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Tien jaar geleden kreeg parfu-
meur Jean-Claude Ellena een 
vaste verbintenis met het huis 
Hermès. Geen wonder, want  
op zijn naam stonden al succes- 
rijke geuren als Déclaration van 
Cartier en Colonia Assoluta van 
Acqua di Parma. Om nog maar 
te zwijgen van eerdere creaties 
als First voor Van Cleef & Arpels, 
Thé Vert van Bulgari en diverse 
geuren voor nichehuis Frédéric 
Malle. Het afgelopen decennium 
verrijkte Ellena de Parijse zadel-
maker met zo’n 25 geuren, stuk 
voor stuk voorzien van zijn 
transparante en elegante signa-
tuur. Of het nu gaat om zijn Un 
Jardin en Méditerranée, Poivre 
Samarcande of zijn aanbeden 
Terre Hermès, de stijl is immer 
ingetogen en voor liefhebbers 
direct herkenbaar. 
Grote nouveauté van het huis  
is een complete badlijn, uitge-
bracht onder de naam Hermès 
Le Bain. Het betreft negen 
nieuwe douchegels van alle 
reeds uitgebrachte eaux de 
cologne, maar ook de hele serie 
Collection Parfums Jardins is er 
nu voor onder de douche. Deze 
gels zijn bedoeld voor lichaam 
en haar. Plezierig is ook de 
collectie van vijf gels om alleen 
de handen te wassen. Tot slot 
brengt Hermès een aanvulling 
op de bodylotions in de Jardins-
serie en crèmes in fraaie alumi-
nium verpakking voor gezicht 
en lichaam. 
Hermès Le Bain hair and 
body showergel, 200 ml,  
€ 32; moisturizing body- 
lotion, 200 ml, € 46. Ver-
krijgbaar bij Hermès, PC 
Hooftstraat 97, Amsterdam

William I, 
Willem de 

Veroveraar 
voor vrienden 

en vooral  
vijanden, liet 
het bosgebied 

aanleggen

De trivia van Yvo van Regteren Altena

Water als basis
Water is een onontbeerlijk ingrediënt van elke zorgeloze reis.  
De een opteert voor een goed geoutilleerde spa, de ander 
zweert bij een sereen plekje aan zee. Zeker voor wat betreft  
maagdelijk witte zandstranden moeten reizigers zich goed 
bedenken waar ze neerstrijken. Riante resorts verzwijgen  
bij voorkeur de onuitstaanbare zandvliegen, door orkanen 
veroorzaakte algenterreur en even rijke als pijnlijke kwallen-
cultuur. Voor een gedroomde combinatie van zand, zee en zon 
reist u het best af naar de transparante wateren rond het Four 
Seasons Resort op de Seychellen. Een vijfsterrenspa vindt u 
dichter bij huis in het Britse Chewton Glen Country House Hotel.

Met Hermès 
onder de 
douche, maar  
u kunt ook 
schone handen 
houden.

Verzorging

Huid 
en 
haar

Britse countrysferen  
aan de rand van het bos.

Wellness

Spetterende spa

Grandioze ontspanningsmoge-
lijkheden en een van ‘s werelds 
beste spa’s lokken verwende 
reizigers naar het vijfsterren-
hotel Chewton Glen in Hamp-
shire. Ook voorziet dit luxury 
country house in een eigen 
golfbaan, bevindt de zee zich 
op loopafstand en grenst het 
aan de zuidelijke flank van  
het vermaarde New Forest. In  
1079 liet William I – Willem de 
Veroveraar voor vrienden en 
vooral vijanden – dit bosgebied 
aanleggen als koninklijk jacht-
domein. Er staan niet veel  
bomen meer overeind door de 
Great Storm van 1703, en door-
dat duizenden hun leven gaven 
voor de Britse oorlogsschepen. 
Zo sneuvelden alleen al driedui-
zend eiken voor de bouw van 
Lord Nelsons favoriete schip, de 
Agamemnon. Tegen het einde 
van de negentiende eeuw werd 
het bos, of wat ervan over was, 
beschermd en sindsdien gaat 
men rond Chewton Glen met 

