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LAURA COOLEN is de vrouw  
achter de reissites whatabouther.nl, 
‘voor dromers en nomads’, en  
thebohoguide.com, met internatio-
nale hotspots. Haar favoriete plek  
is Kurisa Moya in Zuid-Afrika.

«Ik heb zelf in Zuid-Afrika gewoond en  
gestudeerd en ben sindsdien tot over 
mijn oren verliefd op het land. Vorig jaar 
september was ik er weer, op deze  
geweldige locatie. Omgeven door het 
groen en een plek die me echt heeft  
geraakt. Kurisa Moya is een nature lodge, 
waar je als het ware terugreist in de tijd. 
Het ligt midden in een oerbos en je kunt 
er kiezen tussen verschillende accommo-
daties, zoals een cottage of een histori-
sche boerderij. Ik heb een zwak voor 
boomhutten, dus daar koos ik voor. Het 
tweepersoonsbed heeft uitzicht op de 
bomen, er is een open haard en een  
eigen veranda met barbecue. Ik wil zoiets 
écht ooit bouwen om in te gaan wonen. 
Overal om je heen hoor je de natuur:  
vogels, apen, bokjes en luipaarden, en er 
is een rustgevend kabbelende rivier. Ook 
kun je er een hoop leuke dingen doen, 
zoals hiken en een village tour. Zelf maak-
te ik een fantastische ochtendwandeling, 
samen met een vogelaar. En met eige- 
naresse Lisa heb ik mooie en bijzondere 
gesprekken gevoerd. Een plek om nooit 
meer te vergeten.» krm.co.za

LIESBETH RASKER blogt op gagtoreality.com over  
reizen. Onlangs kwam haar reisboek Pinnen in  
Mongolië uit. Haar favoriete plek is Gianni Franzi  
in Vernazza, Italië.

«Als ik de rest van m’n leven nog maar naar één land 
zou mogen reizen, kies ik zonder lang twijfelen voor 
Italië. Nergens ben ik gelukkiger dan daar. Mijn fijn-
ste vakantie ooit bracht ik door in Levanto, een klein 
en authentiek Italiaans stranddorp, op een paar 
minuten treinen van de wereldberoemde Cinque 
Terre. De vijf dorpjes daar zorgen voor een enorme 
toestroom van toeristen, dat brengt het Italiaanse 
gevoel wel een beetje om zeep. Maar in Vernazza, 
wat ik het mooiste dorpje vind, staat restaurant La 
Torre. Hoog op de rotsen. Je moet een flink eind 
klimmen om er te komen, daardoor zijn er gelukkig 
ook minder toeristen. Eenmaal boven wacht het 
mooiste uitzicht van de wereld op je. In La Torre kun 
je niet slapen, maar een paar meter naar beneden, 
bij Gianni Franzi wel. Zoals in best veel hotels in  
Italië zijn de kamers niet om aan te zien, maar daar 
gaat het ook niet om. De kamers kijken uit op zee, 
op de rotsen, op het terras van La Torre en de hori-
zon. Ontbijten doe je op een zonovergoten terras met 
hetzelfde uitzicht en ’s avonds verandert dat terras 
in een wijnbar, waar sommelier Alessandro je 
enthousiast alles vertelt over de wijnen uit de regio. 
Ik heb er nu al zin in om hier ooit twee maanden 
lang een kamer te boeken.» giannifranzi.it

Hotelontbijtjes: laten we eerlijk zijn, 
dat is gewoon de hemel. Niet 
alleen het eten (en de koffie), maar 
vooral ook de verwachting die 

eraan kleeft. Moet je het met een zielig plakje 
kaas doen, of staat er een heel assortiment aan 
hummusvarianten en vers fruit klaar? Is het een 
knusse eetzaal of zo’n grauw hok, waar je bijna 
bij je mede-ontbijters op schoot zit? Hebben ze 
goede koffie, sterk genoeg om je klaar te stomen 
voor een dag rondwandelen in een nieuwe, 
onbekende stad? 
Het hotelleven is vol verwachtingen. Zeker de 
luxe varianten prikkelen de fantasie en kunnen 
je het gevoel geven alsof je Beyoncé zelf bent, in 
de watten gelegd door alles en iedereen. Denk 
aan een portier voor de deur (wie doet nou zélf 

de voordeur open?), kleine flesjes bodylotion in 
de badkamer en lekkere cocktails aan de bar. 
Een minibar, die bijna altijd tegenvalt (tip: die 
van hotel 1898 in Gent is de beste ooit, zannier-
hotels.com), maar waarvan je het deurtje uit 
pure nieuwsgierigheid metéén opendoet wan-
neer je de kamer binnenkomt. Zachte slippers, 
om – stiekem –  mee naar huis te nemen. 
Er gaat maar weinig boven een nachtje of twee 
(of drie, of acht…) in een fijne hotelkamer. Want 
als je echt geluk hebt, is al dit fijns op een plek 
waar je je helemaal senang voelt. Een geheim 
adresje dat je alleen wilt delen met de allerleuk-
ste mensen. Dat vinden deze travelbloggers, die 
speciaal voor Marie Claire hun eigen favorieten 
delen, ook. Laat je inspireren en kom maar op 
met die vakantievoorpret.

