
20 
INSPIRERENDE 
HOSTELS 
WERELDWIJD



HOSTELTRENDS: 
BELEVING, COMFORT EN 
NIEUWE VRIENDEN MAKEN
Gezondheidstrends, nieuwe concepten, technologische 
ontwikkelingen: de hostelwereld innoveert razendsnel. Een kale 
slaapzaal met metalen stapelbedden en spartaans sanitair, 
daarmee bekoor je gasten niet meer. Een stopcontact naast je 
bed, gratis wifi, goede koffie en verantwoord en lekker eten 
behoren tot de basisbehoeften van de moderne jonge reiziger. 
Ook duurzaamheid wordt gewaardeerd.

Een hostel van nu is niet alleen een plaats om te slapen maar biedt een beleving én moet natuur-
lijk ook Instagram-waardig zijn. Een yoga-surfresort, slapen in een grot, op een schip of in een 
jumbojet: reizen is een avontuur en het verblijf is daar een onderdeel van. 

Tegelijkertijd blijft een hostel de plaats waar je een goedkoop bed vindt en nieuwe vrienden 
maakt. Uitbaters begrijpen dat het een dynamische omgeving moet zijn waar je lekker kunt 
chillen: een gezellige bar, zitzakken in de lobby, hangmatten tussen de bomen, met zijn allen 
barbecueën en goedkoop bier. 

Qua comfort beginnen hostels steeds meer op hotels te lijken, met meer privacy, meer service, 
meer entertainment en betere hygiëne. Daardoor boren ze ook andere doelgroepen aan. Denk aan 
koppels, gezinnen en zakenmensen die een eigen kamer met bad willen, maar de open sfeer en 
samenhorigheid niet willen missen. 

Wie ambitie heeft om zelf een hostel te beginnen, kan de kunst afkijken bij deze twintig prachti-
ge voorbeelden. Succesvolle hostels met een doordacht idee erachter, met uitbaters die allemaal 
een stapje extra zetten om hun gasten een unieke ervaring te bieden. Laat je inspireren!



CAVELAND | SANTORINI | ITALIË 

MEER INFO: 

cave-land.com 
Karterados 847 00 Thira- Santorini

Prijzen (inclusief ontbijt) vanaf € 20 voor een 
dormbed tot € 60 voor een tweepersoonskamer. 
Een vierpersoonskamer kost rond de € 80 Er is een 
gemeenschappelijke keuken, enkele keren per week 
kunnen gasten aanschuiven voor diner of barbecue. 
Het seizoen loopt van maart tot eind oktober.  

 CAVELAND BIEDT ALLES WAT WIJ 
ALS REIZIGERS ZELF OOK ZOEKEN
Het Cycladen-eiland Santorini in de Egeïsche Zee lijkt een 
droom, met zijn vulkanische landschap, oude blauwwitte 
dorpen en gekleurde rotspartijen. Een verblijf in Caveland 
maakt die droom af. Dit sfeervolle vijfsterren hostel heeft 
zelfs een zwembad waar je kunt chillen tussen de citroen, 
limoen- en granaatappelbomen, of kroelen met brave hos-
telhonden Klara, Mini en Uva. De vintage meubels zijn met 
zorg uitgezocht en opgeknapt tot unieke stukken. Kortom: 
elk detail in dit hostel verraadt creativiteit en liefde voor het 
eeuwenoude gebouw. En comfortabel slapen in een grot doe 
je ook niet elke dag. 

WIJNMAKERIJ

Caveland, dat opende in 2011, was ooit een wijnmakerij, 
samengesteld uit verschillende gebouwen en grotten. 
‘Caveland biedt alles wat wij als reizigers zelf ook zoeken’, 
aldus eigenaren Kostas en Veronika. Het heeft de luxe van 
een hotel, comfort staat voorop. Met het behoud van de 
traditionele architectuur zijn de grotten omgetoverd tot 
heerlijke kamers. Het complex bestaat uit acht grotten en 
een appartement. Er zijn twee girls only grotten, slaapza-
len met zes en tien bedden en tweepersoonskamers in de 
kleinere grotten. Hogerop bevindt zich het appartement 
met twee slaapkamers. 

