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RARE SLAAPPLEKKEN

DOUCHEN
MET
MÁXIMA

Altijd al eens willen
overnachten in een
gigantische hond (of
althans, in een kamer die
er zo uitziet), een boomhut of een rioolbuis? Het
boek Extreme Hotels zet
’s werelds meest bizarre
overnachtingsplaatsen
op een rijtje. Fijn om
door te bladeren en
daarna je doodnormale Hästens-bedje
in te stappen. Extreme
Hotels, €35,-, uitgeverij
Tectum. www.tectum.be

De Kings & Queens
bodycarelijn - douchegels, bodymilks, body
butters, zepen, kaarsen,
de hele rambam - heeft
als overheersend thema,
hoe kan het ook anders,
koningshuizen. Het
Griekse moederbedrijf
Korres heeft research
gedaan naar de extracten, essences, bloemenblaadjes en vruchten
die in voorbije eeuwen
de koninklijke kont
welriekend voor de dag
deden komen. En dat
hebben ze dan weer in
hun eigen producten
gestopt. Dichterbij een
badsessie met Máxima
zul je niet komen. Prijs:
van € 7,50 tot € 11,50.
www.douglas.nl

TAFEL
Plato salontafel,
95x95 cm. Prijs € 915,-.
Info: www.ligne-roset.nl

OP SLOT
GAAN
SCHAAMTELOOS
De enige reden dat
wij aandacht besteden
aan de familieverpakking van Innocent
Smoothies, de lekkerste
smoothies die wij
ooit hebben gehad, is
omdat wij hopen dat de
mannen van Innocent
zich daardoor genoopt
voelen om enkele kratten van het spul te bezorgen bij de Playboyredactie. Ons adres
is Haaksbergweg 75,
Amsterdam. Bedankt
hè, jongens.
www.innocentdrinks.nl

Laat weekendjeweg.nl
voor wat het is en
boek een kamer voor
jou en je liefje in
Schloss Velden. Dit
Oostenrijkse chateau uit 1603 aan het
Wörthermeer biedt
niet alleen een adembenemend uitzicht op
de Alpen, maar ook
een spa van 3000 m2,
een strandclub en een
privé-jachthaven. Ook
handig: Wenen, Milaan,
Salzburg en München
liggen op maar een
paar uurtjes rijden.
Goedkoopste kamer is
€ 445,-, de duurste
€ 3900,-. www.schlossveldencapella.com

‘Sex op je 90e
is als biljarten
met een stuk
touw.’
Komiek
George Burns

PUNKROCK
SNEAKERS
Chris Stevenet is een
man naar wie wij, ondanks zijn gedrongen
gestalte en massieve
neus, behoorlijk opkijken. Omdat hij de beste
punkdrummer van het
land is. En omdat hij altijd erg fraaie sneakers
van Converse draagt.
Want dat doen punkrockers graag. Chris
tipte ons de volgende
sneakers uit de nieuwe
Converse-collectie:
de White Asparagus
(€ 64,95). Rare naam,
maar Chris is dan ook
een rare jongen. Met
een scherp oog voor
sneakers, dat dan weer
wel. www.converse.com
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