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Hotel
Julien

Midden in het centrum van
Antwerpen is Hotel Julien
gevestigd in twee aangrenzende
historische panden. Eenmaal
binnen is de authentieke
charme versmolten met modern,
minimalistisch design. Dit, in
combinatie met het persoonlijke
en kleinschalige karakter, maakt
het hotel tot een bijzondere en
sfeervolle oase van rust na een
dag shoppen of inkopen.
door Meta Struycken
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Op een steenworp afstand van de kathedraal
van Antwerpen en de Groenmarkt ligt Hotel Julien verscholen achter een 16e eeuwse façade.
Een naambordje naast twee grote deuren geeft
aan dat je er bent, anders loop je er zo voorbij.
Eenmaal binnen in de brede hal zie en voel je
gelijk dat je goed zit. De ontvangst is hartelijk in
de lichte en moderne receptie.
Hotel Julien is onlangs uitgebreid en telt nu 22
kamers, die zijn verdeeld over twee aangrenzende historische gebouwen. Na een grondige
renovatie zijn deze getransformeerd tot een
zeer smaakvol onderkomen waarbij traditionele
elementen als het prachtige trappenhuis, originele, bewerkte plafonds en chinoiseriedeuren
op fraaie wijze zijn gecombineerd met moderne
vormgeving en designklassiekers van ondermeer
Eames. De ruime lounge oogt als een sfeervolle
huiskamer met comfortabele banken, rondslingerende boeken en tijdschriften. Grote glazen
deuren bieden uitzicht op een zeer verzorgde
groene patio. ’s Middags kan hier desgewenst
een high tea geserveerd worden. In de ruimte
ernaast is een bar waar je van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat terecht kunt voor een goede
cappuccino of een drankje.
Luxe kamers
Alle lichte en minimalistisch vormgegeven kamers,
waarbij eiken- en lindehout, marmer en natuurlijke
kleuren de toon zetten, zijn anders qua inrichting
en oppervlakte. Kasten en banken om je kofferinhoud op uit te stallen zijn allemaal op maat
gemaakt waardoor het resultaat zeer harmonieus
oogt. Aan al het gewenste moderne comfort is
gedacht met goede bedden, custom made linnen,
zachte handdoeken, heerlijke badproducten van
Malin+Goetz, airconditioning, LCD-flatscreens,
een bureau en gratis internetverbinding. Wie
houdt van een riante badkamer moet zeker kiezen
voor een van de duurdere kamers in het onlangs
verbouwde deel van het hotel.
Om na een dag inkopen of winkelen in Antwerpen even helemaal bij te komen heeft Hotel
Julien sinds de uitbreiding ook een spa die is
ondergebracht in de kelders met massageruimten, een stoombad en een sauna. Voor iedere
gast kosteloos te gebruiken met uitzondering
van de bij de receptie te boeken massages.
In de zomer kan je vanaf het dakterras op de
bovenste verdieping genieten van een prachtig
uitzicht over Antwerpen. Hotel Julien beschikt
niet over een restaurant, maar voor wie niet
meer de deur uit wil kunnen er sushi of andere
lekkere, lichte hapjes worden besteld.
Hotel Julien heeft kamers in verschillende prijsklassen, waarbij uiteraard de duurdere kamers
ultiem genieten zijn. Het hotel heeft geen eigen
parkeergelegenheid, maar vlak in de buurt zijn
verschillende parkeergarages. —
Hotel Julien, Korte Nieuwstraat 24, Antwerpen
www.hotel-julien.com en +31 32290600

Aanrader
Op 29 en 30 augustus vinden de derde
Opendeurdagen Antwerp Fashion Agents
plaats. Ruim dertig showrooms tonen
gezamenlijk zo’n 220 merken. Meer informatie
elders in deze uitgave. Voor een volledige lijst
van deelnemende showrooms & merken zie
www.antwerpfashionagents.com
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