“Hoog op de 
rotsen wacht 

je het mooiste 
uitzicht van 

de wereld”

Gianni Franzi 
IN VERNAZZA, ITALIË

Kurisa Moya
IN DE MAGOEBASKLOOF, 
ZUID-AFRIKA

HIER WIL 
JE ZIJN 
IN 2019

DE HOLLANDSE WINTER, VROEGBOEKKORTINGEN, NIEUWE 
BESTEMMINGEN: DIT IS HÉT MOMENT OM JE ZOMERVAKANTIE 
TE BOEKEN. MAAR JA, WAAR NAARTOE? VIJF TRAVELBLOGGERS 
TIPPEN HUN FAVORIETE WERELDPLEKKEN. TEKST SARA MADOU
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SABINE DE WITTE is reisjournalist en content creator, 
onder andere voor yourambassadrice.com.  
De stek waar ze zelf het allerliefst komt, is Gorki 
Apartments in Berlijn, Duitsland.

«Je hebt meerdere type Gorki’s, de goedkoopste is 
rond de 170 euro per nacht, afhankelijk van hoe 
ver van tevoren je boekt. Voor dat geld heb je  
een eigen designappartement in hartje Mitte, mis-
schien wel de leukste buurt van Berlijn. Ze zijn 
voorzien van alle gemakken die je verwacht van 
een hotel en er loopt supervriendelijk personeel 
rond. Het ontbijt is ook top: je kunt een bood-
schappenservice bestellen, zodat de spullen in je 
appartement klaarstaan, of prosecco drinken en 
dumplings eten in Gorki park: heerlijk! Eigenlijk 
hoef en wil je je appartement niet uit, of je nou 
komt voor een businesstrip of een romantic get-
away: je krijgt hier precies wat je nodig hebt. 
Maar binnenblijven is ook wel weer zonde natuur-
lijk, want Berlijn is een geweldige stad. Loop ook 
even langs de conciërgeservice, waar je terecht 
kunt voor allerlei tips en waar ze reserveringen 
voor je kunnen regelen. Zo zitten er speak-easy 
cocktailbars op loopafstand van de appartemen-
ten – Buck and Breck is mijn favoriet – en je vindt 
hier de hipste restaurants van Berlijn, zoals Kuchi, 
met de beste sushi ooit.» gorkiapartments.com

“Je hebt je 
eigen design- 

appartement in 
hartje Mitte”

MANON KOSTERMAN is een van de 
oprichters van girlslove2travel.com,  
een platform voor reisbestemmingen  
en lifestyle-artikelen. Haar favoriete  
plek is The Loop op Zanzibar.

«Je wordt er wakker door het ruisen van de 
zee en als je de gordijnen opendoet, straalt 
het spierwitte zandstrand je tegemoet. Het lijkt 
wel alsof er een Instagram-filter over de zee 
ligt. Zanzibar is een idyllisch eiland. Vorig jaar 
januari was ik er voor de tweede keer. We  
verbleven in The Loop, een resort maar wél 
kleinschalig. Het is een paradijselijke plek die 
luxe is, maar een verrassend prima prijskaartje 
heeft. Ik vond het er heerlijk laid-back. Niet zo 
gek ook, want op het hele eiland hangt een 
relaxed surferssfeertje. Zanzibar is door de 
wind en ondiepe branding namelijk een ideale 
plek om te windsurfen en kiten. De stijl van het 
resort is een mix van Afrikaans en Arabisch, 
waardoor het knus oogt. Wat het voor mij nóg 
mooier maakt, is dat het resort duurzaamheid 
hoog in het vaandel heeft staan: alles is ge-
bouwd met gerecyclede en milieuvriendelijke 
materialen, de kamers hebben geen airco en 
zonnepanelen zorgen voor de stroom.» 
theloopzanzibar.com

PAULINE EGGE maakt petitepassport.com, waar-
op de hotspottips verdeeld zijn per bestemming 
(zoals The Lisbon Guide). Haar favoriete plek is  
Mi casa en Lisboa in Lissabon, Portugal.

«Ik ben er nu twee keer geweest, terwijl ik normaal 
elke keer een ander hotel probeer voor m’n site. Dat 
geeft wel aan hoe bijzonder deze plek is. Het voelt hier 
écht als thuiskomen, door de lieve eigenaresse die 
zich als een soort moeder over haar gasten ontfermt, 
zonder opdringerig te zijn. Ze schenkt een lekker kopje 
thee voor je in als je laat aankomt en het ontbijt is echt 
hemels: brood van een lokale bakker, zelfgemaakte 
jam, speciale kommetjes met mooie illustraties die je 
pas ziet als je je yoghurt op hebt. De kamers heeft ze 
zelf ingericht, heel smaakvol, en elk meubelstuk heeft 
een verhaal. Boek je een kamer aan de achterzijde 
van het gebouw, dan zie je de zon opkomen. En heb 
je een van de grote kamers op de bovenste verdie-
ping, dan heb je een dakterras met een nóg mooier 
uitzicht. Het hotel ligt in de wijk Graca, dat is niet hele-
maal in het centrum maar Lissabon is niet zo groot: je 
loopt in twintig minuten naar de geweldige wijk Baixa. 
Dat is bovendien een mooie wandeling, langs allerlei 
uitkijkpunten en kleurige huizen. Of neem de tram, dat 
is hier ook een ervaring.» micasaenlisboa.com

The Loop
OP ZANZIBAR

Gorki Apartments 
IN BERLIJN, DUITSLAND

Mi casa en Lisboa 
IN LISSABON, PORTUGAL

“Alsof er een  
Instagram-filter 
over de zee ligt” FO
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