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Goede reis!

Reizen in stijl
Heb jij ook een passie voor reizen? Voor korte of langere tijd helemaal weg
van het alledaagse leven: de mooiste plekken ontdekken, inspiratie opdoen en
jezelf heerlijk ontspannen. Westwing neemt je mee op ontdekkingsreis naar 10
droombestemmingen: van de Italiaanse Amalfikust en de Griekse eilanden tot aan
het tropische Bali en het fascinerende Zuid-Afrika.
Blader door ons E-book en droom weg bij de prachtigste reisbestemmingen. Iedere
plek heeft zijn eigen, unieke stijl. Laat je inspireren door verre bestemmingen: de
Balinese Tropische stijl, de Zuid-Afrikaanse Safari-stijl, of de American Glamour-stijl
van Miami. Hou je van een exotisch-oriëntaalse stijl? Laat je dan betoveren door de
bijzondere Moorse stijl van Andalusië, de Etno-stijl van Marrakesh en de Boho-stijl
van Istanbul. Ben jij helemaal weg van alles wat met strand en zee te maken heeft?
Laat je dan verleiden door de Maritieme stijl van de Côte d’Azur of de Dolce Vitastijl van de Italiaanse Amalfikust. Eilanden hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht: ontdek de Blauw-witte stijl van de Griekse eilanden en de White Look
van het “witte eiland” Ibiza.
Er is zo veel te zien en te ontdekken. Pak je koffers en ga met ons mee op reis!
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43° 21’ N 6° 50’ E

Côte
d’Azur

De azuurblauwe zee en de witte
stranden zijn de inspiratie voor de
chique maritieme stijl.
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Maritieme Stijl

Welkom aan de Azurenkust: witte stranden, palmbomen, mondaine badplaatsen en
luxe jachten. Duik in het nachtleven van de jetset in Saint-Tropez, flaneer over de
Boulevard de la Croisette in Cannes, of ontspan je in een kleiner plaatsje, zoals Hyères.
Breng een dag door in de oude havenstad Marseille voor de beste bouillabaisse in
de wereld en breng een bezoekje aan de basiliek Notre-Dame de la Garde. Ben je in
de Franse Rivièra, dan mag een bezoek aan Nice, de “Koningin van de Côte d’Azur”,
natuurlijk niet ontbreken. Bezoek daar in ieder geval de wereldberoemde Promenade
des Anglais met haar vele terrasjes en luxe hotels.Wat je ook doet aan de Côte d’Azur,
geniet van alles wat deze kust te bieden heeft en neem aan het einde van je reis de
maritieme stijl mee naar huis!

Jetset en
maritieme
stijl

“

MARITIEM
EN
SOPHISTICATED

„
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38°54’32’N 1°25’58’E

Ibiza
Zon, zee en party: laat je
inspireren door de energie en
de white look van het “witte
eiland”.
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White

Look

Ibiza is een eiland met twee gezichten: aan de ene kant is het een party-eiland waar je
kunt feesten alsof er geen morgen bestaat. Aan de andere kant vind je er een relaxte
atmosfeer en veel natuurschoon. Laat je meevoeren in de onophoudelijke stroom
van energie en beleef de magische vibe van Ibiza: een mix van hippie-cultuur, boho,
party en glitter & glans. De stijl van Ibiza, de Estilo Ibicenco, is de “white look”. Deze
look zie je terug in de kledingstijl én in de interieurstijl: stralend witte muren en witte
meubels, gecombineerd met crèmekleurige accessoires, hout, riet en sisal. Ben je na
je vakantie op Ibiza in de greep geraakt van de pure, witte stijl? Hou dit gevoel dan
vast met witte meubels en accesoires in natuurlijke materialen.

“

PARTY, RELAX
EN GO WHITE

„

Glitter,
glans en
white look
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36°25’N 25°26’E

Griekse
eilanden

Een reis in betoverend wit en
blauw die je nooit meer loslaat.
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Blauw en

Wit

Eilandhoppen op de Griekse eilanden is een ervaring die een blijvende indruk maakt.
Stralend witte huizen met blauwe deuren of ramen en witte kerken met blauwe
koepels, de stijl van de Griekse eilanden laat zich nog het beste omschrijven als “blauw
en wit”. Er liggen vele schitterende eilanden voor de Griekse kust, maar de meest
geliefde zijn:
• Santorini: blauw-witte huizen, een kristalheldere zee en authentieke Griekse
dorpjes.
• Kreta: het grootste Griekse eiland met een kustlijn van 1000 km en de beroemde
oude havenstad Rethimnon.
• Rhodos: prachtige stranden en een interessante hoofdstad, Rhodos-stad, met een
bewandelbare stadsmuur, vanwaar je een mooi uitzicht hebt op de oude stad en de
haven.
Ben je weer thuis en terug in de realiteit, haal het eilandgevoel dan in huis met blauwwitte decoratievoorwerpen!