meer zorg met de natuur om. 
Managing director Andrew 
Stembridge heeft zes schitte-
rend gelegen super-de-luxe 
treehouses doen verrijzen, die 
mooi opgaan in de natuur en 
uitblinken in privacy, maar 
overeenkomstig de vijf sterren 
ook alle comfort bieden. Het-
zelfde geldt voor de bijna zestig 
kamers, die door hun inrichting 
en antieke details bijna allemaal 
anders van sfeer zijn. Ooit kreeg 
Chewton Glen het predicaat 
‘Best Hotel for Service in the 

World’. Gasten merken dat nog 
steeds aan de butlerachtige 
charme en correctheid. Ook de 
immense spa, waar een scala 
aan behandelingen te krijgen is, 
valt regelmatig in de prijzen. En 
wat de inwendige mens betreft: 
Chewton Glen is aangesloten bij 
de zestig jaar oude keten Relais 
& Chateaux. En dat proef je.
Prijzen van £ 325 voor een 
standaardkamer tot £ 1470 
voor de duurste suite.  
Meer informatie:  
www.chewtonglen.com 
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Veel sterren 
zweren bij 
Kiehl’s en 

zo kon een 
simpele 

lipbalsem 
uitgroeien tot 

wereldwijde 
lieveling

Het Amerikaanse cosmetica-
merk Kiehl’s kan bogen op een 
rijke historie. Als sinds 1851 is 
het trotse merk actief en dat 
maakt het tot een van de oud-
ste firma’s van het land. Oor-
spronkelijk stond de nering 
bekend onder de naam Bruns-
wick Apotheke, gevestigd in 
East Village, Manhattan, op  
de hoek van Third Avenue en 
13th Street. Aan het einde van 
de negentiende eeuw neemt 
John Kiehl de zaak over en 
plakt er zijn eigen naam op. 

na een halve eeuw in onver- 
anderde vorm in productie. 
Eind jaren tachtig doet Kiehl’s 
van zich spreken door met zijn 
producten een Mount Everest-
expeditie te sponsoren. De 
afgelopen twee decennia heeft 
het merk zich versterkt met 
talloze nieuwe producten die 
inspelen op de noden van het 
menselijk lichaam, van speciale 
serums tot complete kuren die 
huid, haar en lijf in conditie 
houden. Ook het welzijn van de 
leefomgeving gaat het huis ter 
harte, want onder de slogan 
‘Kiehl’s Gives’ doet het in de 
beste Amerikaanse tradities 
aan filantropie door instanties 
als The International Centre  
for Missing and Exploited 
Children en de Waterkeeper  
Alliance te spekken.
Kiehl’s, Hobbemastraat 4,  
Amsterdam, www.kiehls.com 

Later komt de firma weer in 
andere handen, maar dat gaat 
niet ten koste van het succes. 
Veel sterren zweren bij Kiehl’s 
en zo kon een simpele lipbal-
sem uitgroeien tot wereldwijde 
lieveling. Andy Warhols Blue 
Astringent Lotion uit 1964 is 

Boudewijn klinkt 
als een dode  
koning der Belgen, 
maar is een bril 
van buffelhoorn

Brillen

Buffel op de neus
Nederlandse ontwerper laat 

Boudewijn-bril in Duitsland maken.

Ralph Vaessen komt tegemoet aan de vraag naar handgemaakte 
brillen van hoogwaardige materialen. Deze Nederlander, met als 

standplaats Den Haag, laat zijn ontwerpen uitvoeren in een 
kleinschalig atelier vlak over de grens in de Eifel. Zoals model 

Boudewijn: klinkt als een even belegen als dode koning der 
Belgen, maar is een bril van hoorn van de Indiase waterbuffel, 

afgewerkt met houtaccenten. Vaessens voorliefde voor Ameri-
kaanse auto’s uit de jaren vijftig toont zich in de vorm van de 

glazen, die verwijst naar de ronde koplampen van destijds.
Model Boudewijn, € 1365; www.ralphvaessen.com

Fietsen

Revolutionaire tweewieler
Britse ontwerper verlaat McLaren  
Cars voor de Gocycle-fiets.

