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de eigenares in de bar van
hotel Fasano in Sao Paulo
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HOTEL JULIEN
voor sterren
Hotel Julien is een gevestigde waarde in Antwerpen
en is tot ver over de landsgrenzen gekend Toch
koestert Julien een goed bewaard geheim Wat
weinigen weten is datje hier ook als niet hotelgast
bijzonder welkom bent Voor een privébezoek
aan de adembenemende spa voor een light
lunch of voor een oppeppende cocktail

We hebben Hotel Julien in de loop derjaren driemaal uitgebreid marmer en de wetenschap datje hier met je saunapartner s
bezocht Tien jaar geleden toen de Franse ontwerper Ora ïto alleen bent Ook voor een lunch kun je hier als niet hotelgast
deze locatie koos voor zijn persvoorstelling Een tweede maal terecht De gegrilde groenten de Marokkaanse balletjes en de
incognito en onlangs om de spa te testen We werden telkens Caesar Salad zijn een hit De rode draad van het menu bestaat
bijzonder hartelijk ontvangen Met name de incognitokeer maakte uit seizoensgebonden marktverse producten én Antwerpse
indruk Als nieuwsgierige Aagjes belden we schoorvoetend aan leveranciers met naam en faam Denk onder meer aan Van Tricht

op een blauwe zondag We zijn geen hotelgasten maar mogen kazen Domestic brood en Philips Biscuits zoetigheden Er is
we hier even rondkijken We kregen een rondleiding tot op het één internationale uitzondering poplegende Sting is een van de
dakterras met panoramisch uitzicht over Antwerpen wijn en olijfolieleveranciers
Hotel Julien maakt ook internationaal nogal wat los Madonna Zin in een aperitief of een cocktail Stap dan ook gerust binnen
Sting en Hugh Grant worden hier op hun wenken bediend Maar Waarje iets drinkt kies je zelf op het dakterras in de ontbijtruimte
internationale grootheden ontmoeten is hier niet aan de orde of in de trendy barwaarbij de gasten zitten en de barman rechtop
want Julien focust op privacy en discretie De spa is bijvoorbeeld staat Dat idee haalde hoteleigenares Mouche Van Hooi bij de bar
zo ontworpen dat je geen andere gasten ontmoet Voor 39 van hotel Fasano in Sao Paulo Brazilië Tot slot de beklijvende
euro exclusief behandelingen boek je een uur privébezoek foto s die je overal ziet worden geleverd door Gallery 51 Een
De meerwaarde het impressionante interieur tadelakt en extraatje voor designaficionado s en fotofanaten
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