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Wanneer je toe bent aan een mediterraan
klimaat is Puente Romano in zuid Spanje de
ideale plek voor nog wat heerlijke zonuren.
Op ongeveer drie kwartier rijden van Malaga
Airport tref je dit resort aan in Marbella. De
faciliteiten zijn subliem en de restaurants en
bars van hoog niveau. Een trendy nachtclub,
een hippe strandtent en het populaire Nobu
restaurant. Jaarlijks vindt er een groot
tennistoernooi plaats in het dit hotel en heeft
een ieder de kans om op een echt centre court
te spelen. De plek waar grootheden zoals Boris
Becker, John McEnroe en Björn Borg ook ooit
op hebben gespeeld.
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De wereld komt weer op gang en iedereen
heeft zin om op pad te gaan. Wij zijn hartstikke
blij dat we weer kunnen doen waar we goed in
zijn: regelen! 2021 was een bewogen jaar maar
kende ook vele hoogtepunten. Het Songfestival
in Rotterdam, EURO 2020 in de Johan Cruijff
ArenA, Max Verstappen die won in Zandvoort
en niet te vergeten Siffan Hassan die Olympisch
goud pakte in Tokyo. Legendarische momenten.
Maar het mooiste is: we mogen weer. Culinair
genieten, concerten en sportwedstrijden
bezoeken, weer op reis. Kortom: in gezelschap
mooie ervaringen delen, waar dan ook ter wereld.
Bijvoorbeeld in Kopenhagen. De hoofdstad
van Denemarken biedt voor ieder wat wils: een
historische binnenstad, paleizen en andere
hoogtepunten. Ook op culinair gebied kom je
hier aan je trekken. Van “The World’s 50 Best
Restaurants” lijst die begin oktober uitkwam,
bevinden zich zowel nummer één als twee in
Kopenhogen. Restaurant Geranium heeft een
knappe tweede plaats behaalt en restaurant
Noma, onder leiding van René Redzepi, is na
enkele weer terug op nummer één. Die plek
behaalden ze ook al in 2010, 2011, 2012 en
2014. Omdat ze sinds 2018 in een nieuw pand
zitten mochten ze opnieuw meedoen. Naast
sterrenrestaurants biedt Kopenhagen ook
prachtige hotels op het allerhoogste niveau,
zoals Villa Copenhagen en d’Angleterre. De
ideale combinatie voor een culinaire stedentrip.
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Blijf je liever binnen de landgrenzen?
Ook Nederland heeft heel veel te bieden.
Het Conservatorium hotel in Amsterdam
behoort tot onze favoriete hotels. Vele grote
artiesten en wereldsterren hebben er al
geslapen. Het is niet voor niets dat zij zich
hier thuis voelen en vaak als thuisbasis kiezen
voor hun Europese tour. Je kunt in Taiko de
beste Aziatische gerechten eten en in hun
ruim opgezette spa kun je heerlijk bijkomen
na een drukke dag. Zo is het bijvoorbeeld
de ideale locatie om te overnachten na een
memorabele avond in de Ziggo Dome.
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