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Een tripje Shanghai slaan we niet graag af, al helemaal niet als we per-
soonlijk worden uitgenodigd door een internationale topontwerper als Eric 
Kuster. Speciaal voor Stijlvol Wonen stippelde Eric een route uit langs zijn 
favoriete plekken in de metropool, met onder andere een stop in zijn nagel-
nieuwe ontwerp voor restaurant Red Door. Voor ons ging een wereld van 
internationale flair, luxe en sensualiteit open – helemaal Eric Kuster.

TekST: LoTje Deinum - FoTograFie: DeniSe keuS
meT Dank aan: eric kuSTer en Theo WiT

t o E R i S m E  +  R E S t o  +  l o g E R E n

[ toerisme shanghai ]

mEt Eric KustEr naaR
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Flaneren over de Bund, porselein bewonderen in de Franse wijk, 
dineren op de achtenvijftigste verdieping van het Ritz Carlton ... 
Eric Kuster: “Shanghai heeft het werkelijk allemaal. mijn merk heet 
metropolitan luxury, en die energie vind ik helemaal terug in deze 
stad.” Een trip langs Erics favoriete plaatsen.

“De energie van een stad moet je pakken, 
en Shanghai heeft het voor mij helemaal”

  Erics hotspots 
in BloEiEnD Shanghai
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Waar ouD en nieuW eLkaar aanvuLLen
Xintiandi

waar we ons bij een latte verheugen op ons bezoek aan het 
Shikumen open house museum (foto’s 2 en 3), dat op 
twee minuutjes loopafstand ligt. “in dat huis lijkt het alsof je 
opnieuw in de jaren twintig stapt, je ziet er hoe de midden-
klasse woonde tijdens een roerende en bloeiende periode. 
heel leuk om te zien hoe metropolitan Luxury haast hon-
derd jaar geleden geïnterpreteerd werd.” Behalve verschil-
lende kamers die met originele meubels en accessoires 
zijn ingericht, geeft het museum achtergrondinformatie in 
zwart-wit fotografie en engelse tekst.

“Xintiandi is een buurt waar historie en moderniteit 
moeiteloos hand in hand gaan”, vertelt Eric. “het wijkje 
bestaat uit traditionele shikumen-huisjes, die worden 
getypeerd door hun stenen muren en poorten.” Dit 
stadsdeel werd onlangs volledig gerenoveerd, waar-
door er een autovrij gebied is ontstaan waar winkels, 
restaurants en musea op loopafstand liggen. 

“ik ben absolute fan van Shanghai tang (foto 4), een keten 
met chique oosterse accessoires in prachtige, diepe kleu-
ren. ook als ik in hong kong ben, ga ik er steeds naartoe. 
ik heb al jaren een groene sjaal van dit merk.” iets verderop 
vinden we een Yao Yang tea house (foto 5), met lekkere 
thee in verpakkingen die zo mooi zijn, dat er geen papiertje 
meer omheen hoeft. “als ik op zoek ben naar een cadeau-
tje loop ik ook wel eens binnen bij Unique Peace (foto 1), 
waar kasjmieren sjaals worden verkocht in alle kleuren van 
de regenboog.” een tussenstop maken we bij Starbucks, 

Foto links: unique Piece: om een cadeautje te vinden, maakt eric hier graag een tussenstop. Foto midden en rechts: Shikumen open house museum: ontdek 
hoe de middenklasse van de jaren twintig leefde in een typisch Shikumen-huis.  

Yao Yang Tea house: 
een geurende en 

kleurrijke theewinkel. 

Shanghai Tang: 
een chique, 

maar kleurrijke 
accessoire-

shop. 

Erics rEstotip
“in de buurt zijn twee leuke eetplekken: voor de lunch is Bistro Bar 

KaBB een aanrader, en bij restaurant t-8 is het genieten voor het 

avonddiner.”