Richard Thorpe, in een vorig leven technicus bij McLaren Cars, heeft zich van 
de vierwieler bekeerd tot de tweewieler. Zijn Gocycle G2 is een mooi ontwerp, 
dat een onbedaarlijke bezitsdrang opwekt. Hij weegt nog geen zestien kilo en 
heeft een onderhoudsvrij opvouwbaar frame van magnesium. De onzichtbare 
verrassing schuilt in de accu die hem 64 kilometer ver brengt. 
Gocycle G2, € 3000. Proefritten op afspraak via The Frozen Fountain, 
020.622.9375 en www.frozenfountain.nl

Horloges

Klokje thuis
U hoeft niet ver voor  
een Jaeger-LeCoultre.

Voor horlogeliefhebbers is de gang 
naar de PC Hooftstraat, net als de 
klokjes zelf, een stuk complexer 
geworden. In korte tijd heeft zich 
daar een aantal verleidelijke winkels 
en gespecialiseerde boetieks geves-
tigd waar de meest gecompliceerde 
creaties liggen uitgestald. Het Zwit-
serse Jaeger-LeCoultre – anno 
1833 – kon natuurlijk niet achter-
blijven en opende afgelopen juni in 
het bijzijn van de nieuwe voorman 
Daniel Riedo de deuren van een 
exclusieve zaak. Naast vertrouwde 
creaties als de Reverso, Master 
Control en Atmos pakt de vestiging 
in Amsterdam uit met een royaal 
aanbod andere horlogelijnen van  
het exclusieve merk.
Jaeger-LeCoultre, PC Hooftstraat 
102, Amsterdam

Schoenen

Keurig  
casual

Nederlandse muiltjes 
volgens de modemores 

van de laars.

Wilt u stijlvol edoch casual voor de 
dag komen, dan kiest u voor soepele 

suède instappers. Het Nederlandse 
Friseau brengt een zomer- en  

zonwaardige collectie van Italiaanse 
snit. Het schoeisel in onder meer 

oranje, blauw en groen is een  
welkome aanvulling op het bestaan-

de assor timent. Dankzij het lang-
neuzige design is de schoen zowel 

casual als elegant.
www.friseau.com

Kiehl’s staat al anderhalve 
eeuw garant voor lijfsbehoud.

Verzorging

Historisch huis
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Seasons-uitspanning mag ver-
wachten, is hier voorhanden. 
Van game fishing via zeilen tot 
spectaculaire duikexpedities. 
Maar ook binnen de stijlvol 
opgetrokken muren van het 
domein zelf wacht een waaier 
aan afleiding in de vorm van 
yoga, massages en een reus-
achtige spa.
www.fourseasons.com

Weinig stranden zijn zo stil als 
de Bay of Fires aan de noord-
oostkust van Tasmanië, maar 
de reisduur reduceert deze 
bestemming algauw tot een 
vage droom. En natuurlijk heeft 
ook de modieuze Clifton Beach 
bij Kaapstad zijn bekoringen, 
maar niets gaat boven de pro-
pere en stille stranden van de 
Seychellen. Fervente liefheb-
bers van deze eilandengroep, 
die ligt in de Indische oceaan 
ten noorden van Madagascar, 
dwepen met de fabelachtige 

stranden en het glasheldere 
water. Veel resorts gaan ver in 
het behagen van hun gasten, zo 
ook in dit geval. Het personeel 
veegt bij zonsopgang de stran-
den schoon tot een blank vloer-
kleed en even snorkelen om de 
zeebodem te ontdoen van aan-
gespoelde obstakels behoort 
ook tot de service. 
Een ideaal domein dat fraai 
leunt tegen een jungleachtige 
heuvelrug langs de zee is het 
Four Seasons Resort. Gasten 
wacht een breed kameraanbod, 
waarvan de royal suite met drie 
slaapkamers en een reusachtig 
terras het fraaiste uitzicht biedt 
over het Petite Anse-strand. 
Alles wat men van een Four 

Het personeel 
veegt de 

stranden aan 
en ontdoet  

de zeebodem  
van obstakels

Meubels

Luxe zit
Designbank van Japans-
Italiaanse origine.