“

ISLAND HOPPING IN
BLAUW-WIT

„

Eilandleven
in Grieks
blauw-wit
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40° 38’ N, 14° 36’ E

Amalfikust

Het “Dolce Vita” zoals de
Italianen het hebben uitgevonden:
de adembenemende Amalfi-kust.
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Dolce

Vita

Italiaanse
charme en
retro-chic

De Amalfikust geldt als de meest geliefde en meest schilderachtige kust van Italië. Het
leven in deze idyllische streek ten zuiden van de Golf van Napels is heerlijk ontspannen en toch mondain. De interieurstijl is een mix van Italiaanse charme, levendige
kleuren en retro-chic, waardoor je het hele jaar een zomers gevoel in huis hebt.
Wil je na je vakantie thuis verder genieten van de Dolce Vita-stijl? Met levendige
kleuren, zoals zonnengeel of kersenrood haal je precies de Italiaanse charme en
retro-stijl in huis om je weer in het Bella Italia te wanen!

“

DOLCE VITA EN
RETRO-CHIC GAAN
HAND IN HAND

„
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8°39’ S 115°13’ E

Bali
Warm hout en tropische planten:
in de tropische stijl lopen
binnen- en buitenleven door
elkaar.
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Tropische

stijl

Smaragdgroene rijstvelden, huistempels, kunstnijverheid en prachtige stranden: op
Bali komen natuur, cultuur, kunst en spiritualiteit traditiegetrouw samen. Laat jezelf
verwennen in de luxe resorts in het zuiden, geniet van de heerlijke Balinese keuken op
het strand in Jimbaran en kijk je ogen uit in de design boetieks van Seminyak. Wil je
kennis maken met de echte ziel van het “Eiland der Goden”? Dan hoef je alleen maar
de straat op te gaan en een van de vele tempels te bezoeken. De kans is groot, dat je
stuit op een hindoe-ceremonie of een kleurrijke processie. En dan is er ook nog de
beroemde zonsondergang bij de rotstempel Tanah Lot, waar ondanks de vele toeristen, de mystiek nog altijd aanwezig is. Ben je weer thuis, dan zul je nog lang heimwee
hebben naar de tropische en relaxte sferen. Haal de tropische stijl in huis en waan je
het hele jaar door in Bali!
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“

NATUUR, CULTUUR
EN SPIRITUALITEIT

„

Grenzeloos
binnen-en
buitenleven
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30°S 25°E

Zuid-Afrika
Uitgestrekte savannes, olifanten,
zebra’s en giraffen. De safari-stijl
houdt je in zijn greep.
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Safari

Stijl

Lange safari-tochten, kolossale neushoorns en spelende baby-olifantjes naast je auto.
Kuddes zebra’s met hun fascinerende zwart-witte strepen en boomlange giraffen met
hun lange, sierlijke nek. Als je geluk hebt, zie je misschien zelfs een jagende leeuw
of een luipaard die uitrust in een boom. Een reis door de Afrikaanse savanne is een
ervaring die je nooit vergeet. Als je na een dag je safari terugkomt in je lodge, ontspan
je je op de veranda met een goed glas Zuid-Afrikaanse wijn, en geniet je van het uitzicht
op de drinkplaats waar wilde dieren tegen zonsondergang komen drinken. Daarnaast
is Kaapstad een van de mooiste steden ter wereld. Geniet van toprestaurants en
prachtige uitzichten op zee. Ook thuis kun je genieten van de safari-stijl van
Zuid-Afrika. Een aantal voorwerpen van hout en dierenprints brengen de savanne bij
jou thuis!

