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Comporta
Een high-class hippieresort aan de Costa de Prata (iets ten noorden 
van Lissabon) is 1  Areias do Seixo. Het hotel zelf is de bestem-
ming, want de omgeving bestaat vooral uit natuurschoon. Er zijn 
veertien kamers en vier villa’s. De meeste kamers hebben een open 
haard, in één geval zelfs achter het bad. Tel daarbij op: een sma-
ragdgroen zwembad, een weelderige binnentuin en iedere avond 
wijn en Portugese gitaren bij het kampvuur. Surfen voor gevorder-
den kan op de nabijgelegen strand Praia do Seixo. areiasdoseixo.com
Licht en ruim: Voor een langer verblijf is 3   villa 3 Bicas geschikter, een strak 
ontworpen James Bond-huis met zwembad en een uitgestrekte landschaps-
tuin. 3bicashouse.com Langs het strand: Comporta, een vissersdorpje net 
onder Lissabon, zou zo maar eens de volgende celeb destination kunnen zijn. De 
sfeer is een mix van Ibiza en Cadaqués met een vleugje Long Island. Deze gehei-
me spot ligt midden in een beschermd natuurgebied. Op het strand aan de tafel-
tjes van O Dinis bestel je de lekkerste gegrilde sardines met een Sagres-biertje. 
Logeren kan in een van de minimalistisch ingerichte houten strandhuisjes 
van 2  Casa Na Areia; een eco-chic huttendorp met zwembad tussen de 
wijngaarden. casasnaareia.com Fo
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De fijnste adressen in onbekend Portugal, de 
overeenkomst tussen FIETSEN en hippe 
filterkoffie, en waarom Tanger in Marokko 
bol staat van de bohemien-romantiek. 
— door stephanie pander
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De achterkant van Parijs
Het begon in 2008 als een clandestien restaurant 
in hartje Marais. Tegenwoordig is er een site en 
is het dus een stuk minder geheimzinnig. Maar 
evengoed zit het excentriek ingerichte boho-
appartement 6  Derrière ieder avond vol. Het 
eten is oké, de cocktails zijn goed, er staat een 
pingpongtafel en de rookruimte is een must visit, 
desnoods met een mouw voor de neus. Nieuw is  
7  The Beef Club van de Parijse sterrenslager 

Yves-Marie Le Bourdonnec. Je eet er biefstuk van 
Engelse koeien op grasdieet. In de kelder zit cock-
tailbar Le Ballroom du Beefclub, wat men natuurlijk 
dodelijk charmant weet uit te spreken. 
derriere-resto.com en eccbeefclub.com

Berlijnse deli
4  Mogg&Melzer de Joods-Amerikaanse delicatessen uit de jaren dertig. 

Denk aan broodjes pastrami met zoutige pickles zoals ze die sinds jaar 
en dag serveren bij Katz in New York. De New Yorker Joey Passarella is 
aangesteld om het roken van de pastrami in de gaten te houden. Deze 
koosjere deli zit op de begane grond in de voormalige Joodse Meisjesschool 
aan de Auguststrasse; direct onder de dependance van de fameuze Berlijnse 
fotogalerie Camera Work. moggandmelzer.com

My Ceviche
Net open: 5  My Ceviche, een 
razend populaire take-out aan het 
strand van Miami Beach. Je eet er 
de allerbeste ceviche (in Amerika 
uit te spreken als ‘seevietsjee’). De 
in citroenzuur gegaarde garnalen, 
octopus en witvis komen recht-
streeks uit de oceaan en worden 
geserveerd met popcorn on the 
side. myceviche.com
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Wonen in Wenen
Geen lobby, geen kamernummer, toch ben je wel-
kom. 8  Urbanauts is het eerste short-stay appar-
tement van een loft-project in Wenen. De bedden 
zijn net zo lekker als thuis, ontbijten doe je bij het 
café om de hoek en de hotel-spa is de hammam, 
een straat verderop. Eigenlijk is het na één dag al 
alsof je hier woont en dat is precies het idee. Een 
greep uit de lijst van mogelijke upgrades: een fijne 
Piaggio voor de deur of een afspraak bij Gebrüder 
Stich voor een custom-made jeans. urbanauts.at

