
Kunstwerk
Madrid is een hotel rijker; Hotel 
Barceló Torre de Madrid. Het zit 
in een van de meest iconische 
gebouwen van de hoofdstad, Torre 
de Madrid, en is ingericht door de 
succesvolle designer Jaime Hayon, 
een Madrileen die de Spaanse kunst, 
cultuur en tradities in het interieur 
verwerkte. Valt een overnachting 
buiten je budget? Proef de sfeer (en 
het eten) in hotelrestaurant Somos 
– écht een ervaring! Vanaf € 210 per 
nacht voor een tweepersoonskamer, 
barcelo.com

De fantastische fotoserie met acteur Manuel 
Broekman in de vorige JAN is geschoten in  
New York. We verbleven daar in Hotel Indigo  
in Lower East Side, de wijk waarin trendsetters 
en artiesten samenkomen. Het design, met  
veel street art en graffiti, is geïnspireerd op die 
creatieve energie: het interieur staat bijvoor-
beeld vol (mooie) gevonden voorwerpen!  
Nog zo’n plus: het beste rooftoprestaurant van 
de wijk, Mr. Purple, vind je hier ook (én heeft 
een zwembad). Vanaf € 171 per nacht voor een 
tweepersoonskamer, hotelindigolowereastside.com  
en nycgo.com 

Uit je dak

Relax-stand
Of je nu met je partner gaat of met het hele 
gezin: op Bonaire is Sorobon Beach Resort 
een aanrader. Ik was er om een modeserie te 
maken, en hoewel dat hard werken was, kwam 
ik als herboren terug dankzij het fijne zeeklimaat 
en de relaxte sfeer van dit resort: iedere  
ochtend werd ik er wakker in één van  
de dertig huisjes op het strand met uitzicht over 
de azuurblauwe baai Lac Cai. Ook ervaren? 
Vermeld JANSOROBON bij je boeking  
op sorobonbeachresort.com en ontvang  
30% korting van september t/m 15 december 
of 5% korting van 6 januari t/m 5 mei (alleen 
geldig voor boekingen van minimaal 7 nachten).

Adembenemend Andalusië
Superleuk: het authentieke Spaanse 
platteland beleven bij Finca El 
Añadioó Vilches. Het JAN-team 
overnachtte voor de foto’s bij het 
interview met Ilse DeLange in 
deze stierfokkerij in de heuvels van 
Andalusië. De kamers zijn heerlijk 
luxe en de fokkerij ligt in een prachtig 
landschap. Voor alle natuur- en 
dierenliefhebbers! Vanaf € 112 per 
nacht voor een tweepersoonskamer, 
elanadio.es

Lekker mobiel
Auto huren? Ik kies vaak voor een 
auto van Sunny Cars. Daar ben je 
altijd volledig verzekerd, kun je een 
auto huren zonder creditcard, er mag 
nog iemand rijden én je kunt zelfs 
de wachtrij bij de balie overslaan! 
sunnycars.nl
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 Marijn: ‘Zo’n hotel waar je alleen komt om te 
slapen, om daarna weer verder te rennen? Niet 
hier. Hier draait het om luxe, kunst en andere 
heerlijkheden; om goed van te genieten!’ 


