De haven van
Fontvieille met
links op de rots
het paleis,
gefotografeerd
vanaf Le Jardin
Exotique.

ELEGANCE
ELEGANCE travel
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MONACO
mon amour

Glamour & de Grimaldi’s: dat is waar Monaco al vanaf de jaren 50 om bekend
staat. Nog altijd is het vorstendom de moeite van een bezoek waard – bij
voorkeur per helikopter. Elegance in de ban van la famille royale,
les riches en le rallye.
TEKST HARMKE KRAAK FOTOGRAFIE ESTHER QUELLE
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Het befaamde
casino van
Monte Carlo.

De bochtige straten
van Monaco.

vermomd als monnik de rots te veroveren. De eerste aanzet tot de rijkdom
van Monaco kwam met de opening van een casino in hoofdstad Monte Carlo
in de tweede helft van de negentiende eeuw. Behalve het casino opende ook
het prestigieuze Hôtel de Paris zijn deuren. Het bleek een gouden combinatie.
Zowel het casino als het hotel hebben veel van hun aloude allure bewaard.
In 1956 zette Hollywoodster Grace Kelly Monaco wereldwijd op de kaart,
toen zij trouwde met prins Rainier. De tragische dood van prinses Gracia in
1982 vergrootte de mythe rond haar persoon.
Nog een fenomeen dat onlosmakelijk is verbonden met Monaco is de Grand
Prix, die elk jaar in mei op de kalender staat. De allereerste Monte Carlo Rally
vond plaats in 1912. En binnenkort kan Max Verstappen, de Formule 1-coureur
van Red Bull, zijn kunsten weer vertonen op het bochtenrijke stratencircuit.

Shop till you drop.

M

Loungezitje bij hotel
Le Méridien Beach Plaza.

onaco is al decennia de perfecte bestemming voor een fijne shortbreak. Wij
maken onze opwachting in stijl, in dit
ministaatje dat nog altijd zó op een
ouderwetse ansicht kan: we vliegen naar
Nice, om vanaf daar per helikopter naar
Monaco te reizen. We landen bij de jachthaven in Fontvieille en
logeren in Le Méridien Beach Plaza, het enige hotel in Monaco
met privéstrand. Onderdirecteur is de Nederlander Remco van
Kamp. Hij werkt al jaren in het prinsdom: ‘Monaco is enorm
internationaal, maar voelt als een dorp. Iedereen kent elkaar en
straalt uit het hier prettig te vinden. De zon schijnt ruim 350
dagen per jaar. Dit landje is bijna zo ideaal dat het me
doet denken aan de film The Truman Show, waarin Jim
Carrey in een soort ‘perfecte wereld’ leeft.’ In de film
blijkt die perfecte wereld nep, maar Monaco bestaat
echt. We lunchen met Remco op het terras van
Le Méridien bij het zwembad en genieten van de
geweldige kookkunsten van topchef Julien Beaulieu.
We proeven onder meer verrukkelijke mousse van
gerookte eend en een oogstrelend dessert van kokosrijst met mango en citroen.

HOLLYWOODSTER

Le Méridien ligt aan Avenue Princesse Grace en
eigenlijk hoeven we deze lange weg alleen maar af te
lopen om de leukste en hipste adressen te ontdekken,
zoals modeboetiek Loona of spa Studio 39. Maar we
beginnen bij het prinselijk paleis, hoog op een rots.
De wachters dragen smetteloos witte uniformen.
Naast het paleis is de kathedraal van Monaco en een
bomenrijk park. Op de tegenoverliggende rots ligt
Le Jardin Exotique. Deze tuin met meer dan duizenden
cactussen werd aangelegd door prins Albert I
(de overgrootvader van huidig staatshoofd prins
Albert II) en geeft zicht op de hele kustlijn tot aan
de Franse Rivièra.
Monaco wordt al eeuwen geregeerd door de Grimaldi’s.
De geschiedenis gaat terug tot 1297: François Grimaldi
uit het Italiaanse Genua, bijgenaamd ‘De Sluwe’, wist

Kunstwerk bij
Place du Casino.

