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Waar slapen onze
hôteliers?
Vakantie! Maar welk hotelletje en restaurant te boeken? Waar is de
service optimaal en zijn de bedden het zachtst? LXRY vroeg vijf
tophoteliers naar hun favoriete adresjes. “Het is al fijn als ik gewoon
eens zonder stropdas kan rondlopen.”
T e k st K i m de Jong
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C o mm e r c i e e l d i r e c t e u r G r a n d
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• Mijn vakantie “Tijdens mijn vakantie
golf, fiets en hardloop ik graag. Dat is meteen de
ideale manier om de omgeving te verkennen.
Vakantie betekent voor mij vooral uitrusten,
maar er moet wel wat activiteit bij komen kijken. En vooral lekker eten en drinken.”
• Bestemming “Viva Espania! De kust bij Girona is voor mij de ideale plek om bij te komen:
nooit te warm, de heerlijke Spaanse keuken en
fijne mensen. Je kan me iedere zomer vinden in
het privéhuis van de familie. Ook al omdat het
redelijk in de buurt is: je bent bereikbaar en, indien nodig, ook zo weer terug.”

• Mijn vakantie “Lezen, golfen en fitness.
Boeken die ik deze zomer meeneem: Stadsliefde, scènes in Parijs van Adriaan van Dis en het
zwaardere Worlds at war. Daarnaast doen we
aan Thalassotherapie en gaan we lekker de omgeving verkennen.”
• Bestemming “Dat is op het ogenblik Marokko, Marrakesh. De cultuur, het weer, alles
is er goed. Daarnaast zijn Corsica en Sardinië
geweldige eilanden. Lekker uitrusten en golfen. Daarnaast vind ik het heerlijk om naar mijn
zusje in het Friese Oranjewoud te gaan en daar
door de bossen wandelen.”

• Mijn vakantie “Ik ga nooit langer dan tien
dagen achter elkaar weg. Mijn vakantiedagen
krijg ik dan ook nooit op. Vakantie is voor mij
een lekker boek lezen en aan sightseeing doen.
Laatst in Marokko heb ik de 700 pagina’s tellende biografie van Steve Jobs uitgelezen.”
• Bestemming “Carmel Monterey, Californië. Daar heb ik vijf jaar gewoond en heb ik nog
steeds veel vrienden. Overnachten doe ik het
liefst bij de Bernardus Lodge van Ben Pon, inclusief spa en wijngaard. Een geweldige streek,
waar ik graag wat vaker zou vertoeven.”
• Terras “Egoïstisch misschien, maar ik pre-
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G e n e r a l m a n a g e r Th e C o l l e g e
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• Mijn vakantie “Door mijn werk kan ik
maximaal twee weken weg. Maar dat is ook genoeg, dan wil ik wel weer naar huis. Vaste ingrediënten: lezen en lekker eten en drinken. Maar
er moet ook elke dag wel iets gebeuren, bijvoorbeeld even naar de markt of een museum.”
• Bestemming “Côte d’Azur, door de combinatie van lekker weer, mooie natuur en vriendelijke mensen. En dan vooral Cannes en Fayence
en omstreken. In Cannes verblijf ik het liefst in
Hotel Majestic. Je loopt de boulevard over en
kunt je direct in een ligstoel op het privéstrand
laten zakken.”
• Terras “Afgezien van ons eigen terras, dat
natuurlijk het beste terras ter wereld is, kun
je heerlijk zitten bij café Binnen Buiten op de
Ruysdaelkade in Amsterdam. Aan twee kanten
zon. En in Seillans, vlakbij Fayance: midden op
het dorpsplein, geweldig.”
• Restaurant “Ik dineer graag bij Le Relais,
onder de platanen op het dorpsplein van Seillans.
Of ik bestel een uitgebreide plateau fruits de mer
aan de haven in Cannes. Daar heb je een fantastische straat met veel restaurantjes.”
• Hotel “Vroeger kwam ik vaak in New York
en sliep dan in Hotel Pennsylvania. Qua locatie
erg goed, met op de bovenste verdieping een
zwembad. Samen met wat andere dames had ik
daar ’s ochtends aquarobicles. Erg leuk.”
• Topspot “Een van de fijnste hotels die ik
ken, is Ellerman House in Kaapstad. Het ligt
net iets buiten de stad, is mooi ingericht en alleen toegankelijk voor hotelgasten, waardoor
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Beau-Rivage, Lausanne.
Ellerman House, Kaapstad.

het intiem blijft. Als je naar de stad wilt, word
je gebracht en gehaald. De was wordt gedaan.
Vruchtensap wordt ter plekke voor je geperst.
Het ultieme uitrusthotel.”

