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KLEINE,
MAAR
FIJNE
HOTELS
À LA DE TINY
HOUSE MOVEMENT
De Tiny House Movement is
populair. Bezittingen worden
verruild voor beleving. Voor wie op
reis ook graag in bijzondere, kleine
hotels verblijft, maakt
reiszoekmachine Skyscanner een
selectie van de leukste hotelletjes
ter wereld à la de Tiny House
Movement. Niet per se allemaal
aardig voor de portemonnee.
Hotel Abac in Barcelona. / MARCO PASTORI

CANAL HOUSE
AMSTERDAM
Wie wil er nou niet romantisch overnachten in een
herenhuis aan een Amsterdamse gracht? Canal House zit
in twee 17e-eeuwse panden
aan de Keizersgracht, huizen
die van oorsprong niet breder
zijn dan 9 meter. De panden
werden in de jaren 50 omgetoverd tot hotel door een Amerikaanse hotelier die nogal dol
was op Nederlandse kitsch.
Hij liet die graag zien in de
vitrines en aan de muren.
Vandaag de dag is zijn collectie er nog steeds te zien.
Adres: Keizersgracht 148,
Amsterdam

DE WITTE LELIE
ANTWERPEN
Slechts tien kamers en suites
heeft De Witte Lelie, een klein
boetiekhotel in hartje Antwerpen. Het hotel bevindt zich in
een 17e-eeuws pand met aan
de achterkant een prachtige
bloementuin. De Witte Lelie is
een oase van rust in een drukke stad, met een chique maar
toch huiselijke sfeer. Ga ’s
avonds lekker knus in de
salon zitten bij de open haard
of drink een cocktail in de

intieme Bronze Bar.
Adres:
Keizerstraat 16,
Antwerpen

Minimalistisch

De twaalf kamers
van No 5. Maddox
Street hebben
duidelijke invloeden uit Azië: denk
aan kimono’s in
plaats van badjassen en aan Japanse
bloemen op de
nachtkastjes. Je
vindt dit leuke
hotelletje in Westminster, vlak bij
alle hotspots van
Londen. De hotelkamers lijken
Canal House, Amsterdam
overigens gewoon
op kleine appartementen, met ieder
een eigen keukentje en balkon. Grappig: de
HOTEL LES OTTOMANS
minibar verdeelt zelf de inISTANBUL
houd in ‘goed’ (biologische
Met slechts tien hotelkamers,
pasta), ‘slecht’ (snoepjes) en
maar twee restaurants is Hotel
‘slechter’ (ijs met lekker veel
Les Ottomans favoriet onder
vet).
liefhebbers van kleine, maar
Adres: 5 Maddox Street,
luxe hotels. Het hotel ligt
Londen
direct aan de Bosporus, op een
voormalig landgoed dat dateert uit 1790. Elke kamer
heeft zijn eigen stijl, refererend aan de grandeur van het
Ottomaanse Rijk. Denk ultrachic meubilair, kandelaren,
gouden ornamenten, mozaïeken, fluwelen behang en
Turkse kunst aan de muren.
Adres: Kuruçeşme, Muallim
Naci Cd. 58, Istanbul

ARIYASOM VILLA
BANGKOK

No. 5 Maddox Street, Londen

Over de Tiny
House
Movement

NO. 5 MADDOX
STREET
LONDEN

De Ariyasom Villa weerspiegelt precies dat stereotiepe,
paradijselijke plaatje van
Thailand. Het hotel is een
rustige tuinoase in het centrum van de hectische stad
met 24 kamers. Ga een dagje
relaxen in de bijbehorende
spa, neem een duik in het
buitenzwembad of prik een
vorkje in het biologische
restaurant. Leuk weetje: alle
interieur-items stammen uit
het Thailand van de jaren 40.
Adres: 65 Sukhumvit Road,
Bangkok

Ben jij eigenlijk al bekend met
de Tiny House Movement?
Deze van oorsprong Amerikaanse trend zagen we begin
dit jaar in de Nederlandse
media voorbij komen en is
vier maanden later nog steeds
een hot topic. Materiële zaken
zijn een stuk minder van

bewonder de unieke Victoriaanse architectuur.
Adres: 56 Irving Place,
New York

HOTEL ABAC
BARCELONA
Op loopafstand van het historische centrum van het bruisende Barcelona vind je het
intieme vijfsterrenhotel Abac.
Het is wel even doorsparen
voor je in een van deze vijftien kamers kan slapen, maar
dan krijg je ook wel het gehele luxepakket: een personal
shopper bijvoorbeeld, of een
privétour door Barcelona in
een Lamborghini of Ferrari.
Eten doe je in het bijbehorende restaurant, dat twee Michelinsterren op zijn naam heeft
staan. Wauw!
Adres: 1 Avenida del Tibidabo,
Barcelona

THE INN AT THE
ROMAN FORUM
ROME
Slapen in het historische
centrum van Rome, pal naast
alle bezienswaardigheden:
het kan als je een van de
veertien kamers boekt in The

THE INN AT
IRVING PLACE
NEW YORK
Optimaal van je stedentrip in
New York genieten zonder in
een bomvol hotel vol toeristen te zitten? Slaap dan in een
van de tien kamers in The Inn
at Irving Place, vernoemd
naar het adres. Vlakbij Gramercy Park vind je dit historische hotel in een typisch
brownstone-pand, met gracieuze trappen die je naar de
kamers leiden. Neem een
high tea in de decadente
theesalon van Lady Mendl en

De Witte Lelie, Antwerpen

belang voor aanhangers van
de Tiny House Movement,
die op een eigen stukje
grond zelf een duurzaam
huisje bouwen van zo’n 25
vierkante meter. Minimalistische containers op een
braakliggend terrein of
klassieke huisjes met rode
puntdaken midden in de
natuur, de Tiny Houses zijn er
in alle soorten en maten.
Maar altijd gebouwd van
duurzame materialen, waardoor je maandelijkse kosten
laag blijven.

Inn at the Roman Forum.
Vanaf de lounge op het dakterras heb je prachtig uitzicht
op de tweeduizend jaar oude
ruïnes van het Forum Romanum. Sommige kamers hebben een eigen jacuzzi en
privépatio. Dit elegante hotel
is een fijn toevluchtsoord
voor wie een beetje rust
zoekt, maar toch graag in de
stad blijft.
Adres: Via degli Ibernesi,
Rome

