
REIZEN

Dit voorjaar blijven we nog even in de buurt. We overnachten in 
charmante boutiquehotels in een nog te ontdekken stad, of logeren 

op bijzondere plekken ver weg van alle reuring. Van de nood 
een deugd maken heet dat, en dan op z’n allerbest. 

Dichtbij, 
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PROOFen onverwacht leuk
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Hotel Bunk

DEN HAAG 
DE SALON VAN FAGEL 
What’s in a name… Aan het chique 
Noordeinde in Den Haag kun je 
logeren in de Royal Suite, een ka-

mer met hoge plafonds, een statige schouw en 
uitzicht op de paleistuin. De suite heeft zelfs 
openslaande deuren naar een ruim zonneter-
ras en is de pronkkamer van hotel Salon van 
Fagel. Niet dat de andere vijf suites niet de 
moeite waard zijn trouwens, maar als je kunt 
kiezen, ga dan voor de Royal Suite. Alles in het 
pand straalt grandeur en elegantie uit. Voor-
al in de eetzaal even omhoogkijken naar het 
weelderige stucwerk van de Franse dessina-
teur Daniël Marot, die eveneens werkte voor 
het koninklijk huis. ’s Morgens wandel je zo 
met een koffie-to-go de paleistuin in en met-
een om de hoek zit de Molenstraat met fijne 
boetieks en cafeetjes. Een heerlijk adres voor 
een weekend Den Haag. 
Boutique Hotel De Salon van Fagel, dubbele 
kamer met ontbijt vanaf € 149 salondenhaag.nl 
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3x SLAPEN IN EEN 
ANDERE STAD

AMSTERDAM + UTRECHT 
BUNK 
Ik liep er laatst toevallig langs tijdens een wandeling door Amsterdam-
Noord – Hotel Bunk in de voormalige Sint Ritakerk. In de Tweede  
Wereldoorlog werd de kerk per ongeluk gebombardeerd door geallieerde 

troepen – Anne Frank schreef erover in haar dagboek. Bunk blijkt de helft van een 
tweeling: in de Westerkerk in Utrecht zit de andere helft. Het is het begin van een 
hippe hostelketen, zo eentje waar je ook wilt logeren als je de backpackersleeftijd 
al lang ontgroeid bent. Waarom in een kerk? Omdat dat een plek is waar men-
sen al eeuwenlang samenkomen. Waarom een hostel en geen hotel? Omdat het  
veel leuker is kamers voor een eerlijke prijs aan te bieden, zodat iedereen kan ge-
nieten van de schoonheid van de stad. Zelfs de Bunk Pods (een soort slaapcellen) 
met gedeelde genderneutrale badkamer zien er aantrekkelijk uit. De Most Epic 
Bunk Rooms hebben dan weer een vrijstaand bad in de kamer – ook wat voor te 
zeggen. Bunk Hotels, dubbele kamer zonder ontbijt vanaf € 54, Bunk Pod vanaf € 24 
bunkhotels.com 

GRONINGEN 
MISS BLANCHE 
Miss Blanche was vooral bekend als bakkerij in Groningen. 
De bakkerij is niet meer, maar wat wel gebleven is zijn de 
46 heerlijke hotelkamers, suites en appartementen verspreid 

over acht panden in de binnenstad. Sommige met eigen keukentje, 
werkplek en zitkamer. Ideaal voor wie wat langer wil blijven in Gronin-
gen of zo onafhankelijk mogelijk en coronaproof wil reizen. Zodra je de 
kamer binnenstapt ben je thuis. De inrichting is stijlvol en huiselijk: er 
hangt kunst aan de muur en comfortabel en eigentijds design is afgewis-
seld met vintage en antiek. De meeste gastenverblijven bieden trouwens 
zicht op de Hoge en Lage der A, de mooiste gracht van Groningen. Als 
het zonnetje schijnt en de deuren open kunnen, zou je bijna vergeten 
de stad in te gaan. Hotel Miss Blanche, dubbele kamer met ontbijt vanaf 
€ 139 hotelmissblanche.nl ▶

Bunk is een hip 
hostel, zo eentje 
waar je ook wilt 
logeren als je de 

backpackers-
leeftijd al lang 
ontgroeid bent 
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Hotel Mariënhage