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid en seizoen

Zelf een hostel beginnen?  
Gouden tips van Veronika!
•  Logeer als je zelf reist, zoveel mogelijk in hostels. Zo 

ervaar je zelf wat wel en niet werkt.

•  Goed personeel bepaalt de ene helft van je succes, 
hygiëne de andere helft.

•  Vermijd houten bedden, ze zijn een paradijs voor 
bedwantsen.

•   Zelfs met genoeg personeel moet je minimaal een keer 
per week zelf achter de receptiebalie staan. 

•   Zorg dat je twee of drie keer per week iets organiseert, 
zo breng je je gasten met elkaar in contact.

•   Wees vriendelijk, maar met professionele afstand. Te 
amicaal zijn kan zich tegen je keren.

http://Cave-land.com


MEER INFO: 

arkabarka.net
Ušće bb, Blok 14 11070 Belgrado

ARKABARKA | BELGRADO | SERVIË

De kamers kosten tussen de € 17 en € 40 per persoon per nacht, een plaats op de slaapzaal kost € 15 Alle boekingen 
zijn inclusief ontbijt. Vanuit het hostel worden boottochten over de rivier georganiseerd en gasten kunnen er gratis 
een fiets lenen. Op het aangrenzende Arkabarka 2, open sinds 2015, zitten studio’s en appartementen.

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid en seizoen

DOBBEREN BIJ HET PARK
Een grote woonboot in een van de mooiste stadsparken 
van Belgrado. Dat is Arkabarka. Het unieke drijvende com-
plex, dat in 2007 openging, ademt een studentikoze sfeer. 
Veel hout, vrolijke kleuren, creatieve wandschilderingen en 
comfortabele zitjes. 

RUST EN BUZZ

Het hostel ligt op de Donau (Danube) die door Belgrado 
stroomt. Aan de ene kant hoor je de vogels fluiten in 
het park, aan de andere kant ruist de rivier. Met twintig 
minuten lopen ben je in het bruisende stadscentrum met 
al zijn bars, clubs en restaurants. De perfecte plaats voor 
natuurliefhebbers die ook de city buzz niet willen missen. 
Het hostel biedt uitzicht op het Kalmegdan fort, een van 
de belangrijkste attracties van Belgrado. 

GEZELLIGE SFEER

Er zijn luxe tweepersoonskamers met eigen sanitair, 
kitchenette en balkonnen en twee, drie, vier of- vijfpersoons-
kamers met of zonder eigen badkamer. De kamers hebben 
allemaal mooi uitzicht: op de rivier of op het groen van 
het park. De slaapzalen ademen dezelfde sfeer met knusse 
hoekjes en wandschilderingen. Op de begane grond zit een 
café en er is een ruim terras aan het water. Even bijkomen 
van een dag Belgrado? Er is een eenpersoonssauna, en in de 
algemene ruimte worden yogalessen gegeven. 

http://arkabarka.net


TRECK HOSTEL | GENT | BELGIË 

ALTIJD ZOMERVAKANTIE

Dol op kamperen maar bang voor natte voeten? Op indoor-camping 
Treck Hostel in Gent, de allereerste indoorcamping van België, kunnen 
gasten ‘warm’ overnachten in een caravan, of in hun eigen tent. Er 
zijn negen geinige thema-caravans - van retro tot zen tot jungle – om 
optimaal weerbestendig te genieten. Ook is er een lief eenpersoons mini 
caravannetje. Treck Hostel biedt veel keuzevrijheid. Er is ruimte voor 
twee tenten tussen de caravans, en wie liever buiten kampeert mag in 
de binnentuin een tent opzetten.  

