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Square Nine,
Belgrado

2

Een onverwacht genoegen
in de nog altijd vervallen
binnenstad van Belgrado.
Achter een indrukwekkende Bauhaus-gevel schuilt
het vorig jaar geopende
vijfsterrenhotel Square
Nine, ontworpen door de
Braziliaanse architect Isay
Weinfeld. In de lobby staat
Deens design op oriëntaalse
tapijten en er hangen oude
zwart-witprints van Belgrado. De toiletartikelen
op de 45 kamers zijn van
Hermès en de dirty martini aan de bar hebben we
zelden beter gedronken.
squarenine.rs

2

4 &samhoud places,
Amsterdam
Toen tweesterrenkok
Moshik Roth bij Noma
in Kopenhagen had
gegeten, zei hij in de
krant: ‘Dit is goed, maar
het kan nog beter.’ Een
gewaagde uitspraak,
aangezien Noma dit
jaar voor de derde keer
op rij werd uitgeroepen
tot het beste restaurant
ter wereld. Maar we
zullen zien. Deze maand
verhuisde de Israëlische
kok met zijn voltallige
personeel van restaurant ’t Brouwerskolkje in Overveen
naar de oevers van
het Amsterdamse IJ,
waar hij samen met zijn
zakelijk partner Salem
Samhoud het restaurant
&samhoud places begint; lounge, restaurant
en club ineen. Als het
aan beide heren ligt,
staat het beste restaurant van de wereld
straks aan de oevers
van het IJ in Amsterdam.
Wij gaan fijn proeven!
samhoudplaces.com

5 Palazzo Barbarigo, Venetië
Als we met de gondel langs al die prachtige paleizen dobberen, willen we natuurlijk
maar één ding: aanleggen en naar binnen
wandelen; even voelen hoe het is om
daar te wonen. De gasten in een van de
achttien suites van het Palazzo Barbarigo
aan de Canal Grande weten hoe dat voelt:
uitstappen op een privésteiger met de vrolijk gestreepte palen, vanuit de met fluweel
overtrokken fauteuils over het water staren
en slapen onder een hemel van damast.
hotelphilosophy.com/en/palazzobarbarigo
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4
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Een ideologisch warenhuis vol
design, de beste dirty martini ooit
en Milanese adressen voor in
je kleine zwarte boekje: het wordt
een mooie herfst.
— door stephanie pander
1

Monaci delle Terre Nere, Sicilië

Zo luxueus kan een agriturismo dus zijn! Dit adellijke landgoed aan de voet van de Etna heeft zes
gastenkamers. Gastheer Guido Alessandro is zes
jaar bezig geweest om de boel op te knappen. Eind
juni van dit jaar was het eindelijk zover en kon hij
de eerste gasten verwelkomen. Op de kamers vind
je oude fresco’s naast schilderijen van de Braziliaan
Olivier Mourao, antiek naast design van merken
als Flos en B&B Italia. Het strand van Taormina is
niet ver weg, maar gewoon luieren onder de mandarijnenbomen werkt ook. welcomebeyond.com
248 — vogue nederland
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Shrimpy’s, Londen

In King’s Cross Filling Station schuilt sinds kort het nieuwe restaurant
van oud-modeontwerpers David Waddington en Pablo Flack, onder
andere bekend van het populaire Bistrotheque. De architecten van
Carmody Groarke maakten van het oude benzinestation een vrolijk en
kleurrijk restaurant, met verwijzingen naar de favoriete stijliconen van
de eigenaren. De kaart is geïnspireerd op hun reizen. Bestel vooral de
tunade tostade. Of twee keer, zoals wij deden. shrimpys.co.uk

6

6 Fair + Fair,
Amsterdam
Een stijlvolle
collectie stoffen, aardewerk,
sieraden, kaarsen
en accessoires
vult deze winkel
op ideologische
basis. Gevonden:
een Bai Mai-theepot van ontwerper
Sander Luske,
twee knalrode
theemokken en
een beschilderde
lederen reisportefeuille waarmee
we straks (lekker
alles bij de hand)
eindelijk eens snel
en soepel door de
incheckprocedure
hopen te komen.
We gaan nog
eens terug voor
de van gouddraad
gevlochten armbandjes en het
Chinese suikerpotje. fairandfair.nl
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Milaan

Wie naadloos wil opgaan in het stijlvolle publiek in de Montenapo-driehoek
zorgt dat ze koffie drinkt bij Marchesi (aan de bar!), op tijd voor het aperitief
aantreedt bij Bar Basso en daarna de privétuin van het Bulgari Hotel weet te
vinden. Desondanks overduidelijk the new girl? Doen waar je zelf zin in hebt
is net zo leuk.
7

