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Bowlen in stijl
Niks bedompt jaren 80-interieur: bij designbowlingbaan Lucky’s 
Bowling in Warmond kegel je op niveau. Gespeeld wordt er 
op de Rolls Royce onder de bowlingbanen (Brunswick) en de 
ruimte heeft een industriële uitstraling met oude Leidse 
stadslampen en vintage kunst. Je kúnt er een vette hap 
krijgen, maar dan wel biologisch en in een vintage-stijl 
restaurant. En dat voor een prima prijs. luckysbowling.nl

1. Sora Sapporo Ramen
Sapporo is een plaats in de 
Japanse provincie Hokka-
ido – de plek waar ramen 
zou zijn uitgevonden. De 
noodles in dit restaurant 
worden rechtstreeks vanuit 
deze Japanse stad naar 
Amsterdam geïmporteerd. 
Ze zijn verrijkt met de 
meest verrukkelijke ingre-
diënten. En dat zorgt voor 
lange rijen! Amsterdam, 
ramensora.nl
2. Hinoki Noodle Soup
Vlak bij de Rotterdamse 
Markthal vind je Hinoki. Je 
hebt hier een uitgebreide 
keus in ramen. Lekker voor 
erbij: bites zoals takoyaki 

(Japanse poffertjes met 
octopus) en karaage 
(Japanse gebakken kip). 
Rotterdam, hinoki.nl
3. Momiji Ramen
Naast de ‘standaard’ 
ramen eet je hier ook 
ramen met rundvlees, 
hartige zwarte botersaus 
zónder soep of met gehakt 
en een pittige bouillon op 
basis van sesam en chili- 
peper. Daarnaast lijken de 
bijgerechten doodnormaal, 
maar niets is minder waar. 
Een alledaagse gyoza eet 
je hier in de kleuren zwart, 
oranje en groen. En alles 
smaakt even goed. Den 
Haag, momiji-ramen.nl
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Nederland
Het is september en dat 
betekent: terug naar de 
realiteit. Nog niet aan toe? 
We tippen een aantal fijne 
plekken in eigen land uit de 
categorie ‘ik piep er efkes 
een weekend tussenuit, joe!’

Zeeën van tijd
Bij SandCsleep in Katwijk 
aan Zee is het sinds kort 
mogelijk om te slapen 
op het strand. De vijf 
strandhuisjes zijn voorzien 
van alle luxe – van een 
vaatwasmachine tot een 
compleet verzorgd ontbijt 
bestaande uit verse, 
eerlijke producten – en 
geschikt voor maximaal 
zes personen. Boek een 
weekend (vanaf € 535), 
een midweek (vanaf € 500) 
of een week (vanaf € 900). 
sandcsleep.nl

Even helemaal zen
Midden op de hei bij Hilversum ligt de 
pas geopende culturele buitenplaats De 
Hoorneboeg. Hier kun je terecht voor 
yoga-, mindfulness- en detoxweekenden 
in stijl. De historische gebouwen op het 
landgoed zijn net gerestaureerd en in het 
restaurant wordt volgens de seizoenen 
met lokale producten gekookt. Het bewijs 
dat comfort en diepgang prima samen 
kunnen gaan. dehoorneboeg.nl 

Netjes, toch?
Deze no-nonsense tas kan altijd en 

geeft meteen je outfit wat extra flair. 
A.P.C. € 355
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Werelds
Alweer aan het mijmeren 
over je volgende trip? Of 
staat er nog een op je 
te wachten, zo tactisch 
buiten het hoogseizoen? 
Doe je te goed aan  
deze tips.

Berg je maar
Oostenrijk staat niet direct 
bekend als modeland – 
indirect eigenlijk ook niet. 
Maar het label Sportalm 
komt er toch echt vandaan 
en bestaat al sinds 1953. 
Bekend om de kwalitatief 
fantastische sportkleding, 
maar wel met een hoog 
fashiongehalte. Dus 
mocht je richting sneeuw 
gaan, dan kan dat ook 
zoals de dame op links. 
Jas € 398 trui € 139  
broek € 299 tas € 159
SPORTALM

Er kan nog meer bij
De West-Ierse regio Galway is verkozen tot 
European Region of Gastronomy 2018. En 
terecht: de talrijke ambachtelijke producten 
(zoals bijzondere kaas, uitzonderlijk rund- en 
lamsvlees en net gevangen vis), het gebruik 
van natuurlijke ingrediënten, de levendige 
boerenmarkten en de diversiteit aan restau-
rants maakt Galway een geliefde bestem-
ming voor fijnproevers. Er zijn ook allerlei 
evenementen, zoals het Galway International 
Oyster and Seafood Festival van 28 tot 30 
september. galwaygastronomy.ie

Sterrenstatus
Het Hollywood Hotel in Los Angeles is een 
boetiekhotel in de klassieke filmsterrenstijl. 
Relax in een stijlvolle kamer of bij het zwem-
bad en geniet van een cocktail in de Route 
66 Bar & Lounge. Hoe langer je in het hotel 
logeert, hoe goedkoper het verblijf is – ontdek 
Hollywood dus (uit)gerust op je dooie gemak. 
Hondje mee? Ook je huisdier wordt hier in de 
watten gelegd. Vanaf 130 per nacht voor een 
tweepersoonskamer, thehollywoodhotel.com

Een hoed die goed doet
Ze raakte geïnspireerd op 
Ibiza door het buitenleven, 
de mensen en festivals. 
En nu maakt Anne van 

Ketel, oprichter van het hoedenmerk Von 
Kettle, unieke handgemaakte hoeden. 
Een jaar geleden werd bij Anne eierstok-
kanker geconstateerd, waarna bleek dat zij 
het BRCA1-gen heeft, dat een grote kans 
op borst- en eierstokkanker geeft. Positief 
als ze is, wil zij iets terugdoen voor de 
mensen van de Cancer Association Ibiza 
die haar begeleidden, door een deel van 
de opbrengst van haar reishoedenlijn aan 
hen te doneren. vonkettle.com

Faabulous!
Faabulous Ground is een unieke plek (900 
vierkante meter binnen en 200 buiten!) 
met veel licht en energie. Deze magische 
locatie in Den Haag dient als werkplek, 
maar wordt ook verhuurd als ruimte voor 
evenementen, exposities, presentaties 
en workshops. Creatievelingen, eat your 
heart out. faabulousstuff.com

ONDER REDACTIE VAN LIEVE COLSEN

Pak maar in
Wil je al je spullen 
praktisch, maar 
stijlvol meezeulen? 
Shop bij Eastpak 
jouw ideale week-
endtas (op wielen), 
handbagage of  
XL koffer in soft-  
of hardshell.  
eastpak.com

Elke week wat anders
In Lonely Planet 
Cultuurroutes: de 52 
mooiste culturele 
bestemmingen ter 
wereld vind je verras-
sende routes waarin 
je cultuur op een 
andere manier kunt 
beleven. De routes 
zijn gemaakt voor een 

weekend of wat langer weg. Deze inspire-
rende reisgids bevat:
• tips van experts en locals;
• prachtige foto’s;
• handige kaarten;
• praktisch advies voor je reis en verblijf.
De hele wereld komt aan bod, dus voor 
iedere week én voor iedereen wat wils.
Kosmos Uitgevers, € 25