MEER INFO: 

treckhostel.be | Groendreef 51, 9000 Gent

Slaapzaalplaatsen vanaf € 22, een 
caravan wordt verhuurd vanaf € 35. 
Prijzen zijn inclusief ontbijt, exclusief 
handdoek. Er zijn lockers (met 
stopcontact), gasten moeten wel zelf 
een slot meenemen. 

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid 
en seizoen

Dit hostel onderscheidt zich met 
een uniek concept. 
De uitbaters geloven in een persoon-
lijke en huiselijke aanpak. Het bij-
behorende café de Treckhaak wordt 
drukbezocht door locals voor ontbijt 
en lekkere drankjes. ‘We proberen de 
buurt zo veel mogelijk te betrekken 
bij dit project’

ONTBIJT

Het centraal gelegen hostel, dat zich in 2016 vestigde in een vroegere 
steenbakkerij uit 1854, heeft ook twee ‘gewone’ slaapzalen. De gemeen-
schappelijke ruimten zien er vrolijk en gezellig uit: een combinatie van 
stijlen. Dit is nou echt een hostel waar je blij van wordt.

VOGELNEST

De speciale vermelding is voor het knusse birdsnest, een huis met terras 
dat is te boeken voor twee personen. Het huisje is gemaakt door kunste-
naar Mick Vervoort. Wie geïnspireerd raakt door al die caravans: Treck 
Hostel verhuurt ook een camper waarin je met vier personen op pad kunt.

http://treckhostel.be


ALIBI HOSTEL | LEEUWARDEN | NEDERLAND

MEER INFO: 

alibihostel.nl 
Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden

Een tweepersooncel is te boeken vanaf € 40 per nacht, een dormbed gaat vanaf € 20. De tweepersoonssuite moet ver 
vooruit geboekt worden (vanaf € 60). Alibi verhuurt fietsen voor € 5 per dag. Grote groepen (tot 63 personen) kunnen 
er ook terecht.

EEN NACHT IN DE CEL 
Niet alleen een bed om in te slapen, een douche en een maaltijd. 
Veel hostels willen hun gasten ook een beleving bieden. Alibi Hostel 
is daar een typisch voorbeeld van. Deze accommodatie is sinds 
2017 gevestigd in het voormalige huis van bewaring De Blokhuis-
poort, hartje Leeuwarden. Bedacht en uitgevoerd door vier geboren 
Leeuwarders. Gasten kunnen er ervaren hoe het is om een nacht 
in de cel te slapen, ook al hebben ze niets op hun kerfstok. De uit-
baters, die een groot deel van de verbouwing met hulp van familie 
en vrienden deden, versterkten het gevangenisgevoel door zo veel 
mogelijk originele details intact te laten. Denk: dikke tralies, zware 
celdeuren. Daarbij is overigens niet ingeleverd op comfort. En ja, de 
gasten krijgen wél de sleutel.

CAPSULE-CONCEPT

Er is een grote dorm die is ingericht volgens het Japanse capsu-
le-concept. Gasten (maximaal zeventien) slapen hier in gestapelde 
slaapkooien. Elke capsule heeft een stopcontact, een nachtlamp en 
een gordijn. Er zijn ook twee- of vierpersoonscellen met stapelbed-
den. Wil je liever naast elkaar slapen, dan wordt het stapelbed om-
gebouwd tot tweepersoonsbed. Ook hier een redelijk kale inrichting: 
een stopcontact, nachtlamp en een bureau met stoel, daar moeten 
gasten het mee doen. Want hé, je zit wel in de gevangenis!