Chique bolide (Rolls Royce).

GLIMMENDE LUXEJACHTEN

Port Hercules is de moderne jachthaven van hoofdstad Monte Carlo. Hier liggen glimmend gepoetste luxejachten zij aan zij te pronken. Wij raken aan de
praat met een vriendelijke Monegask die ons uitnodigt voor een tochtje met
zijn motorboot. De man stelt zich voor als Louis en manoeuvreert zijn bootje
behendig langs de talloze megajachten, het ene nog mooier en prestigieuzer
dan het andere. ‘Dit is nog niets vergeleken bij de
Yacht Show in september’, lacht Louis. ‘Dan ziet
het hier zwart van de boten en zie je de horizon
niet meer…’ We varen de baai uit, de Middellandse
Zee op. Louis zet flink de vaart erin en we schieten
over de golven. Dan buigen we af en doemt een
imposant bouwwerk op: het Oceanografisch
Museum. In dit gebouw uit 1910 is een van
de mooiste aquaria van Europa gevestigd.
Vervolgens zetten we koers naar de beschutte
haven van Fontvieille. Terug in Port Hercules
nemen we afscheid van onze Monegask en strijken we neer op het terras van
Le Brasserie de Monaco. Dit hippe adres aan de baai staat bekend om het
zelfgebrouwen bier. Dat laten we even
aan ons voorbijgaan, maar de salade van
Luxejacht in
meloen en parmaham is onovertroffen.
Port Hercules.
De middag brengen we door in het
winkelgebied rond Rue Princesse
Caroline en de Albert Boulevard. Nu
en dan raast een Ferrari of andere snelle
bolide door de straten. We zien vele
modeboetieks, maar ook delicatessenzaken vol champagne en kaviaar. Ook
is het prettig toeven op de terrassen aan
Place du Casino, het bruisende plein in
hartje Monte Carlo. In het casino zelf
zijn exclusieve boetieks gevestigd van
onder meer Chanel. Niet ver van
het casino is een park met een chique
pop-upmall van vijf futuristische paviljoens. De winkels van de Avenue des
Beaux-Arts, die momenteel een metamorfose ondergaat, zijn tijdelijk hier
ondergebracht totdat deze high-end
winkelstraat in 2018 heropent.
In Monaco wemelt het van de beroemdheden en wij hebben een afspraak met
een voormalig Formule 1-coureur:

‘In september
ziet het hier
ZWART van
de BOTEN’
Zwembad van hotel Le
Méridien Beach Plaza.
Verkoeling
na het
beach
volleyball.

Pint bier bij
Le Brasserie
de Monaco.

Downtown Monte Carlo.
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de Belg Thierry Boutsen. In zijn kantoor aan de Rue Grimaldi
hangt de Formule 1-wagen aan de muur waar hij in 1989 de
Grand Prix van Canada mee won. Nog elk jaar kijkt hij, als het
even kan, live naar de F1-race in zijn woonplaats Monte Carlo.
‘Dit jaar zijn er veel nieuwe regels en hebben de auto’s bredere
banden en meer power. De Belg Stoffel Vandoorne kan weleens
de grote verrassing zijn en mogelijk doorstomen naar de top.
Max Verstappen zal zich opnieuw moeten bewijzen’, meent
Thierry.

Megajacht in beeld tijdens ons
boottochtje met Louis.