“

Aardetinten
en
dierenprints

HAAL ZUID-AFRIKA
IN HUIS MET DE
SAFARI-STIJL

„
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36° 40’ N 4° 29’ E

Andalusië
Goudgele paleizen en
azuurblauwe mozaïeken:
inspiratie voor de
Spaans-Moorse stijl bij jou
thuis.
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Moorse stijl
Denk je aan Spanje, dan denk je aan zon, zee, flamenco en tapas. In Andalusië
vind je al deze ingrediënten in overvloed. Geniet van een glaasje Sherry in Jerez
de la Frontera en laat je meevoeren op de hartstochtelijke klanken van de flamenco
muziek in Sevilla. De architectuur in Andalusië is een unieke combinatie van
Spaanse en Moorse bouwstijlen. De Mezquita van Córdoba, de indrukwekkende
moskee-kathedraal in verschillende bouwstijlen, is een van highlights van
Andalusië. Ook het paleis Alhambra bij Granada en het Koninklijk Paleis Alcázar in
Sevilla zijn een absolute must bij een bezoek aan de meest zuidelijke regio van Spanje. De
prachtige Moorse stijl zal je thuis niet loslaten: breng een aantal Moorse elementen in
je huis aan en droom weg op de klanken van een flamenco-gitaar.

„

Moorse
elementen

FABELACHTIGE
SCHOONHEID TUSSEN
TWEE CULTUREN

“
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41°00’49’ N 28°57’ 18’ E

Istanbul
Bruisende metropool op de grens
van Azië en Europa: boho-chic in
midden-oosterse stijl.
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Boho

Chic

Istanbul, de altijd levendige stad in twee werelddelen: Europa en Azië. In Istanbul
vergaap je je aan prachtige Byzantijnse en Ottomaanse architectuur: de schitterend Aya Sophia, de Byzantijnse kathedraal die later werd omgebouwd tot moskee,
de Blauwe Moskee en het Topkapi paleis. Doe je tegoed aan zoete baklava en Turks
fruit en maak een boottochtje over de Bosporus. Laat je in de bazaar verleiden door
rijke stoffen, kelim tapijten, geurige speceijen, kleurige potjes en schaaltjes en glazen
waterpijpen. Als je weer thuis bent, breng je met je meegenomen souvenirs een Boho
chic-stijl aan in je interieur.
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“

BOHO-CHIC
MET EEN
MIDDEN-OOSTERS
TINTJE

„

Kleurrijke
accessoires
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25° 47’ 16“ N 80° 13’ 27“ W

Miami
Excentrieke glamour, beachlife
en poolparty’s.
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AmericanGlamour
Miami wordt ook wel de Magic City genoemd. Denk je aan Miami, dan denk je aan
lange stranden met palmbomen, cocktail party’s bij het zwembad en vooral veel
glamour. Laat je betoveren door een perfecte mix van excentrieke stijlen, American
Glamour en Caraïbische invloeden. In het Art Deco District in het zuiden van Miami
Beach vind je pastelkleurige art deco gebouwen met neonverlichting uit de jaren 20
en 30 van de twintigste eeuw. Wil je de glitter en glans van de stad even achter je
laten? Haal dan je hart op in het Everglades natuurpark of the Florida Keys eilanden.
Ben je een grote liefhebber van glamour? Dan zul je niet meer weg willen uit deze
stad. Neem de glamour mee in je interieur en beleef elke dag een stuk Miami magie!

“

Excentrieke
Miami
magie

GLAMOUR IN
DE MAGIC CITY

„
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30° 56’ N 8° 24’ W

Marrakesh
Rode gebouwen, kleurrijke
mozaïeken en zilveren
dienbladen: laat je betoveren
door de etno-stijl van
Marrakesh
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Etno

Een wandeling door de “Rode Stad” is een feest voor de zintuigen. Op de markt
kom je een kleurenmozaïek tegen van specerijen, aardewerk en lederwaren. Op het
levendige plein Djemaa el-Fna neem je plaats in een van de witte eetstalletjes of
meng je je tussen de sinaasappelverkopers en slangenbezweerders. Natuurlijk verblijf
je in een echte “riad” met uitzicht op de fraaie binnenplaats en klaterende fonteinen.
Voor een ontspannende middag ga je naar de Majorelletuin, de botanische tuin van
Marrakesh en laatste rustplaats van Yves Saint Laurent. Je vindt er planten uit alle
continenten tussen gebouwen en vazen in oogverblindend mooi majorelleblauw. Van
alle kleurenpracht kun je bijna geen genoeg krijgen. Breng de etno-stijl ook bij jou
thuis en geef je interieur een exotisch tintje.

“

MAGISCHE
ORIËNTAALSE
NACHTEN

„

Etno
accessoires
en mozaïek
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Goede reis!

