
Een gedeelde kamer in het Freehand Hostel in Miami. / ADRIAN GAUT Het dakterras van het Generator in Parijs. / VALENTINE TCHOUKHONINE

www.metronieuws.nl
vrijdag 26 februari 2016 EXTRA TIME TRAVEL 10

Het poshtel, dé reistrend van
dit jaar, is een mix van luxe en
budget. Je vindt dit hostel 2.0 in
verschillende steden in Europa
en Amerika.

Betaalbare luxe
De één houdt ervan, de ander
haat het: slapen in hostels tij-
dens het reizen. Ja, het is ont-
zettend goedkoop en het is dé
plek om nieuwe vrienden te
maken, erg fijn wanneer je al-
leen reist. Maar slapen in hos-

tels betekent ookmet z’n allen
in stapelbedden in kleine ka-
mertjes, gedeelde badkamers
en nul privacy. Ook over de hy-
giëne valt nog wel eens te twis-
ten. Dat kan beter, moet het
Londense hostelbedrijf Gene-
rator gedacht hebben. Met ‘be-
taalbare luxe en een onbetaal-
bare sociale ervaring’ alsmotto
zorgt het bedrijf voor speciaal
ontworpen bedden, badka-
mers met een regendouche,
snel en gratis wifi en een pro-

gramma met events, gecombi-
neerd met een interieur dat
niet onderdoet voor eersteklas
hotels.

Van rooftopbars tot
pingpongtafels
Wie in een zogeheten poshtel
verblijft, slaapt dus op luxeni-
veau, maar deelt de kamer wel
met anderen. De voorzienin-
gen lopenuiteenvangratiswifi
tot een uitgebreid ontbijt en
van zwembadenen restaurants

Hostels op
luxeniveau:
poshtels
Hip. Een van de reistrends van 2016 is all-exclusive, de tegenhanger van
all-inclusive: het mixen van luxe met budget. Na bed & breakfasts is er uit
deze trend een nieuw fenomeen ontstaan, namelijk poshtels: kamers delen
op luxeniveau. Dit is backpacken voor de nieuwe generatie.

tot rooftopbars en fitnesszalen.
Het eerste poshtel, Freehand,
opende haar deuren in Miami
in 2012. Freehand ligt pal aan
het strand, biedt een jeu de
boules-baan, een tropische
tuin, een buitenzwembad en
pingpongtafels. Freehand
heeft inmiddels een tweede lo-
catie in Chicago en binnenkort
opent er nog één in Los Ange-
les. Een gedeelde kamer heb je
in Miami vanaf $30 per nacht,
in Chicago vanaf $35 per nacht.

Lekker lokaal
Maar niet alleen in Amerika
zijn de poshtels een hit. Gene-
rator heeft inmiddels poshtels
in Barcelona, Berlijn, Kopenha-
gen, Dublin, Hamburg, Lon-
den, Venetië, Rome, Parijs, en
binnenkort ook in ons eigen
Amsterdam. Het bedrijf maakt
daarnaast slim gebruik van een
andere reistrend, namelijk om
zo dicht mogelijk bij de lokale
cultuur te blijven. Zo vind je in
veel poshtels kunst aan de mu-

Een gedeelde kamer in het Generator-Poshtel in Parijs. / NIKOLAS KOENIG
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Poshtel-bezoekers zijn van alle leeftijden.
De helft van de Amerikaanse bezoekers is
ouder dan 25 jaar. In Europa is 40 procent
ouder dan 30 jaar.
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Prijs

35
Al voor 35 euro per nacht zit je in een
poshtel met uitzicht op de Montmartre en
de Sacré-Coeur. Een Frans restaurant en een
interieur volledig gedecoreerd met
spulletjes van lokale vlooienmarkten is bij
de prijs inbegrepen.
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ren van lokale kunstenaars en
word je constant op de hoogte
gehouden van evenementen
en andere culturele activitei-
ten die in de buurt spelen. De
werknemers zijn zelf vaak ook
locals; wie weet zie je met hun
tips nou nét die kant van Parijs
die je nog niet kende!

Niet alleen voor backpackers
Over Parijs gesproken: Lonely
Planet heeft recentelijk Gene-
rator’s poshtel in Parijs erkend

als beste poshtel ter wereld.
Geenwonder, gezienhethostel
(35 euro per nacht) een dakter-
ras heeft met uitzicht op het
Montmartre en de Sacré-Coeur.
Het poshtel heeft daarnaast
een club in de stijl van een on-
dergronds metrostation, een
Frans restaurant en een inte-
rieur volledig gedecoreerd met
spulletjes van lokale vlooien-
markten. Poshtels zijn overi-
gens niet alleen geschikt voor
backpackers: uit onderzoek

Het gemeenschappelijke penthouseterras van het Generator Hostel in Barcelona. / CHRIS AULD
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Geef het door.

VOLG METRO
NU OOK OP
SNAPCHAT!

van MediaPost blijkt de helft
van alle poshtel-bezoekers in
Amerika ouder te zijn dan 25
jaar. In Europa is zo’n 40 pro-
cent ouder dan 30 jaar.

Ook in Australië
Maar ook in het populaire
backpackers-land Australië
poppen hier en daar poshtels
op. Maar dan niet per se onder
deze naam. Combinaties tus-
sen een designhostel en luxu-
eus boutiquehotel vind je hier
wel, bijvoorbeeld in Agnes Wa-
ter in Queensland. Het Sou-
thernCross Backpackers resort
ligt midden in de natuur en
biedt houten hutjes inplaats
van kamers. Inclusief zwem-
bad, een openlucht lounge én
gratis ontbijt (v.a $25 AUD per
nacht). Of wat dacht je van The
Ritz for Backpackers, midden

in het centrum van Melbour-
ne? Verwacht hier grote, scho-
ne kamers met high-speed in-
ternet, gratis ontbijt, gratis
kaas- en wijnproeverijen en
gratis barbecue-avonden.

… en in Nieuw-Zeeland
Eén van de betere hostelbedrij-
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In Nieuw-Zeeland begint de prijs van een
poshtel-kamer - hier Nomads geheten - bij
$28 AUD per nacht.

ven van down under is No-
mads, opgezet door Richard
McLeod in 1994. Sinds de op-
richting heeft het bedrijf tallo-
ze hostels in Australië neerge-
zet, maar ook in Nieuw-Zee-
land is Nomads populair. Zo
vind je inQueenstowneen luxe
Nomads aan een groot meer,
omringd door prachtige ber-
gen waar je kunt skiën. De
king-size kamers hebben een
flatscreen tv en een koelkast.
Het hostel heeft daarnaast een
bioscoop, lounge met open
haard en een sauna. Nomads
heeft inmiddels wereldwijd
hartenveroverd,methostels in
Fiji, Europa, Noord- en Zuid-
Amerika en Afrika. Prijzen van
een gedeelde kamer in Queen-
stown beginnen vanaf 28 Aus-
tralische dollar per nacht.

Het interieur van het restaurant van Generator Hostel Barcelona. / NIKOLAS KOENIG