1 2 3

4

5
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LaBYrinT aan STeegjeS

Franse wijk

glas te bezichtigen, maar wij neuzen rond tussen de tal-
rijke kunstboeken en handgemaakte sieraden, waarna we 
gaan lunchen. vanuit dit punt starten we onze wandeling 
door de smalle straatjes. “het heeft wel wat weg van de 
negen Straatjes in amsterdam”, lacht eric. “ik herken de-
zelfde bedrijvigheid en creativiteit van kleine ondernemers.” 
Bij Piling Palang (foto 2) vinden we keramiek en opberg-
doosjes met beschilderingen in chinese stijl met art deco-
invloeden. elk exemplaar is uniek. in hetzelfde straatje laat 
eric ons toygu (foto 1) zien, waar de eigenaar keramische 
popjes beschildert. kopers fotograferen hun exemplaar op 
de meest uiteenlopende plekken op aarde, waardoor de 
beertjes een heel eigen leven krijgen. “ooit bestelde ik een 
porseleinen popje via maison & objet, de vakbeurs voor in-
terieurstylisten en -architecten in Parijs. het is nooit aange-
komen, maar deze zijn eigenlijk veel leuker!” net als dit hele 
wijkje veel leuker is dan het echte Parijs, vinden wij. 

“De Franse wijk heeft een wirwar van steegjes, waar-
in je werkelijk ondergedompeld wordt in een mix 
van culturen. De authentieke sfeer van China gaat 
hier hand in hand met creatieve en kunstzinnige in-
vloeden vanuit Europa. Kunstgaleries, ambachtelijke 
winkeltjes en restaurants maken dit tot een levendige 
buurt, met als kloppend hart taikang Road.” 

voordat we met eric naar zijn favoriete lunchplek gaan, 
spotten we Platane (foto 4), een home- en lifestyleshop 
met een duidelijke naamsverwijzing naar de Plataanbomen 
die de straat flankeren en die hun oorsprong in de Franse 
cultuur vinden. voor chinees aardewerk met een moderne 
touch, moet je hier zijn. eric: “ik ben gek op chinees aar-
dewerk en Delfts blauw. ik verzamel het graag.” We lopen 
Xiao San tang (foto 3), ofwel het museum café binnen. 
Boven is een tentoonstelling van bijzonder aardewerk en 

Visit shanghai
Klimaat: Shanghai heeft milde winters en warme zomers. De 

lente en herfst zijn de mooiste periodes om de stad te be-

zoeken.

taal: Chinees is de voertaal, al spreken vooral jonge mensen 

ook een mondje Engels. Zorg ervoor dat je je bestemming in 

Chinese tekens noteert (of laat noteren) wanneer je een taxi 

neemt.

tickets: Vanuit amsterdam en Brussel zijn er dagelijks 

vluchten naar Shanghai, rechtstreeks of met een overstap. 

Voor tickets kun je terecht op www.cheaptickets.com of  

www.airtickets24.com. Vanuit Pudong airport is het nog drie 

kwartier rijden met de taxi tot het stadscentrum. Een visum 

is vereist, dus vraag dit tijdig aan.

transport: Een ondergronds metronetwerk maakt het mak-

kelijk om de stad te bezichtigen ondanks de grote afstanden 

tussen verschillende wijken.

Foto midden: Xiao San Tang: “in het museumcafé eet je het beste 
brood van Shanghai. helemaal voor mij weggelegd, want brood vind ik 
het lekkerste wat er is.”Foto rechts: Platane: interieur- en lifestyleshop 
met hedendaags chinees aardewerk. 

1

2

3

4

Piling Palang: chinees kera-
miek met hedendaagse en art 

deco-invloeden. 

Toygu: de eigenzinnige poppetjes 
worden over heel de wereld gegeerd. 

Erics rEstotip 
“heb je zin om wat te drinken? Bij origin hebben ze biologische fruit-

sappen en wijnen. mocht je klaar zijn voor het diner, ga dan naar  

Fisherman’s noodles.”
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De Bund

winkel Domustiandi (foto 1). Ze bieden italiaans design 
op het hoogste niveau. alles is maatwerk.” vanaf de 
Bund loop je nanjing road east op, de grootste en druk-
ste winkelstraat van Shanghai. hier is een aantal waren-
huizen gevestigd. mocht je zin hebben in een stevige 
wandeling over de boulevard, loop dan naar het zuiden 
en neem een kijkje in boetiekhotel the Waterfront 
(foto’s 2 en 3). het voormalige pakhuis telt negentien 
kamers en is ingericht met designklassiekers van arne 
jacobsen en hans Wegner. De architectuur is rauw en 
vernieuwend.

