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Zen in Zweden

> Buenos Aires. Snuisteren in een boekhandel  

tijdens je vakantie? Nee toch! Tenzij je natuurlijk  

al je mee gebrachte boeken verslonden hebt óf  

als je in Buenos Aires bent. Want daar is een  

van de meest bijzondere boekwinkels ter 

wereld. Ondergebracht in een voormalig  

theater vormt dit filiaal van El Ateneo een 

bezienswaardigheid op zich. Van de balkons  

tot de geschilderde ornamenten en zelfs  

de gordijnen: veel van het theater is intact  

gebleven. www.elateneocentenario.com 

> Stockholm. Gekleed in een kimono, 
badderend volgens de oude Japanse tradi-
tie of mediterend in de dojoruimte waan je 
je op dit fijne wellnessadres in het land 
van de rijzende zon. Yasuragi, zoals deze 
Japanse designspa met Zweedse twist 
heet, ligt op ongeveer een halfuur rijden 

van Stockholm, midden in de bossen en 
aan zee. Letterlijk alles in de spa – van  
de behandelingen tot de baden, de 
Japanse keuken tot de tuinen, de muziek 
tot de geur, het uitzicht over zee tot de 
feng-shui-inrichting – draagt bij aan jouw  
absolute rust. www.yasuragi.se 

> Londen. Zet één stap in 
deze smaak volle zaak van 
MasterChef-jurylid John 
Torode en je hoeft je de eerst-
komende uren niet te vervelen. 
De begane grond van Smiths 
of Smithfield herbergt een 
bruisende bar, op de eerste 
verdieping bevindt zich een 
lounge- en cocktailbar en  
nog een etage hoger kun je 

dineren in een informele  
setting. Maar het letter lijke 
hoogtepunt bevindt zich op  
de bovenste verdieping. Hier 
geniet je, je vergapend aan  
het prachtige uitzicht over 
Londen, van de beste wijnen 
en het beste (biologische)  
vlees dat Londen en omgeving 
te bieden heeft.
www.smithsofsmithfield.co.uk

Sporten op 
grote hoogte
Breng je zelfs tijdens je vakantie 
graag veel tijd door in de hotel-
gym? In New York bestaan aan-
lokkelijker locaties om aan je 
conditie te werken.  

Brug met obstakels
Je helemaal in het zweet werken 
op de beroemdste brug van  
New York? De personal trainers 
van Brooklyn Bridge Boot Camp 
helpen je graag een handje. 
Ongeveer elk obstakel van de 

ene naar de andere kant van 
Brooklyn Bridge wordt aan  ge-
grepen voor een lichaams  uit   - 
dagende oefening. Spierpijn is 
zelfs fijn na een work-out op 
deze bijzondere locatie.
www.brooklynbridgebootcamp.com 

Yoga with a view
Model en actrice Millana Snow, 
winnares van seizoen 8 van  
Project Runway, houdt van yoga. 
Liefst met eco    vriendelijke en 
gezondheids bewuste vrouwen. 
Naast een zwembad. Op het dak 
van een vijfsterrenhotel. Het is 
het soort wensenlijstje waar je 
alleen in New York mee weg-
komt: haar Serene City Yoga 
Retreat wordt tot uitvoering 
gebracht in SoHo, op het dak 
van het fabuluxueuze hotel  
The James. www.millanasnow.com

> Mumbai. Wie zin heeft om negen nachten lang te dansen,  
zorgt ervoor dat hij tussen 16 en 24 oktober in de Indische  
deelstaat Gujarat is. Dan vindt hier namelijk het Navratri-festival 
plaats, ter ere van de hindoegod Shakti. www.gujarattourism.com

Zeker 
doen

Vier verdiepingen
vol vermaak

Ontdek Dalí  
in Florida
> Orlando. De grootste Dalí-collectie ter  
wereld vind je niet in Spanje, maar in de Verenigde 
Staten, om precies te zijn in St. Petersburg, Florida, 
in het Salvador Dali Museum. Het gebouw is een 
ontwerp van HOK Architects en is geïnspireerd  
op de schilderijen van Salvador Dalí. Het museum 
herbergt 96 olieverfschilderijen en meer dan 2.000 
andere stukken van de Spaanse surrealist, zoals  
originele tekeningen, foto’s en manuscripten.  
www.thedali.org 

Nazomeren  
op Ibiza
> Ibiza. Als je op zoek bent naar een  

plek niet te ver van huis om heerlijk na te 

zomeren, dan zit je goed op het (bijna altijd) 

zonnige Ibiza. In het noorden vind je  

The Giri Residence, een intiem boetiekhotel 

dat vijf luxe suites telt – elk met een eigen  

uit straling. Voor het eten kun je terecht in  

het huiskamerrestaurant of in The Giri Café, 

gehuisvest in een historisch herenhuis op het 

centrale plein van San Juan. Kun je wel wat 

ontspanning gebruiken? Reserveer dan een 

middagje in de spa die zich in de schitterend 

omgebouwde kelder van het hotel bevindt. 

www.thegiri.com

Walhalla voor boekenwurmen