Met prik
Misschien ben je zo iemand die niets van gewone kamerplan-
ten moet hebben en alleen van cactussen houdt. Je kunt niet 
wachten tot je verzameling in bloei staat; en dan te weten dat 
de gemiddelde cactus slechts een paar uur per jaar bloeit... 
Speciaal voor jou is er groenatelier 9  Les succulents 
cactus aan de rue de Turenne. lescactus.com
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Met dakterras
Menigeen heeft mooie 
herinneringen aan het 
Continental Hotel zoals 
dat in de film The Shel-
tering Sky van Bertolucci 
voorkomt, maar dat is ge-
renoveerd en niet meer wat 
het was. Historie vind je 
nog wel in het El Minzah. 
Wel zo leuk zijn de kleine 
kashba-hotels. 3  Dar 
Nour van Jean-Olivier en 
Philippe voelt als logeren 
in het huis van een be-
vriende kunstverzamelaar. 
Op het dakterras schenkt 
Jean-Olivier ’s avonds de 
cocktails. darnour.com. 
Ook leuk: de kleurige 
kamers van 4  Dar Sultan 
en de romantiek van 5  La 
Tangerina. darsultan.com, 
latangerina.com. 

Authentiek eten
 15  La Fabrique: voor Tanger 
een uitzonderlijk decor en een 
moderne Franse keuken. De 
lounge is ideaal voor after-dinner 
cocktails, 7 rue d’Angleterre, 
+212 (0)5 39 37 40 57. 16  Darna: 
authentieke Marokkaanse lunch 
in de binnentuin van een cultureel 
vrouwencentrum. Klinkt naar wel-
zijnswerk, is een ware ontdekking. 
darnamaroc.org

Thee in Tanger 
Voor muntthee met uitzicht op zee zijn de steile terrassen van 
theehuis  7  Hafa de juiste plek. Meer mondain zijn de historische 
schrijversfavorieten  8  Café de Paris aan de Place de France of 
9  Café Central en het prachtige  10   Tingis aan de Petit Socca in 

de medina. Uniek is het restaurant van 11   Cinema Rif. Het theater 
werd een aantal jaar geleden door fotografe Yto Barrada in ere her-
steld hersteld en is de motor achter de culturele revival van Tanger. 
cinemathequedetanger.com

Gestreepte parasols
De mooiste stranden liggen bij Cap Spartel. Beroemd is 
het strand van Hotel Mirage: tientallen meters breed en 
goudgeel. lemirage-tanger.com Restaurateurs Rémi Tulloue 
and Philippe Morin openden hier hun chique Franse 
bistro 12  L’Océan (+ 212 (0)5 39 33 81 37), ideaal voor een 
lange lunch met zeebries. Van dezelfde eigenaren is 
13  Club de Plage: gestreepte strandstoelen en dito para-
solletjes oceanplagetanger.com. Voor de ultieme stranddag 
en tagine on the beach rij je een uurtje zuidwaarts naar 
het vissersdorpje Asilah. Vanaf het dorp leidt een zand-
weggetje naar Paradise Beach. Niet missen: 14  Aplanos 
Art Gallery aan de Rue Tijara 89. aplanosgallery.com

Tussen de palmen 
Iets buiten de stad logeren in de oase van de koloniale
6  Villa Josephine, een prachtige villa die door London 

Times-journalist Walter Harris in 1920 werd omgetoverd 
tot een glamorous guesthouse. villajosephine-tanger.com

Place de la Kasbah 
Boven in de Medina ligt het piepkleine eethuisje 16  Le Salon Bleu (Place de la Kas-
bah). Met mooi weer en weinig wind klim je via de roestige wenteltrap op het balkon 
naar het dakterras waar je uitkijkt over de Atlantische Oceaan (links) en de Middel-
landse Zee (rechts). Aan de overkant koop je chique kaftans en curiosa in de winkel 
van de Parijse ontwerper Laure Welfling. Vaste openingstijden bestaan hier niet, 
maar als de winkel nog dicht is kun je altijd even binnenlopen bij de muzikanten van 
de naburige Cercle de Musique Arabo-Andalouse, voor muntthee en een deuntje.