SHOPPEN

BUSINESS JETS

Samen met zijn vrouw Daniela richtte hij Boutsen Aviation op,
een bedrijf in businessjets ofwel zakenvliegtuigen. Ze kopen
gebruikte toestellen op, om die vervolgens te strippen en
herinrichten naar de wensen van de klant. Thierry gaat over
de verkoop, Daniela neemt de interieurstyling op zich en dat
doet ze met smaak. Ze neemt ons mee naar de showroom aan
de overkant van de straat en zien er prachtige stoffen van onder
meer Loro Piana Interiors, maar ook weelderig serviesgoed in
alle soorten en maten. Het begon ooit met vliegtuigen, maar
inmiddels houdt het designteam van Boutsen, met Daniela aan
het creatieve roer, zich ook bezig met de styling van huizen en
jachten. Natuurlijk vragen we Thierry en Daniela ook naar hun
favoriete hotspots in Monaco. Daartoe behoort Maya Bay,
het Aziatische restaurant op steenworp afstand van ons hotel.
De keuken is Thais en Japans, maar sinds enige tijd prijken er
ook spicy Indiase en Marokkaanse gerechten op het menu.
Terwijl wij ons hier tegoed doen aan de sushi en sashimi, zorgt
een dj voor lome achtergrondbeats. Life is good in Monaco.

Chanel-shop aan
Place du Casino.

Jachten in Port Hercules.

Rue Princesse Caroline.

ADRESSEN
IN MONACO
HOTELS

Le Méridien Beach Plaza
Heerlijke hide away aan het
strand, op loopafstand van
de hotspots in Monte Carlo.
Avenue Princesse Grace 22,
lemeridienmontecarlo.com
■ Monte Carlo Bay Hotel
& Resort
Luisterrijk hotel met diverse bars,
restaurants en buitenzwembad.
Avenue Princesse Grace 40,
montecarlobay.com
■

Daniela en Thierry Boutsen.

Heliservice
Monaco.

BARS &
RESTAURANTS

La Note Bleue
Ligt aan de promenade langs het
strand. Drink een glas wijn of
Aperol Spritz op het terras van
deze hippe jazzbar.
Plage du Larvotto, lanotebleue.mc
■

FAVORIETEN
VAN DANIELA

Daniela, interieurstylist en de vrouw van oud-Formule 1-coureur
Thierry Boutsen, geeft ons enkele van haar favoriete adressen
in Monaco. Ze gaat graag naar Bulgari en Louis Vuitton, maar
ook tipte ze ons de volgende boetieks en restaurants:
1. Loro Piana ‘Mode, cadeaus en accessoires.’
Ook in Amsterdam is een vestiging. Allée François Blanc,
Place du Casino, loropiana.com
2. Modeboetiek Céline ‘Ik ben de Godmother (ambassadeur)
van de Céline-shop in Monaco.’
Place du Casino, celine.com
3. Boutsen Design ‘Uiteraard!’ Interieurstyling op maat.
Rue Grimaldi 40, boutsendesign.com
4. Louis XV in Hôtel de Paris
‘Hier vieren we elk jaar onze trouwdag.’
Place du Casino, hoteldeparismontecarlo.com
5. Le Grill in Hôtel de Paris
‘Goede service, goed eten en geweldig uitzicht.’
6. Yacht Club
Favoriete hang-out van Thierry en Daniela bij de jachthaven
Port Hercules. Quai Louis II, yacht-club-monaco.mc

MET DANK AAN: LEMERIDIENMONTECARLO.COM, BOUTSEN.COM EN BRIGHT- CREATIVIT Y.COM

Ferrari gespot.
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Métropole Shopping Center
Chic winkelcentrum met top
mode, kunst, antiek en interieur.
Avenue des Spélugues 17,
metropoleshoppingcenter.com
■ The Monte-Carlo
Pavillions
Mode en juwelen in vijf pop-up
paviljoens. Van Balenciaga tot
Boucheron.
Jardins des Boulingrins,
montecarlosbm.com
■ Loona Monte Carlo
Elegant modemerk met webshop.
Van hippe skinny jeans tot
high-end fashion.
Avenue Princesse Grace 39,
loonaonline.com
■ Patrice Papa
Deze Franse ontwerper van
haute couture bedacht ook
creaties voor prinses Charlène.
Palais de la Scala, Avenue Henri
Dunant 1, patricepapa.com
■ Opera Gallery
Parijse galerie met vestigingen
over de hele wereld, waaronder
Monaco.
Palais de la Scala,
Avenue Henri Dunant 1,
operagallery.com/monaco
■

Winkelcentrum
Métropole.