OVERNACHTEN IN EEN KLOOSTER 
De heilige Augustinus zei ooit: ‘Wij zijn de 
tijd. Zoals wij zijn, zijn de tijden.’ Wat zegt 
dat over de tijd waarin wij nu leven? Een 
mooie hersenkraker om eens goed over na 
te denken tijdens een verblijf in dit voor-
malige klooster in het hart van designstad 
Eindhoven. Waar nu Hotel Mariënhage zit, 
was namelijk ooit een kloosterorde van de 
augustijnen gevestigd. Een historische plek 
met een sfeer van modern design. Het hotel 
won vorig jaar niet voor niets de publieksa-
ward Mooiste gebouw van het jaar. Een 
lichtkunstwerk van Studio Drift ontvangt 
de gasten in de hal en aureolen en kunst 
zweven boven de Auping-bedden. Favoriet 
zijn de Epic Eden-kamers met de paradijse-
lijke stillevens boven de bedden, alles in een 
prachtig zachtroze en blauw velvet. Ontbij-
ten kan in Brasserie Rita in de monumentale 
kapel van het kloostercomplex. Dineren 
kan er trouwens ook. Wie op ontdekkings-
tocht door Eindhoven gaat, vindt het hotel 
gemakkelijk terug. Het Jezusbeeld dat op 
de kerktoren staat, torent overal bovenuit. 
Eindhovenaren noemen hem dan ook ‘Jezus 
de Waaghals’. Hotel Mariënhage, dubbele  
kamer zonder ontbijt vanaf € 68 per nacht  
marienhage.com 

ECHT BIJ NONNEN SLAPEN 
Dat kan in het gastenhuis van Sint- 
Catharinadal in Oosterhout. Verwacht 
hier geen enkele luxe, maar er is wel een 
prachtige kloostertuin en een wijngaard.  
De nonnen maken hun eigen chardonnay 
en organiseren proeverijen. Sint-Catharina-
dal, eenpersoonskamer inclusief drie maaltij-
den € 59,50 p.p., tweepersoonskamer € 105 
sintcatharinadal.nl

AMSTERDAM 
THE UNBOUND 
Aan de rand van Amsterdam-West kon konden ‘city escapers’ al een paar jaar 
terecht in een van de coole cabins van Freelodge Village. Nu is daar boutique-
hotel The Unbound bijgekomen. Er zijn suites, lodges en wikkelhuisjes, som-

mige vrijstaand in de wilde tuin, andere met elkaar verbonden door vlonders. De een 
heeft heeft een hot-tub, de ander een outdoor-pizzaoven of een houtkachel voor de deur. 
Je kunt eten in het restaurant of lekker coronaproof bij je eigen cabin. Het diner wordt 
dan gewoon met zo’n geinig golfkarretje tot aan de deur gebracht. Bij de buren, Fruittuin 
van West, kun je in het seizoen zelf appels en peren plukken, en het hele jaar door kun 
je er terecht voor koffie met taart of een biologische lunch. The Unbound, tweepersoons 
cabins zonder ontbijt vanaf € 191 unbound-amsterdam.com

 2x WEG VAN 
(BIJNA) ALLES
Zin in het spreekwoordelijke hutje op de hei, een 
fijne plek zonder al te veel andere mensen, waar 
jezelf kunt koken en met niemand wat te maken 
hebt? Soms vind je die plekken verassend genoeg 
dicht bij de stad. 
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FREDERIKSOORD 
(DRENTHE) 
PIONIERSHUISJE 
Dit lieve kleine huisje staat 
niet op een camping, niet op 

een huisjespark en niet bij een particulier 
achter in de tuin. Het is de enige over-
nachtingsmogelijkheid op een unieke en 
historische plek namelijk, de voormalige 
tuinbouwschool in Frederiksoord. Hon-
derdtwintig jaar lang zwierven op deze 
plek de zogeheten tuinhazen rond, de 
leerlingen van G.A. van Swieten Tuin-
bouwschool. In 2004 sloot de school en 
bleven de tuinen en kassen verweesd ach-
ter. Sinds vorig jaar is er dus het Pioniers-
huisje waar je kunt overnachten met twee 
personen. Het staat tussen het oude ketel-
huis en de verlaten kassen. Lekker duur-
zaam, want gebouwd van gerecyclede ma-
terialen. Het riet op het dak zat eerder op 
zo’n Drents keuterboerderijtje en de mu-
ren zijn binnen behangen met afgedankte 
spijkerbroeken. Er is een dakraam boven 
het bed om sterren te kijken en in de zit-
hoek was zelfs nog plek voor een keuken-
blok en een houtkachel. Pioniershuisje 
vanaf € 95 p.n. exclusief ontbijt tralaluna.
nl/tiny-houses/te-huur-pioniershuisje ◼

Er is een houtkachel voor als het fris is en 
boven het bed is een dakraam – dat wordt 
niet slapen maar sterren kijken
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