Net buiten de kashba, op een steenworp afstand van de Grand Socco, het be-
roemde druppelvormige plein met de fontein, ligt guesthouse 1  La maison de 
Tanger. Dit is precies het huis dat je zelf zou willen hebben als je in Tanger zou 
wonen. De grote palmentuin met het idyllische zwembadje zijn om nooit meer te 
vergeten en de serresuite is een droom. lamaisondetanger.com 2  L’elephant 
blanc is een villa met uitzicht over de Atlantische oceaan. Voor informatie over 
verhuur kun je mailen met info@elephantblanc-tanger.com.

— het ware tanger
Ga op onderzoek in historische boekwinkel 
17   Librairie des Colonnes voor een poc-
ket van de schrijver die hier een groot deel 
van zijn werkende leven doorbracht, Paul 
Bowles. librairie-des-colonnes.com. En 
de moderne boekhandel 18   Les Insolites 
voor al het andere over Tanger. librai-
rielesinsolites.tanger.over-blog.com De 
essentie: een flacon Neroli van het parfum-
atelier 19  Madini. Deze geur is gemaakt 
van plantaardige olie van de bloesem van 
een bittere sinaasappelboom en kenmerkt 
Tanger als niets anders. madini.com. Op 
een zeer onverwachte plek, namelijk in een 
appartement, zit Tangers eerste concept 
store: 20  La Tribu des Ziri (28 rue Khalid 
Ibn Oualid). Slippers, design, kaftans en 
glaswerk. Kunst kopen? 21   Galerie Conil 
vertegenwoordigt veelbelovende jonge 
Marokkaanse kunstenaars als Mahfoudi en 
Ali Maimoun. conilgalerie.com
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Het St. Tropez van Noord-Afrika, 
zo wordt gefluisterd. Bijna waar. 

Alleen moet je even de champagne 
vervangen door muntthee en de 

prijs van een strandbedje halveren. 
Tanger, aan de noordkust van 
Marokko, is ruig en mysterieus 

en sinds jaar en dag een plek voor 
vrijbuiters en -denkers. 



Wat hebben vintage fietsen en slow coffee 
gemeen? Blijkbaar veel, want ineens zien 
we ze overal: fietsenwinkels waar je koffie 
kunt drinken. Van Londen tot Bangkok; en 
ook in ons eigen Den Haag. De nieuwe 
generatie fietsenmakers zijn bovenal slim-
me ondernemers. Waarom zou je zo iets 
functioneels als het plakken van een band 
niet combineren met iets prettigs als het 
drinken van een kop koffie? Boekenkast 
erbij, gratis wifi en voor je het weet komen 
ze ook langs zonder fiets. Dat is precies 
wat er gebeurde bij het Londense  1  Look 
mum no hands! waar ze inmiddels ook 
een alcoholvergunning hebben en tot tien ’s 
avonds open blijven. lookmumnohands.com.  
2  Lock 7 in Londen was één van de 

pioniers van de Londense fietsrenaissance. 
Missie: meer mensen op de fiets. lock-7.com. 
3  Heritage Bikes in Chicago verkoopt 

zelfgemaakte fietsen. Terwijl je koffie 
drinkt aan de lange houten tafels, hangen 
de fietsen letterlijk boven je hoofd in de 
kettingen. Allemaal bloedmooie fietsen 
trouwens, want het roestige barrel leeft 
toch hier minder. heritagebicycles.com. Wat 
er nog aan ontbreekt, is een boek. Bij 
Velayenn in Bangkok kun je er leesvoer 
bij pakken terwijl je op je fiets wacht. De 
huisgemaakte donuts zijn very nice en ’s 
avonds kun je hier goed Thais eten. 
facebook.com/velayenncafe. 

bikes & coffee
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Bij 4  Lola Bikes & Coffee in 
Den Haag schenken ze Bocca-
koffie, verkopen ze customized 
fietsen en de duurzame fietsen 
van Roetz; een bedrijf dat oude 
frames van de ondergang redt 
door ze over te spuiten en er 
nieuwe fietsen van maakt. 
lolabikesandcoffee.nl. In Utrecht 
opende in februari Blackbird. 
Hier geen fietsreparaties; wel 
espresso, filterkoffie en vintage 
vouwfietsen. Over fietsen 
en koffie gesproken: de 5  
Velopresso is een espresso 
machine die wordt aangedre-
ven door de pedalen van een 
fiets. Het is een ontwerp van 
designers Lasse Oiva en Amos 
Field Reid die het voertuig deze 
zomer op de markt zullen bren-
gen. velopresso.cc
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