time

Quality
GENIETEN VAN BIJZONDERE ADRESSEN IN

PARIJS

Hotel Le Royal Monceau werd onlangs door TripAdvisor uitgeroepen
tot ‘Best Hotel’ and ‘Best Luxury Hotel’ in Frankrijk. En niet alleen vanwege de goddelijke madeleines op de kamer. Ontwerper Philippe Starck
zorgde voor het eigentijdse, geestige interieur, dat doordrenkt is met artistieke flair. De intieme, persoonlijke sfeer zorgt dat de hotelgasten zich
à la minute thuis voelen in dit bijzonder luxe hotel. De kamers hebben

Crème
DE LA CRÈME
hemelse bedden, een walk-in-closet en een balzaal van een badkamer.
De restaurants staan in het teken van de Franse en Italiaanse keuken.
Pure verwennerij biedt ook The Spa My Blend by Clarins met het grootste zwembad van alle Parijse hotels, personal trainers, een hammam en
een keur aan verrukkelijke behandelingen. Overnachting vanaf €780,voor een Studio Room. 37 Avenue Hoche. www.leroyalmonceau.com

UNE TASSE DE THÉ,
MA CHÈRIE?
•

● De beroemdste theesalon van Parijs, Fauchon uit 1886, is nog steeds zeer geliefd
om zijn thee, verrukkelijke taartjes en chique kaviaarbar, 24-26 Place de la
Madeleine. www.fauchon.com
● Het luxe theehuis Mariage Frères levert aan de exclusiefste hotels, waaronder Ritz
in Parijs en Claridge’s in Londen. Op 17 Place de la Madeleine zit een van de Parijse
vestigingen. www.mariagefreres.com
● De macarons van theesalon Ladurée zijn wereldberoemd en worden nog altijd volgens het aloude recept gemaakt. Ook eet je er heerlijke patisserie en chocolade.
Voor adressen: www.laduree.com
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Sterrenregen

Restaurant Nog geen zes maanden werkte chef-kok Yannick

Alléno bij Restaurant Alléno Paris en hij haalde al drie sterren binnen.
Michelindirecteur Michael Ellis: “De keuken van Chefkok Yannick Alléno is een lofzang op de waarden van de Franse verfijnde kookkunst.”
Gasten die het geluk hebben bij le Pavillon Ledoyen een tafel te kunnen
reserveren, wordt gevraagd te kiezen uit groente, vlees of vis. Hiermee creëert Chef Alléno een verrukkelijk voorgerecht, hoofdgerecht en
dessert. Naast zijn culinaire topprestaties stuurt monsieur Alléno
wereldwijd verschillende topkeukens aan. Carré des Champs-Elysées,
8 rue Dutuit, www.yannick-alleno.com

Sfeervol
DESIGN

NOUVEAU
AANBIEDING

Hotel Het vorig jaar geopende hotel Max is sfeervol minima-

ELEGANT OVERNACHTEN

TEKST: MONIQUE POORT

Hotels Op de site van TravelBird vindt u volop inspiratie voor een
bezoek aan de lichtstad. Hier kunt u een arrangement kiezen aan
de hand van thema’s als cultuur, geschiedenis, culinair of romantiek. Zo komt u uit bij diverse elegante Parijse hotels, zoals viersterrenhotel Balmoral dat een typische negentiende-eeuwse
uitstraling heeft, compleet met smeedijzeren balkons. Weer heel
anders is trendy hotel Joséphine, dat is ontworpen als hommage
aan actrice en cabaretdanseres Josephine Baker. De bontgekleurde kamers zijn gedecoreerd met zwart-witfoto’s van cabaretdanseressen uit de jaren dertig. www.travelbird.nl/stedentrips

listisch. Dat betekent zeker niet saai. Een kleurrijk werk van
de Tsjechische kunstenaar Jaraslav Juren stond model voor
verschillende muurschilderingen die de kamers sieren.
Designliefhebbers herkennen de lampen van het Italiaanse
Flos en de meubels van het Baskische bedrijf Alki. Hout, vilt
en met stof beklede muren zorgen voor een ambiance waarin
hotelgasten zich direct thuis voelen. Enkele van de negentien
kamers hebben een sfeervol terrasje. Geniet ook van het relatief onbekende veertiende arrondissement: u vindt er prachtige ateliers van bekende schilders uit de twintigste eeuw.
Aanbieding: Nouveau-lezers overnachten voor slechts €135,in een classic room en voor €155,- in een luxury room. De
kamerprijs is inclusief ontbijtbuffet, toeristenbelasting en
wifi. De aanbieding geldt van 20 april t/m 31 mei 2015.
34 Rue Alésia. Reserveren via www.hotel-max.fr
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