
Jim Morisson, Al Pacino, Lenny
Kravitz, Frank Sinatra en Quen-
tin Tarantino hebben allemaal
ooit ingecheckt in L’Hôtel, een
chic en elegant hotel in het
centrum van Parijs. Althans, die
chique touch heeft het pas
gekregen sinds het einde van
de jaren 60. Decennia daarvoor
stond het bekend als een zeer
goedkoop hotel. Oscar Wilde,
die hier in 1899 sliep, had een
probleem met het interieur van
zijn hotelkamer. Een paar
weken voor zijn dood sprak hij
hier de beroemde woorden:
‘Either this wallpaper goes, or I
go.’ Extra leuk: er zijn een
hamam en stoombad aanwezig
in het hotel - ultiem relaxen
hier, dus.

L’Hôtel, Parijs

Een eerbetoon aan The Beatles, te herkennen aan de vier
standbeelden van John, Paul, George en Ringo op de Victori-
aanse patio. Hard Days Night Hotel vind je in de welbekende
Beatleswijk van Liverpool. Wie er 1200 euro voor overheeft,
slaapt in The Lennon Suite (inclusief de piano uit Imagine en
een champagneontbijt voor twee). Extra leuk: het hotel ligt
achter Matthew Street, waar je de wereldberoemde Cavern
Club vindt. Dit is de plek waar The Beatles beroemd zijn
geworden.

Hard Days Night Hotel, Liverpool

‘I am a Golden God’, schreeuwde Robert Plant, Led Zeppelins
vocalist, vanaf het balkon van zijn hotelkamer in het Andaz in
West-Hollywood in 1975. Led Zeppelin en entourage huurden
vaak zo’n zes verdiepingen af, er werden regelmatig tv's en
flessen Dom Pérignon uit het raam gegooid en ze scheurden
met motors door de gangpaden. Tegenwoordig zou je hier
zomaar Kelly Osbourne of Slipknots Corey Taylor tegen het lijf
kunnen lopen. Extra leuk: Andaz ligt op vijf minuten loopaf-
stand van The Sunset Strip, bekend om zijn boetiekjes, restau-
rants, rockclubs, nachtclubs en kleurrijke billboards.

Andaz, Los Angeles

Uiteraard mocht een Hard Rock-hotel, het liefst in Las Vegas,
niet ontbreken in dit lijstje van Skyscanner. Iconische voorwer-
pen worden her en der tentoongesteld, zoals Keith Richards
gitaar, motors van Guns N’ Roses’ Matt Sorum, Aerosmiths
leren jas, de jas van Prince uit Purple Rain en Madonna's
ondergoed. Op het podium van het Hard Rock Hotel heeft
iedereen weleens gespeeld, van The Rolling Stones tot Santa-
na. Extra leuk: het hotel heeft een 1,2 hectare groot buiten-
zwembad waar feesten met wereldberoemde acts georgani-
seerd worden.

Hard Rock Hotel & Casino, Las Vegas

Kirk Hammett, sologitarist van Metallica, schreef Enter Sand-
man om 03.00 uur ’s nachts toen hij zijn gitaar kapotsloeg in
zijn hotelkamer in Sanctum Soho, in Londens West End. Je
hoeft heus niet je eigen gitaar mee te nemen als je hier blijft
slapen, die kun je gewoon huren bij de receptie. Het hotel
claimt Londens eerste rock-'n-roll boetiekhotel te zijn en
heeft maar 30 kamers. Snel reserveren, dus! Extra leuk: het
dakterras, compleet met bubbelbad en uitzicht over de stad.

Sanctum Soho, Londen

EXTRA TIME TRAVEL 11

Dromen. Altijd al willen slapen in dezelfde
hotelkamer als David Bowie, Led Zeppelin of The
Rolling Stones? Reiszoekmachine Skyscanner.nl
zet tien rock-'n-rollhotels voor je op een rij. Zo
kom je dichter bij je idolen dan ooit!

Slapen in de hotelkamer
van Bowie of Zeppelin

Jawel: ook onze eigen
hoofdstad is al acht jaar in
het bezit van een rock-'n-
rollhotel, namelijk het
Backstage Hotel. Het hotel
houdt strikt geheim wie er
wel en niet heeft inge-
checkt, maar handtekenin-
gen van onder meer The
Fleet Foxes, Tv on the
Radio en The Errors staan
gekrabbeld op de piano in
de lobby. Naast het toffe
interieur (flightcase-
meubels en podiumspot-
lights) kun je hier gratis je
was doen en tot laat in de
middag ontbijten. Extra
leuk: 650 meter verderop,
aan de Singelgracht, vind
je een fantastisch Suri-
naams restaurant mét
terras: de Waterkant.

Backstage Hotel,
Amsterdam

Aan de oever van de Chao Phraya River
is het bijna onmogelijk om het impo-
sante gebouw van het Mandarin Orien-
tal niet te zien. Rocker Billy Idol werd
hier ooit betrapt op het koken van
meth met prostituees en vernielde
onder invloed de meubels, smeet de tv
uit het raam en gooide alle flessen
drank leeg over het tapijt. Het hotel
schakelde het Thaise leger in, dat Billy
moest injecteren met een kalmerings-
middel, omdat hij zijn suite niet wilde
verlaten. Extra leuk: neem de skytrain
in één rechte lijn naar het Lumpini Park
voor een middagwandeling en lunch in
het kleine, maar oergezellige café
Bangrak.

Mandarin Oriental,
Bangkok

Robbie Williams is een graag
geziene gast in het Sofitel in
Brisbane, die gasten ver-
maakt met een optreden in
de pianolounge. Of wat
dacht je van Maroon 5, die
hier ooit gratis concerttickets
uitdeelde aan gasten? Zelfs
Ozzy Osbourne wist zich
normaal te gedragen in dit
vijfsterrenhotel, waardoor
Sofitel niet dezelfde reputatie
heeft als de andere uitgelich-
te hotels. Iedere kamer heeft
een prachtig uitzicht op de
stad. Extra leuk: het hotel
heeft twee verschillende
spa’s, die gebruikmaken van
een speciale, eigen ontwik-
kelde zuiveringskuur.

Sofitel, Brisbane

De wereldberoemde Bed-In van John
Lennon en Yoko Ono werd voor de tweede
keer gehouden in het Fairmont The Queen
Elizabeth in Montreal (de eerste keer was
in het Hilton Hotel in Amsterdam). Tijdens
deze pacifistische protestactie in 1969
namen zij het nummer Give Peace a Chan-
ce op en sliepen ze zeven dagen lang in
vier verschillende kamers. Extra leuk: in
suite 1742 worden nog jaarlijks op 8 de-
cember twee dozijn rode en witte rozen
voor de deur gelegd, als eerbetoon aan
Lennons sterfdag.

Fairmont The Queen
Elizabeth, Montreal

David Bowie, REM, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The
Shins - allemaal grootheden die in een van de 44 kamers
van het Phoenix Hotel in San Francisco hebben geslapen.
In deze voormalige motoropslagplaats hangt een bijzon-
der kunstwerk aan de muur, bestaande uit dode vogels.
Dat kunstwerk moet overigens het portret van Vincent
Gallo weergeven, gemaakt door een verliefde fan. Extra
leuk: kunstliefhebbers
komen hier flink aan
hun trekken volgens de
reiszoekmachine, want
op de binnenplaats en
rond het zwembad vind
je veel (beeldhouw)
kunstwerken.

Phoenix Hotel, San Francisco


