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Welk HOTEL kiezen we deze ZOMER? Eén ding weten we zeker: er moet WATER
zijn. Zee of ZWEMBAD maakt niet uit, als we maar in een COOLE omgeving een
VERKOELENDE DUIK kunnen nemen.

SAMENSTELLING ROOS SCHOEMAKER
		
TEKST RENÉE SALOME
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BIG
SPLASH
Bisazza wears Emilo
Pucci van Bisazza,
bisazza.it
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GRIEKENLAND OP Z’N BEST
Avaton | Mykonos
Op het Griekse eiland Mykonos ligt ‘een heilige plaats, zó perfect dat
een gewone voet deze niet betreden mag’. Hotel Avaton is immers
genoemd naar een dergelijk mythisch oord uit de Griekse oudheid. En
het is perfect, van de infinity pool tot de jacuzzi’s op de balkons en de
kolonne grappige stenen pinguïns die de wacht houden op het zonneterras. Het hotel is hoog tegen een rots aangebouwd en dat zorgt voor

adembenemende uitzichten, op de hagelwit gepleisterde huizen, de
Egeïsche Zee en Elia Beach. Als hotelgast kun je je met een pendelbusje laten vervoeren naar het privégedeelte op dit brede zandstrand.
Vanaf hier de zon zien zakken is er een voor je bucket list. Het klassieke
blauw-witte plaatje, aangevuld met verweerd hout en natuursteen,
wordt bij het Avaton gecombineerd met spannende, brandweerautorode
accenten en onverwachte gekkigheden. De bezitter van de goddelijke
voet wordt op alle mogelijke manieren in de watten gelegd. Zo is er een
spa met thalassotherapie en wordt er uitstekend gekookt met lokale
producten. Die komen uiteraard goeddeels uit de glinsterende zee.
myconianavaton.gr
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Tegels van keramiek, Seven Blue Tiles van Ceramica Bardelli via Artemest, artemest.com.

Levendige stof Crystallized uit de Progetto Tessuti-collectie van Dimorestudio via DimoreGallery,
dimoregallery.com

BOHEMIAN HEAVEN
TR ADITIES
VIEREN IN MEXICO
Amapa | Puerto Vallarta
Midden in de oude binnenstad van Puerto Vallarta ligt het spiksplinternieuwe hotel Amapa. Antoine Ratigan van Circleminds tekende voor
het interieur en koos voor een neutraal kleurenpalet. Alle aandacht gaat
daardoor uit naar de zee en anders wel naar het Sierra Madre-gebergte
achter het hotel. De 55 kamers hebben allemaal hun eigen identiteit en
zijn minimalistisch ingericht, met veel aandacht voor traditionele
Mexicaanse ambachten en kunstenaars. Zo vind je er geknoopte wandhangers van kunstenares Mariella Motilla, wandafwerkingen en lampjes

van barro (een kleisoort uit Oaxaca) en handgeknoopte hangmatten uit
Yucatán. Lokale tradities worden ook gevierd in het restaurant, waar
ingrediënten uit zee en van de kokosnootplantages de hoofdrol spelen.
Denk nu niet dat het bij tradities blijft in Amapa; de rooftop bar en
-zwembad (uitzicht op de oceaan, de tropische palmstranden én het
gebergte!) zijn helemaal anno nu, evenals het wellnesspaviljoen voor
meditatie, reflexologie en massages. hotelamapa.com

TROPISCH
PA R A D I J S
Santa Teresa | Rio de Janeiro
In het bruisende Rio de Janeiro ligt boutique
hotel Santa Teresa in de gelijknamige hippe
wijk. Het hotel telt 44 kamers en suites die
ingericht zijn in een stijl die koloniaal aandoet,
met veel donker, gerecycled hout en wit linnen.
Dat is in lijn met het historische gebouw waarin
het hotel gevestigd is: ooit maakte het deel uit
van een koffieplantage. In de kamers en suites
veel kunst en design uit Brazilië. Je vindt er
meubels van de bekende ontwerper Sergio
Rodrigues (1927 - 2014) en bijzondere geupcyclede objecten van Zemog. De kamers kijken
uit op de stad, de tropische tuinen van het hotel
of de bergen. Waar neem je die verfrissende
duik? Waarschijnlijk niet op de beroemde stranden van Copacabana en Ipanema, ook al liggen
die niet ver van het hotel. De pool lounge is een
tropisch paradijs, waarvandaan je ook al zo’n
mooi uitzicht over de stad hebt. Caipirinha in
de hand, blik op oneindig, nooit meer naar huis.
santateresahotelrio.com

URBAN
RETREAT
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CALIFORNIAN
CABANAS
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N O S TA L G I S C H
H O L LY W O O D
MET EEN TWIST
Avalon | Beverly Hills
48 kamers telt boutique hotel Avalon, en die
zijn allemaal ingericht door een van onze
favoriete interior designers: Kelly Wearstler.
Het hotelgebouw stamt uit 1949 en dus greep
Wearstler naar de fifties voor extra accenten.
Veel fijne pastels dus, veel ronde vormen,
veel goudkleurige accenten en vooral: veel
glamour. Her en der keren stijlelementen uit
de seventies en eighties terug. Het werk van
La Wearstler heeft een heel eigen, herkenbare
signatuur, met rijke kleuren en patronen. Ook
ontwierp ze veel meubels custommade voor
het Avalon. Zoals de elegante fauteuils met
ranke slanke poten bij het zwembad. Sowieso
een droomplek, dankzij de organische pionvorm van het zwembad, de kleurrijke, geometrische muurschildering en de intieme ‘dining
cabanas’. Mocht Wearstler je nog niet over de
streep hebben getrokken, of het prachtige
zwembad, weet dan dat Marilyn Monroe
hier graag haar bevallige tenen in het zwembad dipte. En ja: daar is bewijs van.
avalon-hotel.com/beverly-hills
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Tegels Tanzanian Trellis uit de
J. Banks Collection voor New
Ravenna, newravenna.com

OP R EIS

Achtergrond: Stof
Acquerello, in de kleur
Ocean uit de Kieffercollectie van Rubelli.
rubelli.com via
loggerewilpower.com

ZEN
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ZEE
MINIMALISTISCH
C R U I S E N I N J A PA N
Guntû | Japanse Binnenzee
Guntû is de Japanse naam van een kleine, blauwe krab. Hij heeft weinig
vlees, maar veel smaak, en dus maken ze er in Japan de lekkerste bouillon van. Iedereen is er dol op, en daarom is dit nieuwe drijvende luxe
hotel (gedoopt in oktober 2017) ernaar vernoemd. Het ontwerp van
architect Yasushi Horibe is een droom van traditioneel Japans minimalisme, waarin warm hout de boventoon voert. Er zijn slechts 19 kamers,
verspreid over drie verdiepingen, elk met een eigen terras. De tijd glijdt

langzaam voorbij aan boord – en dat is precies de bedoeling in het
zen-land. Het schip vaart door de Japanse Binnenzee, laveren langs
kleine eilanden, met zicht op majesteuze bergen. Je kunt hier en daar
aan wal stappen om een tempel te bewonderen, maar de reis draait om
het landschap, de rust en de verfijnde cuisine. Zie je jezelf al zitten, aan
de sushibar of op het dek, nippend aan een glas champagne, terwijl je
de zon ziet ondergaan in het land van de rijzende zon? guntu.jp