“De Bund is de oostelijke oever van de rivier huang-
pu en staat voor grandeur en Europese architectuur. 
the place to be om te zien en gezien te worden. De 
Chinezen wandelen hier heen en weer over de bou-
levard en verliefde koppels, gezinnen en toeristen 
genieten van de skyline van de westoever.”

“De Bund hoort zonder twijfel bij de grandeur van 
Shanghai: loop maar eens binnen bij het Waldorf asto-
ria-hotel of het Peace-hotel en ervaar de historie. hun 
lounges zijn geweldig. ik ben ook weg van de interieur-

Foto links: Domustiandi: italiaans design van het hoogste niveau vind 
je ook in china. Foto’s midden en rechts: Table no 1: het uitstekende 
restaurant van boetiekhotel The Waterfront kan eric wel bekoren.

1 2

3

einDeLooS FLaneren

← nanjing road 
east is de groot-
ste en drukste 
winkelstraat van 
Shanghai, waar de 
grote warenhuizen 
te vinden zijn.

Erics rEstotip
“De grandeur van deze wijk ervaar je pas echt in de lounge van het Wal-

dorf astoria-hotel of het Peace-hotel, met een glas wijn in de hand. Res-

taurant table no 1 in hotel the Waterfront is een echte aanrader voor de 

lunch of diner: het eten is subliem en verfijnd.”

urban fEEling 
De stad heeft een oppervlakte van 340 vierkante kilometer en 

telt 17 miljoen mensen. De huangpu-rivier scheidt de stad in 

een westelijk deel dat Puxi wordt genoemd (de oude stad) en 

een oostelijk deel, Pudong. Dit gebied, volgebouwd met wol-

kenkrabbers, bewijst het economische succes van Shanghai: 

begin jaren negentig stonden hier nog koeien te grazen! het 

tempo waarin de stad verandert, is te danken aan het positivis-

me dat Chinese en buitenlandse zakenmensen overbrengen. 

het wemelt van de expats die hier hun droom komen waar-

maken. hippe restaurants, clubs en winkels groeien mee. new 

York, waar ligt dat?
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Terug naar ericS rooTS

Mode

de grote designers, zoals mijn favoriet Tom Ford.” van stof-
fenmarkt naar high-end overdekt winkelcentrum met labels 
als chanel, Dior, miu miu en Dolce & gabbana: een groot 
contrast! op de eerste etage van het winkelcentrum zijn 
meer betaalbare labels te vinden, zoals Diesel, calvin klein 
en het in het oog springende label joyce. De tiptop gedeco-
reerde etalages zijn origineel en kunstzinnig samengesteld. 
alleen daarom al is Plaza 66 een bezoekje waard. “ik vind 
deze etalages heel inspirerend. Deze stad doet mij wat. net 
als new York, milaan, istanbul en Londen.” 

“Eigenlijk liggen mijn roots in de modewereld. het 
was m’n liefde voor mooie stoffen die de brug sloeg 
naar de interieursector. Shanghai heeft op vlak van 
stof en mode heel wat te bieden.”

Zo wil elke bezoeker van de stad bijvoorbeeld naar de stof-
fenmarkt (foto 1). “en terecht. hier kun je elke stof zien en 
voelen. er zijn zoveel kleuren en kwaliteiten. kleermakers 
maken hier een pak op maat in een mum van tijd.” Later 
neemt eric ons mee richting Plaza 66 (foto 2). “Daar zitten 

Foto links: Stoffenmarkt: hier vind je een enorme stoffencollectie in alle kleuren en kwaliteiten. kleermakers 
maken er in no time een pak op maat. Foto midden: Plaza 66: deze gigantische shopping mall geeft onderdak 
aan dure topmerken en betaalbare labels. “Tom Ford is mijn favoriete shop”, aldus eric.

