SLAPEN
PARIJS

HOTEL PARIS
BASTILLE BOUTET
MGALLERY BY
SOFITEL

Maar je mag ook gewoon Hotel
Boutet zeggen. Met vijf sterren, een
binnenzwembad en een spa, en ook
nog eens perfect gelegen – in
de historische buurt Bastille, de
opvolger van Le Marais, waar
het stikt van de toffe bars en
restaurants – een aanrader. Voor
interieurliefhebbers is dit
vijfsterrenhotel een walhalla van
tegenstellingen: industrieel in
combinatie met traditioneel
vakmanschap en minimalistisch
met tot in de punten uitgewerkte
details. Als je heel goed je best doet
ruik je wellicht nog het verleden
van het gebouw: Boutet huist in een
voormalige chocoladefabriek, een
art-decogebouw uit 1926. Of is het
toch de gruwelijk lekkere warme
chocomelk die je ruikt en die vooral
niet te versmaden is na een
middagje spa?

HÔTEL PARIS BASTILLE BOUTET MGALLERY COLLECTION - FRANCE

ABACA CORPORATE/DIDIER DELMAS

22, 24 Rue Faidherbe,
75011 Paris, sofitel.com

PARIJS

HOTEL & SPA LA BELLE
JULIETTE
AMSTERDAM

HOT EL A RENA
Ja, Hotel Arena gaat al even mee, dus het
klopt dat je het al kent. Nieuw is dat het
hotel, dat al behoorlijk prachtig stond te
zijn binnen de monumentale muren van
het voormalige Sint Elisabeth Gesticht,
onlangs een grote verbouwing heeft
ondergaan en nu maar liefst 139 pracht
kamers telt. Hoge plafonds en grote
ramen, schuine wanden en houten balken,
eigenzinnige erkers en knusse nissen –
geen kamer is hetzelfde. Tel daarbij op een
restyling– veel groen, veel hout en
aardetinten, veel planten – die rekening
houdt met de omgeving: het Amsterdamse
Oosterpark. Ook Restaurant Park is
omgetoverd tot een groene oase – met als
inspiratie én uitzicht het stadspark en op
het menu een overdaad aan groente van
het seizoen en heel veel verse kruiden, als
het even kan zo uit de eigen kruidentuin
geplukt. Voor Arena een hotel werd,
was het voormalige opvanghuis een
broedplaats voor jonge muzikanten
en nachtbrakers en ook die historie
wordt nog steeds levend gehouden: regelmatig zijn er feesten en
vrijdagmiddagborrels.

Slaap je in La Belle Juliette, dan slaap
je aan de Rive Gauche, ten zuiden van
de Seine, waar je niet struikelt over de
toeristen en in de tourist traps trapt.
La Belle Juliette, vernoemd naar de
negentiende-eeuwse it-girl Madame
Juliette Récamier, die destijds menig
hoofd op hol sloeg door haar schoonheid, is een kleurrijk en typisch Frans
– frivool en comfortabel – viersterrenhotel. ELLE’s Esther Coppoolse sliep er
tijdens fashion week en maakte de
volgende notities:
Inrichting: sfeervol! (Yes, goeie
verlichting en ja: romantisch!)
Bed: kingsize en supercomfortabel.
Service: heel charmant en attent.
Extra: een schattige spa met verwarmd zwembad, stoombad, massageen schoonheidssalon. En een geweldige binnentuin (heel verscholen en
onverwacht) waar je chic kunt
snacken: Franse chef Flora Mikula
serveert er kleine yummy gerechten.
92 Rue du Cherche-Midi, Parijs,
hotel-belle-juliette-paris.com

’s-Gravesandestraat 55,
Amsterdam, hotelarena.nl
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