LUXE BOEF

Wie toch wat meer luxe wil, kan een tweepersoonssuite met box-
springbedden en eigen badkamer boeken. Eerlijk is eerlijk: alleen de 
tralies voor de ramen geven hier nog een bajesgevoel. 
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Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid en seizoen

http://Alibihostel.nl


MEER INFO: 

theurbanjunglehostel.com
Calle Niño de Guevara 8, 29008 Málaga

THE URBAN JUNGLE HOSTEL | MALAGA | SPANJE

Overnachting in slaapzaal vanaf € 18, tweepersoonskamer 
vanaf € 80. Hostelhond en ‘relax director’ Curro heeft vaak 
gezelschap, want huisdieren zijn er in overleg toegestaan

‘ONS DAKTERRAS IS ONS JUWEEL.’
Twee jaar geleden opende The Urban Jungle Hostel in hartje Malaga 
zijn deuren. Nog steeds spat de passie eraf als eigenaren Eli en Maria 
over hun zaak praten. Maria: ‘Wij zijn backpackers in hart en nieren. 
Malaga leek ons een toplocatie voor een hostel. Toen we er op een 
dag koffie zaten te drinken, viel ons een prachtig oud gebouw op. 
We besloten de eigenaar op te snorren.’ 

BRANDSCHOON

Nu is dit ruim 150 jaar oude gebouw een groene oase met een 
duurzaam hart. Met 52 slaapplaatsen is het klein, maar vooral heel 
fijn: brandschoon, supergezellig en comfortabel. Gasten kunnen hun 
eigen potje koken, of goedkoop eten in de bar. In de buurt wemelt 
het bovendien van de leuke eettenten.

OVERAL GROEN

Dit hostel bruist, er zijn veel activiteiten en het oogt supervrolijk. 
Het urban jungle concept is tot in detail doorgevoerd: levendig 
behang, veel planten en niet te vergeten, de rooftop bar. ‘Dat is echt 
ons juweeltje’, lacht Eli. ‘Wat ons verder uniek maakt? Onze on-
afhankelijkheid! We zijn geen onderdeel van een keten. Alles hier 
is bedacht met liefde, vanuit onze eigen reispassie. Ook zorgen 
we voor onze omgeving: matrassen, dekbedden, kussens, alles is 
eco-friendly.’

Tips van Eli en Maria:
•  Ga reizen, verblijf in zoveel mogelijk 

hostels. Leer de branche van binnen en 
buiten kennen. 

•  Ken je klanten. Wat zijn hun verwach-
tingen? Wanneer hebben ze het naar 
hun zin? 

•  Onderzoek de vereisten wat betreft 
locatie, veiligheid, comfort, faciliteiten, 
sfeer en hygiëne.

•  Ga voor een droomhostel, met elk detail 
wat maar nodig is voor een superver-
blijf. En verras je gasten met onver-
wachte extraatjes. 

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid en seizoen

http://Theurbanjunglehostel.com


JUMBO STAY | STOCKHOLM | ZWEDEN

Een plaats op de slaapzaal is te boeken 
vanaf € 45-, een nacht in de cockpit 
kost minimaal € 175.

UNIEK CONCEPT: 
SLAPEN IN EEN JUMBOJET

Lekker slapen in een vliegtuig, het klinkt onmogelijk. Bij Arlanda Airport, 
de luchthaven van Stockholm, kan het sinds 2009 echt. Niet in een 
ongemakkelijke stoel zonder beenruimte, maar in een comfortabel bed. 
Op een voormalige landingsbaan staat een afgedankte Boeing 747 uit 
1976, die vlieguren maakte voor Singapore Airlines en Pan Am. 

COCKPITSUITE

De 450 stoelen in de kist maakten plaats voor 33 kamers op de 
gekste plaatsen. Gasten kunnen bijvoorbeeld in een van de motoren 
slapen, een knus rond kamertje, bereikbaar via een buitentrap. En 
wat te denken van de cockpitsuite? Deze meest gewilde en duurste 
kamer is een ware droom voor vliegtuigfanaten, want het instru-
mentarium zit er nog in. Een krapper budget? Er zijn slaapzalen 
voor maximaal vier personen, en onderin het vliegtuig zitten een-
persoonskamers met een privé-ingang, maar zonder eigen douche. 
Daarvoor moet je even buitenom, het vliegtuig in. De bezettings-
graad van dit bijzondere hostel is hoog, zeker de cockpitsuite moet 
ruim op tijd worden geboekt. 