1 2

history
Wereldstad Shanghai was in lang 

vervlogen tijden een klein vissers-

plaatsje, tijdens de tang-dynastie 

gebouwd op een uitgestrekte 

moddervlakte. halverwege de ze-

ventiende eeuw, tijdens de Qing-

dynastie, werd het een havenstadje 

voor internationale handel. na de 

opiumoorlog in 1842, vestigen En-

gelse en Franse kolonisten zich in 

de zogenaamde Concessies. Door 

deze semi-koloniale overheersing 

en de slechte leefomstandighe-

den, wordt Shanghai een broei-

nest van ondergrondse criminele 

en politieke activiteiten. maar de 

stad bloeit, waardoor ze wordt 

vergeleken met Parijs. Sinds de 

economische liberalisering in de 

jaren tachtig van de vorige eeuw, 

maakt Shanghai echter een echte 

economische spurt, die de stad 

een energie en internationale al-

lure geeft als nooit te voren. 
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“Maak het sexy!”
ERiC KUStER tEKEnt hEt SEnSUElE 
ontWERP VooR REStaURant RED DooR
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veroveren met eric kuster als lifestyle-brand. met mooie 
spullen op maat, zoals mijn eigen meubelcollectie, tex-
tiellijn en tapijten. De kracht van Shanghai is enorm. 
restaurant red Door gaf me de mogelijkheid mijn en-
tree te maken in een stad waar je als ondernemer niet 
omheen kan.”

Waar ligt jouw kracht als het gaat om het interieu-
rontwerp van clubs en restaurants?
“ik maak horecagelegenheden warm en sexy. Dit ge-
voel slaat over op de bezoeker. in een club of restaurant 
doen extreme elementen het goed, zoals een acht me-
ter lange bronzen chesterfield. De bezoeker is er maar 
even, dus een ruimte kan zich iets geks permitteren. 
een privéhuis daarentegen, vraagt om een tijdloze be-
nadering. verder geef ik veel aandacht aan de verlich-
ting: ik hou van vrij donker. Dit maakt mensen niet al-
leen mooier, ze voelen zich ook mooier en dus in hun 
element. ik laat me graag inspireren door cityhotels en 
resorts van over de hele wereld. mijn ontwerpen heb-
ben daarom altijd een internationale luxe-uitstraling, wat 
denk ik ook tot mijn kracht behoort.”

besteed je veel van je tijd aan interieurontwerpen 
voor de horeca?
“nee, ik neem niet meer dan twee opdrachten per jaar 
aan. ik beoordeel aanvragen vanuit het oogpunt van een 
marketeer. klopt het concept? Zie ik toekomst in het 
bedrijf? alleen dan wil ik er mijn naam aan verbinden. 
Wanneer iemand mij vraagt om ook zo’n jimmy Woo te 
ontwerpen, knap ik meteen af. Dan mis ik visie.”

Wat is jouw visie op een goed ontwerp?
“maak het sexy! Zoals mijn held Tom Ford over zichzelf 
zei: “ik ben geen goede ontwerper, ik maak dingen al-
leen sexy.” 

De metropolitan luxury van Eric Kuster is wereldwijd in 
trek. in Shanghai tekende de ontwerper voor het design 
van restaurant Red Door, waarmee hij zichzelf introdu-
ceert in deze energieke stad. Stijlvol Wonen mocht de 
opening meemaken en werd door de ontwerper rond-
geleid in zijn sexy droomwereld op Chinese wijze.  

Je hebt verschillende restaurants en clubs op je 
naam staan, zoals Jimmy Woo in amsterdam. Wat 
was de grootse uitdaging bij red Door?
Eric Kuster: “De tijd! Begin september werd ik bena-
derd met de vraag of ik het ontwerp op me wilde nemen. 
ik kreeg carte blanche. al in november presenteerde ik 
samen met mijn bouwkundig architect de 3D-animatie. 
gelukkig was iedereen enthousiast.”

