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Omring je met kunst
in Amsterdam
Tip van Annemarie Manshande (29)

“Een weekendje kunst en cultuur kijken in Amsterdam is iets wat ik elk jaar doe. Nu
heb ik het nieuwe Boutique Hotel Museum Suites ontdekt. Het ligt in mijn favoriete
wijk: het Museumkwartier, met exclusieve winkels, stijlvolle cafés, leuke restaurants
en uiteraard veel musea. Achter een van de prachtige gevels is het kleinschalige
themahotel verscholen. Je kunt kiezen uit vier ruime en stijlvolle suites: de romantische
Rembrandt Suite, de zonnige Van Gogh Suite, de gezellige Vermeer Suite en de moderne
Mondriaan Suite. Ik vond het nog een lastige, maar koos voor de Van Gogh Suite omdat
je er op het riante privébalkon op het zuiden, dus in de zon, kunt genieten. De mix van
privacy en persoonlijke aandacht waar de eigenaren voor zorgen, is heel bijzonder.
Heerlijk ook met het Vondelpark als voortuin en natuurlijk het Rijksmuseum,
het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum en het Concertgebouw op nog geen
honderd meter afstand.”

Nachtje weg - 19

Museum Suites
Amsterdam

Site: www.museumsuites.com
Soort accommodatie: boutiquehotel
Prijs: € 165 per suite per nacht,
exclusief ontbijt

Tip van Annemarie

“Je kunt heerlijk in het hotel ontbijten, of je verwent
jezelf met een echt Frans ontbijtje bij George in
dezelfde straat (www.cafegeorge.nl).”
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Wat doe je als je een nachtje naar een B&B of hotel wilt? Als je een lekker huisje
zoekt voor de zomervakantie? Als je een weekendje met een vriendin op pad gaat?
Als je een camping in Italië zoekt waar het leuk is voor kinderen? Als je naar
Antwerpen wilt met je partner? Een appartement zoekt in Parijs of Barcelona?
Juist ja, je vraagt vrienden en bekenden, speurt op internet en hoopt het aller
lekkerste plekje te vinden. Dat doen wij, Astrid en Irene, de makers van Flow
Magazine, dus ook altijd. En nu hebben we aan al die mensen van wie wij weten
dat ze altijd naar fijne plekjes gaan, gevraagd ons hun tips te geven. En hebben we
de beste adresjes uit Flow gehaald en die erbij gezet. Zo is dus dit Lekkerwegblok
ontstaan. Een gids met 208 fijne vakantieadresjes. Gerubriceerd op nachtje weg,
weekendje weg en weekje weg. In Nederland én het buitenland.
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Flow is een tijdschrift voor vrouwen die meer rust en ruimte
zoeken in hun drukke leven. Flow biedt inspiratie, inzichten
en oplossingen. Flow verschijnt 8 keer per jaar, kijk ook op
www.flowmagazine.nl.