Cipriani
Trendy restaurant met Italiaanse
menukaart. Zien en gezien
worden is hier zo’n beetje
het motto. Avenue Princesse
Grace 1, ciprianimontecarlo.com
■ Zelo’s
Zit in het Grimaldi Forum en heeft
een internationale keuken met
Japanse touch. Dineren met
zeezicht.
Avenue Princesse Grace 10,
facebook.com/zelos.monaco
of zelosworld.com
■ Le Brasserie de Monaco
Is niet alleen een hip lunchadres,
er wordt ook bier gebrouwen bij
deze hotspot bij Port Hercules.
brasseriedemonaco.com
■ Eqvita
Vegetarisch restaurant
van niemand minder dan
de Servische toptennisser
Novak Djokovic.
Rue du Portier 7, eqvitarestaurant.
com
■ Maya Bay
Geweldig Japans, Thais,
Marokkaans, Indiaas eten in
een sfeervolle setting. Favoriet
van veel Monegasken.
Avenue Princesse Grace 24,
mayabay.mc
■ Moshi Moshi
Ligt bij de oude haven in de wijk
Fontvieille en heeft een voortref
felijke Japanse keuken.
Quai Jean-Charles Rey 32,
moshi-moshi.mc
■ SenSais
Elegant en verrassend restaurant
met seizoensgebonden menu
kaart en verse, veelal
homemade, producten.
Rue du Portier 2, sensais.mc
■

SPA’S

Spa Cinq Mondes
De spa van hotel Monte Carlo
Bay is naar verluidt ook geliefd
bij de prinselijke familie.
Avenue Princesse Grace 40,
cinqmondes.com
■ Thermes Marins
Deze serene spa is niet ver van
het bruisende Place du Casino
in Monte Carlo.
Avenue de Monte-Carlo 2,
thermesmarinsmontecarlo.com
■ Studio 39
Haarsalon, fitness, spa en
gezond eten voor leden en
niet-leden ‘Life begins at 39’ is
de slogan.
Avenue Princesse Grace 39,
39montecarlo.com
■

DOEN!

Le Jardin Exotique
Tuin vol exotische cactussen
en vetplanten op een rots met
spectaculaire uitzichten.
Blvd du Jardin Exotique 62,
jardin-exotique.mc
■ Musée Océanographique
Het museum in het historische
pand The Temple of the Sea ,
geeft een fascinerende kijk op
de onderwaterwereld.
Avenue St-Martin, oceano.mc
■

Restaurant Maya Bay.

NACHTCLUBS

L'Eté
Nieuwe hotspot in jachthaven
Port Hercules met restaurant,
loungebar. Op vrijdag en zater
dag zijn er vaak cabaretshows.
Quai Albert 1-er 18, www.lete.mc
■ Twiga
Fameuze nachtclub met
Italiaans/Japans restaurant en
een shisha-bar voor liefhebbers
van de waterpijp.
Boulevard Louis II 35,
twigamontecarlo.com
■ Jimmy’Z
Monte Carlo’s ‘Temple of
Clubbing’ opent eind mei, na een
grondige renovatie, de deuren.
Avenue Princesse Grace 26,
jimmyzmontecarlo.com
■ Buddha Bar
Loungeclub met Aziatisch
restaurant, nabij het casino.
Place du Casino,
montecarlosbm.com/bars-loungeand-night-club/buddha-bar
■

EVENTS

Grand Prix van Monaco
De F1-race wordt dit jaar verreden
op 28 mei. Haalt de Nederlander
Max Verstappen het podium?
monacograndprixticket.com
■ Monaco Yacht Show
Botenparade van 27 t/m 30
september. Goed zicht op
het event heb je bij bar Blue Gin
in hotel Monte Carlo Bay.
monacoyachtshow.com
■

HOE KOM JE ER?
Vanaf Utrecht is het 12,5 uur
rijden, maar het snelst kom je er
met het vliegtuig. De aanvlieghaven
is Nice. Neem daar bus, trein of
helikopter. heliairmonaco.com

MEER INFORMATIE
visitmonaco.com
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