hoe ben je te werk gegaan?
“ik heb me laten inspireren door de jaren twintig en 
dertig van de vorige eeuw, toen Shanghai floreerde op 
het gebied van de schone kunsten, muziek en litera-
tuur. nachtclubs waren vol, roerig, sexy en zweterig. 
ik stelde me een rokerige, boudoir-achtige sfeer voor. 
ik heb dit vertaald naar het gebruik van bruin-gouden 
chesterfields in leer en paarse gecapitonneerde fluwe-
len fauteuils. De chinese cultuur heb ik gevisualiseerd 
door gebruik van lantaarns en glazen vitrines met bam-
boe. De red Door ligt op de bovenste verdieping van 
een monumentaal pand aan de rivier de Bund. het valt 
op door zijn rode bakstenen, vandaar ook de naam. het 
heeft dat stoere, new Yorkse. Binnen heb ik het onbe-
werkte plafond zo gelaten. Dat industriële maakt het 
spannend en hoort bij de ruimte.”

Klinkt als helse klus in slechts drie maanden tijd. 
Wat zegt dat over jou?
(Beslist) “Dat ik van uitdagingen hou. ik wil de wereld 

DE roots Van Eric KustEr
“ik was vroeger vooral gek op textiel en mode. na een paar 

jaar in kledingwinkels te hebben gewerkt, werd ik commercieel 

en creatief directeur van stoffenlabel Chivasso. De stap naar 

het interieurdesign was niet groot. ik startte mijn winkel in la-

ren. Vanaf toen ging het snel. ik heb nu de luxe dat mijn label 

zo groot is, dat ik kan schrijven voor mijn eigen magazine En-

tourage, dat internationaal uitsluitend op uitzonderlijke loca-

ties verkrijgbaar is, zoals bij de concept store Colette in Parijs. 

ik heb geen interieuropleiding gevolgd, wat me ergens onzeker 

maakt. tegelijkertijd heb ik een sterke passie voor textiel. Deze 

combinatie van onzekerheid en passie maakt dat ik steeds be-

ter wil worden, steeds groter. mijn sterrenbeeld is een dubbele 

maagd. maagden zijn perfectionistisch. ik ben altijd een beetje 

nerveus, want het kan altijd beter.”

gasten dineren onder een → 
hemel van lampionnen, die 
zich in kleur aanpast al naar 

gelang de avond vordert.

↓ red Door kent geen haast. 
voor en na het diner begeven 
gasten zich naar het lounge-
gedeelte om van één van de 
vele cocktails te genieten.

“ik vond inspiratie in de jaren twintig en dertig, 
toen Shanghai floreerde. De nachtclubs waren 
roerig en sexy, dus ik zag een rokerige boudoirstijl”
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aan de oever van de rivier huangpu in Shanghai, herrijst 
hotel indigo. het designhotel heeft een spectaculair uitzicht 
over de oude stad en de skyline van het zakendistrict. hier 
overnachten we op aanraden van Eric Kuster: “het interieur 
reflecteert oud en nieuw, oost en west, met een unieke mix 
van authenticiteit en nieuw design.” 

Hotel Indigo 
FEEl thE FloW
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ViEr VErhalEn, één concEpt
Terwijl ik geniet van mijn carrotcake vertelt Bruce ryde 
over het bijzondere concept van ‘zijn’ hotel. “het reflec-
teert zowel de lokale cultuur met zijn eeuwenoude tra-
dities, als de enorme energie die het moderne Shanghai 
uitstraalt. We hebben een marketingbureau gevraagd 
verhalen te ontwikkelen over het verleden, heden, 
toekomst en de bewoners. Dit resulteerde in vier ver-
halen. eén gaat over Yuyuan gardens, een vijftiende-
eeuws wijkje hier vlakbij. een ander beschrijft de haven, 
waar van oudsher immigranten vanuit de hele wereld 
aankwamen. het derde verhaal gaat in op de iconische 
Bund. het laatste zet twee beroemdheden centraal: 
Zhou Xuan, een actrice en zangeres die floreerde tijdens 
de hoogtijjaren van Shanghai in de jaren dertig en Zhang 
ailing, een schrijfster die schreef over de liefdespro-

