SKYLINE VANAF ROOFTOPBAR
AZUL VAN HOTEL HUGO

BIG CITY OF

DREAMS
ELLE’s Esther en Roos waren in
New York. En wat is er
onmisbaar als je een druk schema
vol musea, winkels en bars hebt?
Een fijn hotel om bij te komen, en
goed eten. Dit zijn hun tips.

HOTEL HUGO

Fashion producer Roos
Miedema ‘Ik ben altijd al
nieuwsgierig geweest hoe het is om
in een van de hipste wijken van New
York te slapen. In het bekende maar
rustige SoHo logeerden we in Hotel
Hugo, zeker voor herhaling vatbaar.
Het hotel is ontworpen door
architect Marcello Pozzi, met
prachtige vloeren van blauw
marmer, glimmend Italiaans hout
tegen de hoge wanden en her en der
mooie retro lampen, heel elegant.
Het restaurant is al even esthetisch
verantwoord ingericht en op het
menu staan gerechten die een
voorliefde van de chef voor de
Italiaanse keuken verraden. Het
ontbijt mocht er ook zijn, zo at ik de
laatste ochtend scrambled truffle
parmesan eggs.
Er is meer dat van Hugo een
aanrader maakt. In de badkamer
heerlijke shampoo en zeep met
arganolie, 24 uur roomservice, een
plek om te sporten en een op Cuba
geïnspireerde dakterrasbar met
uitzicht over de stad. Wij sliepen op
de zestiende etage (van de twintig)
met uitzicht op de Hudson-rivier,
Jersey City en in de verte het
Vrijheidsbeeld. Ook leuk: elke zondag
is er livemuziek (salsa) en elke
maandag is het movie night in de
rooftop bar Azul.
Vanaf € 120 per kamer per nacht,
525 Greenwich Street, hotelhugony.com
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HOTEL HUGO

THE WILLIAMSBURG
HOTEL
IN DE BUURT

HOTEL HUGO

Baz Bagels ‘Een heel leuke
plek voor ontbijt, brunch en
lunch. De bagels zijn er
megalekker en hebben
namen als Girls Who Lunch,
The King en Peek-a-Boo. Je
kunt ook zelf je bagel
samenstellen, maar pas op,
de keuze is enorm.’

181 Grand Street,
bazbagel.com

Nish Nush ‘Klein maar fijn
restaurantje met op het
mediterrane menu vegan
gerechten waaronder
salades, pitabroodjes met
falafel, schalen met
verschillende hummus en
dipsausjes, zelfgemaakte
limonade en icetea. Ik at er
de avocadosalade en mijn
vriendin het Deluxe-pitabroodje, we kunnen ze
allebei aanraden. Geen
plek? To go kan hier ook.’

41 John Street,
nishnushnyc.com

NISH NUSH

Creative director Esther
Coppoolse ‘Wat een verademing
om in plaats van in het drukke
Manhattan in Brooklyn te zijn. En
dan is Williamsburg toch mijn
favoriete hood. Waar zich enkele
decennia geleden alleen industrie
bevond, zijn nu de geweldigste
creatieve plekken gekomen. Zo ook
dit super(prijs)vriendelijke hotel. De
belangrijkste pluspunten op een rij.
Allereerst het uitzicht: zowel vanaf het
zwembad op het dak als vanaf het
balkon van je kamer. Ten tweede: de
toffe bar. Eclectisch ontwerp van
Michaelis Boyd Studio uit Londen,
die we kennen van het interieurontwerp van Soho House Berlijn.
Pluspunt is ook dat dit gedeelte van
Williamsburg (noord) zich nog aan
het ontwikkelen is, waardoor je elke
keer weer wat nieuws ontdekt. En er
zijn leuke gasten: ik zat met acteur
Matthias Schoenaerts aan het ontbijt.’
Vanaf € 185 per kamer per nacht, 96 Wythe
Avenue, thewilliamsburghotel.com