Maison Moschino

Slapen met een wolf in bed, een lobby vol
levensgrote schapen van vilt, en in onze favoriete Sweet Room: kussens in de vorm van levensgrote vruchtentaartjes. Of willen we nou toch
liever de Ribbon Room, waar de beddensprei
gemaakt is van duizenden gekleurde strikjes?
Het sprookjeshotel van Maison Moschino zit
in een oud stationsgebouw aan de statige Viale
Monte Grappa. maisonmoschino.com
9

14 Spazio Rossana Orlandi
Sinds 2002 zit deze meest toonaangevende expositieruimte/galerie in een oude fabriek op de Via Magenta.
Orlandi exposeert er werk van opkomende kunstenaars,
vintage meubels en limited editions van hedendaagse
ontwerpers. Sinds 2007 zit direct naast de galerie Pane e
Acqua. Je kunt er ontbijten, lunchen, borrelen en dineren.
Naar Italiaanse standaard is de kaart best experimenteel:
een primo met licht gerookte coquilles of een pasta gevuld
met bernage, een plant waarvan je zowel de bloemen als
de bladeren kunt eten. Voor de minder progressieven staat
een rijtje klassiekers op het menu, waaronder de ravioli del
plin, een specialiteit uit Le Langhe die meestal is gevuld
met vlees, tijdens het seizoen natuurlijk ook met truffel.
paneacqua.com, rossanaorlandi.com

Excelsior Milano

In de jaren zeventig had je de Fiorucci Store, toen kwam 10CorsoComo en
sinds vorig jaar is er Excelsior Milano; geen nieuw hotel, maar het eerste echte
must-see warenhuis in de modestad. Naast alle grote mode- en cosmeticamerken verkopen ze ook design en er is een geweldige delicatessenafdeling.
In het restaurant op de begane grond serveren ze een vegaburger; toch een
unicum in Milaan. excelsiormilano.com

7

10 Antica Pasticceria Marchesi
De perfecte Italiaanse dag begint met een caffè
macchiato en een mierzoete croissant; en volgens de
inwoners van Milaan is de beste plek voor dit Italiaanse
ontbijt Antica Pasticceria Marchesi; staand aan de bar.
Dat laatste niet omdat het minder kost, maar omdat
ontbijten hier nu eenmaal even snel tussendoor gaat.
Ze hebben er naast een vitrine vol zoete broodjes ook
boterkoekjes in de vorm van handtassen en beeldschone
petits-fours. pasticceriamarchesi.it

10
8

3Rooms, Milaan

Niet nieuw, wel geliefd: de drie hotelkamers boven de bekende Milanese conceptstore 10CorsoComo. Arne Jacobsen,
Eero Saarinen, Charles and Ray Eames
en Joe Colombo: je vindt er van al deze
ontwerpers wel iets. De entree van de
appartementen zit naast de heerlijke
boekwinkel op de eerste etage. Daar hebben ze een keur aan fotoboeken en een
bijzondere muziekcollectie. ’s Middags
en ’s avonds kun je in de binnentuin eten,
drinken en mensen kijken; ’s ochtends
is de nieuwe daktuin, ontworpen door
kunstenaar en mede-eigenaar Kris Ruhs,
the place to be. 10corsocomo.com

Ook leuk om te
overnachten:
11 Palazzo Segreti Nieuw
hotel met achttien moderne
kamers in een oud herenhuis in hartje centrum.
palazzosegreti.com
12 Hotel Straf Hypermodern designhotel pal naast
de poorten van de Dom,

14

15

Peck

Wie liever gaat foodshoppen dan boodschappen doen, gaat
naar delicatessenparadijs Peck. Drie verdiepingen met alleen het allerbeste. De afdeling conserven en sott’olio kent
haar gelijke niet in Europa. En dat enorme stuk Parmezaanse kaas of die paar ons San Daniele-ham die je graag
mee naar huis wilt nemen, trekken ze hier met alle liefde
vacuüm. peck.it

met een hoofdrol voor kunst
in de kamers. straf.it
13 Antica Locanda
Solferino Voor de liefhebbers van de klassieker
‘beroemd hotel waar schrijvers en schilders sliepen’.
Kamers vol antiek, bloemetjes en heel veel sfeer.
anticalocandasolferino.it

8
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Bar Basso
en meer

Voor Milanezen luistert
het zeer nauw waar en
hoe je je aperitief drinkt.
Altijd goed is een negroni
sbagliato (negroni verkeerd) bij 16 Bar Basso.
De klassieke cocktail
wordt hier (ooit per
ongeluk, nu expres)
geserveerd met spumante in plaats van gin.
barbasso.com
Klassiek is een Campari
Soda aan de prachtige
bar bij 17 Camparino
in Galleria. Op de muur
achter de bar prijkt een
fameus papegaaimozaïek, maar het
belangrijkste hier is het
ingenieuze hydraulische
systeem dat vanuit de
kelder een continue
stroom ijskoud sodawater naar de bar stuwt.
Dit water is het geheim
van de enige echte Campari Soda. Te drinken met
een schijfje sinaasappel.
camparino.it. Het meest
persoonlijke en intieme
aperitief schenken ze in
de min of meer geheime
binnentuin van het
18 Bulgari Hotel. Niets
geen gedrang aan het
barbuffet voor een
olijf. In plaats daarvan
brengt een onberispelijk
geklede kelner een keur
aan kleine gerechtjes:

18

balletjes buffelmozzarella, rauwkost
met ansjovisdip, inktvisjes en een schaaltje sardines in het
zuur. bulgarihotels.
com. Vergelijkbaar
en zeer fashionable
tijdens de shows is
de pianobar van het
Four Seasons Hotel
dat zit verstopt in een
15e-eeuws klooster
in het hart van de
Montenapo-buurt.
fourseasons.com.
Tot slot de favoriete
hideaway van de Milanese creatieve elite,
19 Fioraio Bianchi
Caffè. Eigenlijk een
bloemist, maar de
bloemen zijn naar de
kelder verhuisd en
nu schenken ze er
cocktails. Molto chic.
fioraiobianchicaffe.it

16
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20 Puro, Mallorca
‘Modern Marrakech meets
Miami meets South East
Asia’, aldus Condé Nast
Traveller over deze hotspot
in Palma, Mallorca. Balibedden op het dakterras,
een hammam en een
spierwitte beachclub.
De naam slaat trouwens
ook op het prettig sobere
naturelinterieur. Het hotel
ligt midden in het oude
centrum La Lonja, vlak bij
de jachthaven. Wie nog
meer luxe wil, kan binnenkort boeken in de private
wing van het hotel.
purohotel.com

22
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Castello Vicarello, Toscane

In het verlaten, ruige landschap van de Maremma – een ietwat
vergeten stuk van Toscane – ligt het twaalfde-eeuwse kasteel van
Aurora en Carlo Baccheschi Berti. Toscane grossiert natuurlijk
in kasteeltjes en boerderijen waar je kunt logeren, maar Vicarello
is een uitschieter. Dit jaar werd het kasteel voor de tweede keer
door het Britse societyblad Tatler uitgeroepen tot een van de
101 Best Hotels in the World. De zeven suites zijn ingericht met
een mix van antiek en modern, en een spoortje Indonesië, waar
de eigenaren een aantal jaar gewoond hebben. De keuken van
gastvrouw Aurora doet dienst als hotellobby. Gasten schuiven er
aan voor een glas wijn, volgen er een kookcursus of eten mee met
de familie. vicarello.it
23

23 Camera Work, Berlijn
Deze fotogalerie zit verscholen in een hofje aan de
Kantstrasse in het Berlijnse
Charlottenburg. Werk van
grote namen als Man Ray,
Peter Beard en Richard Avedon werd er al geëxposeerd,
maar ook nieuwe namen als
David Drebin, Silke Lauffs
en Martin Schoeller kregen
er een kans. Sinds kort heeft
Camera Work een dependance op de eerste verdieping van de gerenoveerde
Joodse meisjesschool in de
Auguststrasse, waar onder
andere modefotografie
wordt getoond.
camerawork.de

24

24 Fazenda Nova, Tavira,
Portugal
Het was de droom van Hallie
en Tim Robinson. Afgelopen zomer openden ze hun
agro-boetiekhotel net buiten
de Portugese badplaats
Tavira. Tien heerlijke suites,
een romantische tuin en een
eigen restaurant. Natuurlijk wordt er gekookt uit de
eigen moestuin en mogen
de gasten mee-oogsten.
fazendanova.eu

StndAIR, Long Island, New York

Away from it all. Een chiquere manier om van New York
naar de Hamptons te reizen dan met StndAIR is er niet.
Het kersenrode ‘achtzittertje’ van The Standard Hotel vliegt
je in 45 minuten naar de favoriete zomerhang-out van de
New Yorkse elite. Regisseur Casey Neistat maakte er een
filmpje van, waarin hij de reis met het watervliegtuig vergelijkt met dezelfde reis per bus. Het vliegtuig is (hoe kan het
ook anders) favoriet; al is het alleen al vanwege de goldfish
cheddar en champagne die aan boord worden uitgedeeld.
Op standardculture.com kun je het filmpje bekijken.
21
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25 Cala Caterina, Sardinië
Cala Caterina ligt op de
zuidpunt van Sardinië, waar
de stranden ruig zijn en het
massatoerisme wegblijft.
Los van de heerlijke kamers
en de geweldige restaurantkeuken is dit hotel
toch vooral een aanrader
vanwege de heerlijke
privétuinen die bij de suites
op de begane grond horen.
calacaterina.com
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