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Knus met
kipjes

@TINYHOTEL_NL

Het Sheep House is een
huisje voor twee persoon op
een biologische boerderij in
Nistelrode, Noord-Brabant.
Het is ingericht met warme,
roestige kleuren in japandistijl (half Japans, half Scandi)
en heeft een hottub, regendouche, bad (met uitzicht op
sterrenhemel), palletkachel
en vloerverwarming. Op een
boerderij horen natuurlijk dieren, dus even knuffelen met
de konijnen, het varkentje
LouLou of de kipjes behoort
absoluut tot de mogelijkheden. Er is een platenspeler, er zijn boeken en er
is een tv. De hort op? Tien
minuten rijden verderop ligt
Den Bosch en natuurgebied
De Maashorst. € 155 PER

Kunsthoppen

Met zonnig, helder weer en
een gemiddelde temperatuur van 23 graden leent de
herfst in Hongkong zich uitmuntend voor een culturele
vakantie. Kunsthoppen dus,
en laten er net nieuwe musea geopend zijn. Zoals M+,
dat volledig draait om visuele
kunst, design en architectuur. Net zo geweldig als de
kunst is hier het uitzicht. Ook
het nieuwe Palace Museum
voor Chinese kunst (keramiek!) is een aanrader, net
als het iconische Xiqu Centre
voor Chinese opera en
Freespace voor je portie
livemuziek.

NACHT VIA AIRBNB

nederland

Chillen
zonder pillen

Spray deze magnesiumspray op het
lichaam om op-en-top te ontspannen.
50 ML € 20 EN 200 ML € 33,50
THETIDESWELLNESS.COM

wereld

De klok gaat straks terug,
maar geen gesip want de
herfstvakantie komt er ook
alweer aan. Dit zijn de leukste adresjes met haard en
hottub om de komst van de
donkere dagen samen
uitbundig in te vieren.

Invuloefening

Deze toilettas schreeuwt erom gevuld te
worden met nieuwe Chinese skincare.
€ 25,99 OYSHO.COM

Tukje tussendoor

Hongkong is niet echt een stad,
het is meer een enorme verzameling buurtjes. West-Kowloon is
new and upcoming. Hier gaan
vakmanschap, nieuwe musea
en lekker eten hand in hand.

Slapen kan natuurlijk op schiereiland
Kowloon, maar wij zijn dol op The
Fleming in stadsdeel Wan Chai. The
Fleming is een boetiekhotel geïnspireerd op de industriële jaren zestig en
zeventig en het maritieme erfgoed,
dat wordt gekenmerkt door de witflesgroene Star Ferries die sinds 1880
dagelijks de haven van Hongkong
doorkruisen. Het hotel telt 66 kamers
en ligt dus in Wan Chai, waarvandaan
je gemakkelijk de metro of de ferry
pakt (van Old Town Central naar Tsim
Sha Tsui, Kowloon).
THEFLEMING.COM

De oorsprong

Waar komt toch dat collectieve verlangen
naar tiny houses in de bossen en ontspullen vandaan? Journalist en historicus
Roderick Nieuwenhuis onderzoekt het in
zijn nieuwe boek Simpel leven. Goed
leesvoer voor in... een tiny house. € 21,99
AMBO|ANTHOS
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Plons!

Kom tot rust in tiny huisje Mori voor vier
personen omringd door Veluwse bossen
in Nunspeet, Gelderland. Strak ingericht
in wabi-sabi-stijl, met grote ramen, twee
slaapkamers, een woonkeuken en een
royale achtertuin met verwarmde plunge
pool, waar je tot begin oktober gebruik van
kunt maken. Dat is op de valreep, maar de
buitendouche is ook een thrill. Fijn voor de
koukleumen: er is een extra buitendeur
waardoor je direct in de binnendouche
staat. € 145 PER NACHT VIA MORI.TRAVEL

THE FLEMING

Op de grens tussen Friesland en Drenthe, in Appelscha,
staat een megaknap designhuisje, Boshuis Vroeg in
Drenthe, omringd door duizend vierkante meter privé-bosgrond. Of nou ja, huisje… Met vier royale slaapkamers en
twee badkamers op ruim 115 vierkante meter kun je hier
met gemak met twee kleine gezinnen of één groot gezin
verblijven. Met een hottub, buitenkachel, groot overdekt
terras, pizzaoven, trampoline en tafeltennistafel is de herfst
zo herfstig nog niet. PRIJS OP AANVRAAG NATUURHUISJE.NL

@MORI.TINYHOUSE

Knap huuske

Workshopje

West-Kowloon stond vroeger bekend als het werkterrein
van meester-ambachtslieden maar tegenwoordig zijn hier
tal van luxe winkels en buurtwinkels te vinden. Slechts
enkele meesters weten de Chinese ambacht nog in leven
te houden. In de buurt kun je bij de vele speciaalzaken
zien hoe koperen Chinese weegschalen worden gemaakt, net als bamboemanden (voor de dimsum),
sandelhouten waaiers en traditionele kleding en schoenen. Je kunt hier workshops volgen om het zelf te leren.
Het merendeel van deze zaken vind je aan Shanghai
Street en Won Sung Street.

Noedelsoepje

Een dag cultuur snuiven levert rommelende buiken op. Vul ze met een dampende kom noedels
zoals de locals dat doen. Ga vooral naar Mak Man
Kee, een noedelrestaurant dat ruim zestig jaar
bestaat en ooit begon als bescheiden eetkraampje maar inmiddels wordt geroemd om de
handgemaakte Kantonese wontonnoedels. Zo
lekker dat ze bekroond zijn met een Bib Gourmand. Ook een aanrader: de foodtrucks bij het
Art Park. MAK MAN KEE NOODLE SHOP G/F,
51 PARKES STREET, JORDAN
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