het moet een hele kunst zijn om een hotel met 180 
kamers de persoonlijke sfeer van een boetiekhotel 

te geven. hotel indigo slaagt hier in. ik praat met gene-
ral manager Bruce ryde. “neem lekker een stuk carrot-
cake,” biedt hij aan, “het wordt hier vers gebakken.” We 
hebben afgesproken op de zesde verdieping, waar door-
gaans in restaurant Quay ontbeten en geluncht wordt. 
een aantal jaar geleden was dit gebouw nog een statige 
bank met een bijzondere ligging aan de Bund, de boule-
vard langs de rivier. vanaf het einde van de negentiende 
eeuw tot op heden is de Bund een plek vol bedrijvigheid. 
het bankgebouw werd uitverkoren tot locatie voor hotel 
indigo door het prachtige uitzicht. Zeker omdat men wist 
dat er aan dezelfde kant van de oever geen soortgelijke 
hoogbouw meer mocht komen. Feel the flow of the Bund 
is dan ook het motto van dit bijzondere hotel.
 

Foto links: op de muur in de lobby prijkt een samenstelling van geoxideerde scheepsoverblijfselen. een originele toektoek werd met knalrode verf verheven tot 
kunstobject. Foto midden: de zithoek in de lobby. het groen fungeert als wandbekleding. Foto rechts: het hotel is ingericht al naar gelang de stemming van de 
logees. De lobby op de zesde verdieping behorend bij restaurant Quay, is vrolijk en geeft een gevoel van geborgenheid.

Zomaar een zitkamer, wanneer 
je als gast behoefte hebt aan 
een gezellig, huiselijk gevoel.
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gedichten. het ontwerp van de bedden is afgeleid van 
ouderwetse chinese hemelbedden. grijze bakstenen 
shikumen -muren verwijzen naar traditionele huisjes. 
Lokale kunstenaars zijn goed vertegenwoordigd: elke 
kamer heeft een uniek stuk keramiek staan, dat ook 
te koop is in het hotelwinkeltje. een leuk souvenir voor 
thuis. op de muur lieten we een zijden behang ontwer-
pen met kleurige bloemen, dat een moderne interpreta-
tie is van het traditionele behang dat vroeger in huizen 
van rijke chinezen werd gebruikt. al deze chinese ele-
menten worden steevast gecombineerd met europese 
en amerikaanse designklassiekers.” 

hoW arE you toDay?
De lobby is zoals een lobby hoort te zijn: ze heeft de abso-
lute wow-factor en je wordt vriendelijk ontvangen. Ze oogt 

blemen tussen mannen en vrouwen in oorlogstijd. Ze 
combineerde een oosterse en Westerse schrijfstijl, net 
zoals deze miljoenenstad de connectie tussen oost en 
West representeert.” 

EclEctisch DEsign
Bruce neemt een slok van zijn koffie, die hij trots ‘de 
beste koffie van Shanghai’ noemt en gaat verder. “Deze 
vier verhalen vormden de inspiratiebron voor het ont-
werpbureau hirch Bedner associates, die verantwoor-
delijk was voor het interieur.” Dit is overal waarneem-
baar. “op de hoofdsteun van sommige bedden is een 
fotoprint in zwart-wit te zien van Yuyuan gardens,” ver-
telt Lemor moses, Pr-directeur van hirch Bedner. “een 
bekende fotograaf uit Shanghai, chen rui Yuan, maakte 
hiervoor de foto’s die hij baseerde op oude, romantische 

Foto midden: er wordt uitsluitend met verse ingrediënten gekookt van lokale leveranciers. Foto rechts: in restaurant Quay zorgen de pastelkleuren van het 
meubilair en de vloerbedekking voor een zee aan licht. 

in het hotel zijn twee restaurants te vinden met een compleet verschillende uitstraling. Quay is fris, kleurrijk en heeft 
de sfeer van een grand café. op de kaart staan zowel lokale lekkernijen, zoals een mandje met omelet en dimsum, als 
een continentaal ontbijt. hier lunchen zakenmensen en vrienden, met magnifiek uitzicht op de skyline. een zitruimte 
in de vorm van een ovaal ei, biedt plek aan spelende kinderen of gasten die rustig willen genieten van een glas cham-
pagne. op de bovenste verdieping ligt bar en grill char, met een donkere, warme uitstraling. Wanneer de avond valt, 
verzamelen hotelgasten en spontane bezoekers zich op het naastgelegen dakterras, om met een cocktail in de hand 
de miljoenen lichtjes op de skyscrapers te zien aanflitsen. Deze constant veranderende lichtshow blijft intrigeren, ook 
‘drijvend boven de rivier’ vanuit de infinitypool op de zevende verdieping. Feel the flow!