René Bornmann

G e n e r a l M a n a g e r Th e D y l a n ,
Am s t e r d a m

• Mijn vakantie “Tegenwoordig ga ik drie
weken weg. Vaak nemen we de fiets mee, handig om de omgeving te verkennen. Of we gaan
wandelen of kajakken. Daarnaast gaan we af en
toe een lang weekend zeilen met mijn boot, die
aan het IJsselmeer ligt.”
• Bestemming “Amerika, en dan met name
de New England-staten. De natuur daar doet
denken aan Scandinavië: fjordenlandschappen,
ruig, veel wildlife. Het Mount Desert Island in de
staat Maine heeft een erg mooie natuur en een
leuk slag mensen. Ook kom ik graag in Zwitserland en in het Noorse Trysil, waar we dan altijd
wel een dag met de hondenslee door de bossen
trekken. Het Radisson Blue Resort heeft een
fraaie ligging en is ski-in/ski-out. En om de drie
jaar ga ik mee met een zeilbootexpeditie. Zo

Schauenstein, Fürstenau.

ben ik al in Alaska en Nieuw-Zeeland geweest.”
• Terras “Ome Ko aan de sluis van Muiden.
Dé plek om na het zeilen een biertje te drinken.”
• Hotel “Hotel Traube Tonbach in het Duitse
Baiersbronn-Tonbach: met wellness, zwembad
en driesterrenrestaurant. Hier word je echt herkend als gast. De kinderen krijgen op hun verjaardag een kaart met hun naam erop.”
• Restaurant “Schlosshotel Schauenstein
in het Zwitserse Fürstenau: drie sterren en op
plek 23 in de top 100 van beste restaurants. En je
kunt er ook nog blijven slapen, wel zo handig.”
• Topspot “Mijn tentje in de open natuur van
Amerika. En dan een kip grillen op een vuur.
Elke dag ben ik bezig met hotels en verkeer ik in
luxe. Dan is dit écht verwennerij.”

• Terras “In Noordwijk kijk ik elke dag uit op
het meest bijzondere terras van Nederland, met
uitzicht op de Noordzee. In het buitenland zijn
de volgende terrassen favoriet bij mij: Het terras
van hotel La Réserve, bij het Meer van Genève.
De beachclub van W Barcelona: hip en door de
ligging, iets uit het centrum, nog steeds exclusief. Het terras aan de achterzijde van Hotel de
Russie in Rome: een soort binnentuin in hartje
Rome. En het terras van L’Avenue in Parijs: een
ideale plek voor een glas wijn tussen de jetset.”
• Restaurant “Het middle of the road segment laat ik aan mij voorbij gaan. Ik probeer altijd
wel de beste sterrenrestaurants van de regio op
te zoeken. Maar ik houd ook van knusse dorpsrestaurantjes, compleet met tl-licht en locals.”
• Hotel “The Setai in Miami. Het grappige
is dat je in Amerika zit, maar wel de Aziatische
gastvrijheid geniet: oprechte vriendelijkheid.”
• Topspot “Hotel Beau-Rivage in Lausanne.
Daar begrijpen ze wat luxe inhoudt. Het hoeft
niet per se een vijfsterrenhotel te zijn, maar het
personeel moet wel in staat zijn je op je gemak
te stellen. Het is altijd een traditionele start van
ons verblijf, met een glas champagne en een
steak tartaar op het terras.”

Quisisana, Capri.

La Mamounia, Marrakesh.

• Terras “Het terras van Hotel De L’Europe.
De mooiste plek in Amsterdam, het is heel fraai
en met de bootjes die voorbij komen is het erg
gezellig. Ook in Parijs zitten goeie terrassen,
zoals Café de Flore: de perfecte plek om naar
mensen te kijken. Elke vijf minuten zie je daar
duizend culturen voorbij lopen.”
• Hotel “De prachtige Shangri-La hotels en
Emirates Palace in Abu Dhabi.”
• Restaurant “Ik kom graag in Le Garage.
In Parijs kom ik bij Le Stresa, een Italiaans restaurant dat gerund wordt door vier broers. En
op Corsica is het heerlijk eten bij Le Club aan
het strand in Porticcio. Ze hebben vooral vis op
de kaart en een keuze uit heerlijke Corsicaanse
wijnen.”
• Topspot “La Mamounia in Marrakesh. Een
goede combinatie van comfortabele suites, culinaire excellentie en perfecte service.”

fereer het terras van Hotel Okura Amsterdam.
Daar heb je zon vanaf het moment dat hij opkomt. Ook het Amstel Hotel is voorzien van
een mooi terras met goeie service.”
• Restaurant “The French Laundry: chefkok Thomas Keller is geweldig. Daar moet je
wel ruim van te voren reserveren. In Tokio,
waar ik voor mijn werk nog wel eens kom, eet
ik graag sushi bij Saito, tegenover Okura. Een
klein lokaal tentje, met maar zeven zitplaatsen.
Prettig voor de afwisseling, aangezien ik bijna
dagelijks in sterrenrestaurants eet.”
• Hotel “Hotel Quisisana op Capri. En Le
Bristol in Parijs. Daar bracht ik in 1972 mijn
honeymoon door, en overnachten mijn vrouw en
ik nog steeds als we een weekend Parijs doen.”
• Topspot “Als ik maar niet gestoord word en
gewoon eens zonder stropdas in een hotel kan
rondlopen. Tiger Woods gaat met vakantie ook
niet naar een golfbaan, begrijp je? Een vriend
van mij heeft het hotel L’Amphitrite Palace in
het Marokkaanse Skhirat. Dat is voor mij een
perfecte plek.” w
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