De in Toronto geboren Japanner  
Oki Sato heeft al heel wat ontwerpen 
op zijn naam staan. Nieuw is de  
Peg Sofa, die hij voor de Italiaanse 
meubel maker Cappellini ontwierp. 
Deze is verkrijgbaar in diverse hout-
varianten en te bekleden met de 
stoffen van Cappellini.
Prijs vanaf € 4200;  
www.cappellini.it

Reizen

Hoge vlucht
Etihad voert u naar hogere sferen.

Wie dertig mille overheeft voor een retourtje Londen-Abu Dhabi, checkt in bij 
Etihad Airways. Deze maatschappij heeft haar bestaande klassen stevig onder 

handen genomen en er drie aan toegevoegd. Economy- en businessclass 
bieden extra comfort, maar gewoontjes blijft het. Dan liever de First Suites in de 

Airbus A380, met brede stoel en de mogelijkheid om een tweepersoonsbed te 
creëren. Kiest u voor First Apartments, dan kunt u rekenen op een apart bed 

met wastafeltje. Het summum is The Residence, een heus driekamerapparte-
ment. U krijgt de beschikking over een living, badkamer met douche, slaap-

kamer met kingsize bed plus een heuse butler. The Residence is volledig  
afgesloten van de rest van het vliegtuig, dus privacy gegarandeerd. En voor  

de vergadertijgers: er is ook een zespersoonslobby met bar en schermen.
Retourtje Londen-Abu Dhabi, € 31.093; www.etihad.com

Wijn

Watergang
Smaakvol varen met een luxe 

lunchbox overspoeld door rosé.

In de hippe strandtenten op Ibiza en aan de Côte 
moet je oppassen dat je niet struikelt over de 

flessen van Domaines Ott. De populariteit van de 
rosé waarmee het wijnhuis naam maakte zal 

vermoedelijk verder groeien, want de editie van 
2013 is net iets voller van smaak dan die van 2012. 
Nog meer goed nieuws: u hoeft niet per se op het 

strand te zitten om de rosé tot z’n recht te laten 
komen. Wij genoten ervan aan de Amsterdamse 
grachten, bij de introductie van de Bentobox die 

chef-kok Marc van der Tang van het Serre Restau-
rant ontwikkelde. Niet langer hoeft u zelf uw 

boodschappen aan boord te sjouwen, want u kunt 
dit overlaten aan de bellboys van Hotel Okura. De 

box, met onder andere een caesar salad met  
gegrilde kalkoen en een halve gegrilde kreeft, kost 
nog geen vijftig euro en de fles Ott krijgt u er voor 

85 euro bij. Wij wensen u een behouden vaart.
www.domaines-ott.com

Geuren

Onherbergzame luchten
Argentijnse nicheparfumeur  
met een passie voor Patagonië.

Parfumeur Julian Bedel wil met zijn nichemerk Fueguia zo min mogelijk  
inbreuk maken op de natuur en tracht zo veel mogelijk ruwe materialen te 
verwerken die een link hebben met Patagonië. Bedel heeft een eigen labora-
torium waar hij geuren componeert waarin één enkel ingrediënt de hoofdrol 
vervult. Zijn welriekende ambities hebben zo’n vijftig varianten opgeleverd en 
de eer is aan Skins om de helft daarvan exclusief te verkopen in Nederland. 
Fueguia eau de parfum, 30 ml, € 125; www.skins.nl en www.fueguia.com 

Niet langer  
moet u zelf uw 
boodschappen 
aan boord  
sjouwen, u kunt 
dit overlaten  
aan de bellboys

De archipel wint het op  
zon-, zand- en zeekwaliteit.

Reizen

Superieure  
Seychellen
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