OBSERVATIEDECK

In de voormalige eersteklas van de jumbojet zit een trendy café dat 
24 uur per dag open is. Jumbo Stay is meer dan een hostel, het is 
een bezienswaardigheid. Je kunt hier ook koffie drinken als je niet 
in het hostel slaapt, maar gewoon eens binnen wilt kijken. Het 
observatiedek op de linkervleugel biedt een fantastisch uitzicht op 
taxiënde vliegtuigen. Voor mensen die wel blijven overnachten is 
Jumbo Stay de ideale slaapplaats voor een vroege vlucht. Gasten 
krijgen een gratis transfer van en naar de luchthaven en kunnen al 
vanaf drie uur ’s nachts ontbijten. 

MEER INFO: 

jumbostay.com
Jumbovägen 4, 
SE-190 47 Stockholm Arlanda 

TRICK:
Met een uniek en opvallend concept 
ben je de concurrentie een stap voor. 
Gasten willen graag een once in a 
lifetime experience, Jumbo Stay biedt 
een ervaring om nooit te vergeten.

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid 
en seizoen

http://Jumbostay.com
https://www.youtube.com/watch?v=8qDyokv2rhc#action=share


DIE WOHNGEMEINSCHAFT | KEULEN | DUITSLAND

MEER INFO: 

die-wohngemeinschaft.net
Richard-Wagner-Str. 39, 50674 Keulen

Een bed op een van de slaapzalen is 
te boeken vanaf € 20. Prijzen voor 
tweepersoonskamers vanaf € 60. 
Voor groepen vanaf zes personen 
gelden speciale regels, en om in te 
checken moet je minimaal 18 jaar 
zijn. Boek op tijd, dit hostel is in alle 
perioden populair.

‘JE MOET VOORAL NIET OP IETS ANDERS 
 WILLEN LIJKEN’
Overnachten in een ruimteschip, een legokamer, een Bollywood-paleis 
of toch liever in de schrijverskamer met boekencollectie en schrijf-
machine? Die Wohngemeinschaft in de hippe wijk Belgisches Viertel, 
heeft spectaculaire themakamers voor twee, drie of vier personen, 
en slaapzalen met aangenaam brede bedden.  

FICTIEVE PERSONAGES

Het begon tien jaar geleden met een bar, geïnspireerd op de meest 
voorkomende woonvorm onder Duitse studenten: de woongemeen-
schap. Een groep vrienden begon er puur voor de lol mee. Aparte 
ruimtes werden ingericht voor fictieve personages, elk met een eigen 
sfeer. Zo houdt schrijfster Annabell van bloemetjesbehang en pop-
perige meubeltjes, bij surfer dude Jojo zak je een avond door in zijn 
Volkswagenbus, Easy heeft een ouderwetse muziekstudio en voor een 
beetje beweging is er May Li’s pingpongparadijs.

‘ZE DACHTEN DAT WE EEN COMMUNE VORMDEN’

De start van het hostel in 2000, op de net vrijgekomen bovenver-
dieping, was een al even wild project. ‘Bedacht omdat we steeds 
werden gebeld door mensen die bij ons wilden komen wonen. Ze 
dachten dat we een commune vormden’, herinnert Jens Ponko 
zich. Bevriende kunstenaars ontwierpen de kamers en slaapzalen. 
‘We vroegen bewust veel vrouwen, zij hebben toch een andere 
kijk. Wat essentieel is voor een succesvolle business: je moet vooral 
niet op iets anders willen lijken’. 

Een warme sfeer is minstens zo belangrijk: het café is niet alleen 
voor de gasten maar wordt ook goed bezocht door locals. Er is 
een theater voor optredens, lezingen en filmvertoningen. ‘Onze 
bar is een begrip in de stad’, zegt Jens. Als de gast nog wat moet 
werken: geen probleem, werkplaatsen én een toffe vergaderzaal met 
schommels in plaats van stoelen, zijn aanwezig.