[toerisme shanghai: logeren in stijl]

in restaurant Quay staat 
een reuze-ei. intiem voor 
geliefden, of spannende 
speelplek voor kinderen.
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ruim, licht en minimalistisch. De naastgelegen rivier wordt 
gevisualiseerd in de golvende beweging van de houten 
balie van de receptie. Deze lijkt te zweven tussen de mar-
meren vloer en het hoge plafond met lichtkoepels. er zijn 
beelden en muurschilderingen van kunstenaars te zien. 
exposities wisselen elkaar hier af. met een geel geverfde 
fiets en een knalrode toektoek zijn traditionele gebruiks-
voorwerpen veranderd in moderne kunst. een spannende 
combinatie aan zitelementen vormt een zithoek. verderop 
sieren geoxideerde stalen overblijfselen van vrachtsche-
pen een wand tot aan het plafond. “De lokale autoriteiten, 
die eigenaar zijn van dit hotel, begrepen helemaal niets van 
die oude stalen rotzooi”, lacht Bruce. “Ze zijn replica’s ge-
wend van art deco-gebouwen uit de bloeiende jaren der-
tig. Dit was totaal nieuw. hier smelten oost en west, oud 

Foto links: de hectiek van het zakendistrict loom aanschouwen vanuit een warm bad. Foto midden, rechts en rechterpagina: het concept achter de hotelka-
mers? old meets new, east meets West!

hotel indigo verwelkomt graag de lezers van Stijlvol 

Wonen biedt je daarom graag een gratis upgrade van 

je kamer! 

Wie onder vermelding van Stijlvol Wonen magazine een 

Premier Bund Pudong View Room reserveert, krijgt een 

gratis upgrade naar een Deluxe old City Pudong View 

Room. Reserveren met korting kan nog tot december.

Voorwaarden: deze actie is geldig t.e.m. 31 december 

2013, op basis van beschikbaarheid. Dit arrangement is 

uitsluitend te reserveren via rsvn@hotelindigo-thebund.

com en met de vermelding Stijlvol Wonen magazine

[toerisme shanghai: logeren in stijl]

lEzErsKorting
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orde. na de opening in augustus 2010, zette het zichzelf 
in razend temp op de kaart. Door het gebruik van louter 
social media en public relations werd het indigo al snel 
het meest besproken hotel van china. De burgemeester 
van Shanghai kwam dineren en was enthousiast. Bruce: 
“Daarna volgden vele logees. onze gasten zijn eigen-
tijds en reizen regelmatig. naast de chinezen die hier 
graag komen, waarderen buitenlanders het internationa-
le karakter en de hoge servicegraad. We gaan een stuk 
informeler met onze logees om dan men hier gewend 
was. Dit maakt onze service persoonlijk.” •

Sommige suites grijpen terug naar vroegere tijden waarin Shanghai floreerde. De art deco van de jaren dertig mixt hier met modern design en een vleugje Louis Xiv.
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en nieuw samen. Designklassiekers uit europa en amerika 
worden gecombineerd met kleurige chinese lampionnen 
en zijden kussens met bloemdessin. onze gasten ervaren 
een intiem en individueel hotel. Ze kunnen al naar gelang 
hun stemming een ruimte opzoeken die daarbij past. elke 
ruimte is namelijk weer anders. We delen dus niet alleen in 
op functie, maar ook op stemming. De ontembare energie 
die metropool Shanghai uitstraalt is overal voelbaar.”

allEs anDErs
het indigo hotel doet alles anders dan de gevestigde 
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