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van 
beschikbaarheid en seizoen

http://die-wohngemeinschaft.net


MEER INFO: 

ecohostel.be
Bargiekaai 38, 9000 Gent

ECOHOSTEL ANDROMEDA | GENT | BELGIË

Het binnenschip heeft vier kamers voor in totaal twintig gasten. Een tweepersoonskamer kost € 68 per nacht, een bed op 
een achtpersoonsdorm kost € 23.

‘EEN HOSTEL RUNNEN IS NIET 
HETZELFDE ALS ER VERBLIJVEN!’
Schip Ahoy! Tien minuten lopen van het centrum van Gent dobbert 
een onopvallend binnenschip, omgebouwd tot drijvend hostel. Je 
loopt er zo voorbij: als een kameleon ligt de boot met zijn groene 
grasdak in het water.  

ECOLOGISCHE PRINCIPES

Eigenaren Maarten en Liselot kozen niet toevallig voor dit schip; het 
was rijp voor de sloop, maar ze wilden het graag een tweede leven 
geven. Tijdens de renovatie pasten ze zoveel mogelijk ecologische 
principes toe. Denk aan slaapvertrekken van gerecycled hout, zachte 
matrassen van natuurlijke biodynamische wol, verf op waterbasis. 
Over elke ruimte is nagedacht. Ook is het energieverbruik laag, 
het afvalwater wordt samen met het regenwater gezuiverd via het 
groene rietveld op het dak, om vervolgens te worden hergebruikt 
via het toilet. 

COMFORTABEL EN NIET DUUR

Bij dit hostel staat energiebesparing en hergebruik voorop. Voor de 
meeste gasten is duurzaamheid best een ver-van-hun-bed-show, zij 
komen vooral af op de lage prijzen. De eigenaren vinden dat geen 
probleem; zij laten zien dat ecologisch leven hetzelfde gemak biedt en 
helemaal niet duur hoeft te zijn. Hun belangrijkste doel? Een beetje 
meer eco-bewustzijn kweken bij hun gasten. 

TIP VAN DE UITBATER
Liselot: ‘Een hostel uitbaten is niet 
hetzelfde als er verblijven. Het is 
keihard werken.’ Alleen een multita-
lent kan dit aan. ‘Je moet alles leuk 
vinden, van schoonmaken, tot met de 
gasten praten, en alles wat je maar 
kunt bedenken dat er nog bij komt 
kijken.’ Om succes te hebben is er één 
absolute gouden regel, stelt Liselot: 
‘Wees niet zoals de rest!’. Hou je ook 
verre van corporate nonsense, tipt ze: 
‘Blijf klein en vriendelijk.’ 

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid en seizoen

http://ecohostel.be


STEEL HOUSE | KOPENHAGEN | DENEMARKEN

Een dormbed kost rond de € 17 in dit 
next level hostel. Een tweepersoons-
kamer met terras kost rond de € 100. 
Bedlinnen en handdoeken zijn gratis. 
Een ontbijt kost € 6,50. De uitgebrei-
de gym en het zwembad zijn tegen 
betaling te gebruiken.

TREND: HIGH TECH COMFORT 
Eindeloos in de rij staan om in te checken is niet nodig bij Steel 
House Copenhagen. Dit supermoderne hostel biedt werkelijk alles 
wat een reizigershart begeert. Gasten checken zelf in via een app, en 
krijgen de kamersleutel op hun telefoon. 

URBAN ATMOSFEER

In de zomer van 2017 opende dit hostel in het gebouw waarin vroe-
ger de Deense metaalwerkersbond huisde. Het is het eerste hostel 
van Hotelketen Arp-Hansen, maar dan wel eentje in het  
luxe segment. Steel House kreeg een urban atmosfeer - geïnspireerd 
op New York - maar wel in de typische Scandinavische stijl: minima-
listisch, veel hout en staal, koele kleuren en toch warm.

KAMER MET TERRAS

Keuzevrijheid is hier het sleutelwoord. Gasten kunnen hun verblijf 
hier zo basic of juist luxe maken als ze zelf willen. Er zijn vier- en 
zespersoons dorms, gemengd of woman only, en privékamers voor 
elk gezelschap en budget. Er zijn zelfs luxe eenpersoonskamers met 
terras. De meest luxe kamers zijn vaak ver vooruit uitverkocht. 

Qua eten en drinken is er keuzevrijheid. Gasten kunnen hun eigen 
potje koken, of in het restaurant neerstrijken. Ook de bar is top, en 
er is een speciale venue voor optredens. Yogalessen, een workout, 
de inpandige bioscoop bezoeken, in de tuin hangen of een frisse 
duik: na een dagje stad kunnen gasten hier volledig relaxen. 

MEER INFO: 

steelhousecopenhagen.com
Herholdtsgade 6, DK-1605 Kopenhagen

TRICK:

Jonge reizigers zijn gewend om alles 
online te regelen. Snel en makkelijk. 
Ze leven met hun telefoon. Een hostel 
dat gebruik maakt van de nieuwste 
digitale tools, scoort punten.

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid 
en seizoen

http://Steelhousecopenhagen.com


ECOMAMA | AMSTERDAM | NEDERLAND

MEER INFO: 

ecomamahotel.com
Valkenburgerstraat 124, 1011 NA Amsterdam

Prijzen vanaf ongeveer € 40 voor 
een basic bed tot € 145 voor een luxe 
tweepersoonskamer. Groepsreser-
veringen van acht of meer personen 
worden niet geaccepteerd.

DUURZAAM THUISGEVOEL 
Het Amsterdamse hostel Ecomama heeft voor elk wat wils. Er is een 
fijne girls only slaapzaal met antieke witte bedden, roze voile gordij-
nen en gratis nagellak, tampons en glossy magazines. Gasten mogen 
hun eigen bed opmaken in El Cheapo, de basic slaapzaal met twaalf 
bedden, of juist genieten in de stijlvolle superdeluxe tweepersoons-
kamer inclusief comfortabele Chesterfield.  

TWEEDEHANDS DECORATIE

Als je een concept bedenkt, pak het dan ook echt goed aan, willen 
eigenaressen Anika Jacobs en Lotje Horvers uitstralen. Duurzaam-
heid is hier het uitgangspunt, en dat zie je overal terug. Van alle 
fair trade producten tot de centrale verwarming (met keitjes die 
de warmte vasthouden), de milieuvriendelijke badproducten en het 
gebruik van tweedehands spullen als decoratie. De receptiedesk, op-
gebouwd uit tweedehands boeken, ziet er alleen al fantastisch uit. 
En voor elke gast wordt een euro gedoneerd aan een goed doel. 

VOORMALIG BORDEEL

Jacobs en Horvers startten hun eerste – prijswinnende - boutique 
hostel Cocomama in een voormalig Amsterdams bordeel in 2012. 
Ecomama kwam er twee jaar later bij. De twee wilden een paats 
creëren waar reizigers echt samen komen. Ecomama mikt op gasten 
die de hostelsfeer zoeken, maar wel met de luxe van een hotel. Het 
voelt zowel in het koffietentje Filter als in de gezellige gemeen-
schappelijke ruimte een beetje als thuis, met lekkere stoelen, plan-
ten, fietsen aan de muur en een lange eettafel. Plus niet te vergeten 
die gigantische tipi, waarin gasten lekker samen kunnen chillen. Met 
een beetje geluk is er verse popcorn.

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid 
en seizoen

http://Ecomamahotel.com


MEER INFO: 

sirtobys.com
Dělnická 1155/24, 170 00 Praha 7-Holešovice

SIR TOBY’S | PRAAG | TSJECHIË

Het hostel telt 12 slaapzalen en 15 privékamers. Een 
privékamer is te boeken vanaf € 32 per nacht. Een plaats 
op de slaapzaal kost tussen de € 10 en € 14 De gemengde 
slaapzalen zijn alleen voor gasten van 18-39 jaar oud. De 
maximum verblijfsduur is 7 dagen per drie maanden.

BOHEMIAN CHIQUE
Sir Toby’s past naadloos in de bohemian chique-trend die al een tijd 
gaande is in de hostelwereld. Mathias Schwender, een ondernemen-
de theologiestudent, sleepte in 1999 zijn eerste toeristen mee naar 
huis vanaf het centraal station van Praag. In die tijd had hij slechts 
tien bedden te vullen. Het hostel groeide uit tot een van de meest 
geliefde accommodaties in de Tsjechische hoofdstad. 

DE BOHO-FAMILIE

Dankzij Mathias’ liefde voor oude gebouwen en antiek, ademt Sir 
Toby’s een warme, ouderwetse sfeer. Het art nouveau gebouw 
is aangekleed met donkerrode gordijnen, klassieke meubelen en 
houten parketvloeren. Inmiddels is Sir Toby’s lid van de Bohemian 
Hostels & Hotels (BoHo) groep, die zeven hostels en hotels telt. Zus 
Sophie’s Hostel in Praag - met dezelfde warme sfeer - richt zich met 
name op (alleenreizende) vrouwen.  

DOELGROEP: BACKPACKERS

Sir Toby’s ligt in de coole wijk Holesovice, aan de noordkant van de 
rivier de Moldau. Er is een tramhalte vlakbij, zodat gasten bin-
nen tien minuten in het centrum zijn. In de stenen kelder zit een 
gezellige pub. Het hostel richt zich nadrukkelijk op backpackers die 
andere mensen willen ontmoeten. Er staan vaak activiteiten op het 
programma zoals gratis pannenkoeken eten of een barbecue.  

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid en seizoen

http://Sirtobys.com
https://www.youtube.com/watch?v=xvqHbdv4sdk


LONG STORY SHORT | OLOMOUC | TSJECHIË

Een slaapplaats in een van de dorms kost ongeveer € 13 per nacht, een privékamer is te boeken vanaf € 55. The Big 
One (de meest luxe kamer) is te boeken vanaf € 110. Dorms zijn alleen beschikbaar voor gasten van 18-49 jaar.

POSHTEL IN OUD FORT 

Een ultramodern hostel met een strak en clean design: een echte 
poshtel dus. Maar Long Story Short is, ondanks de luxe uitstraling, 
een verrassend betaalbare accommodatie. 

MODERNE MAKE-OVER

Het is sinds 2017 gevestigd in een U-vormig 17e -eeuws fort in het 
historische centrum van Olomouc, op twee uur rijden van Praag. 
De ontwerpers kozen voor een modern interieur met respect 
voor het karakter van het oude gebouw. Design van plaatselijke 
ontwerpers werd gemengd met stijlvol antiek. Initiatiefnemer Eva 
Dlabalová deed inspiratie op tijdens haar vele reizen. Ze verzorgde 
samen met ontwerper Denisa Strmisková de complete make-over 
van het gebouw. 

Het hostel heeft een hoge bezettingsgraad. Eva: ‘De privékamers 
worden vaak al zes maanden vooruit geboekt. In een van de 
dorms is echter meestal wel een plaats te krijgen.’ Het is een 
vriendelijke, kosmopolitische plaats, die mede dankzij de co-wor-
king space Vault 42, op de begane grond, veel jonge werknomaden 
aantrekt. 

PRIVACY 

De ruim opgezette dorms in het 56 bedden tellende hostel hebben 
een ingenieuze indeling met trappen, waardoor op twee niveaus 
slaapplaatsen zijn gecreëerd. Elke gast heeft een afgeschermde 
plaats, wat een prettig gevoel van privacy geeft. De privékamers 
zijn opvallend luxe uitgevoerd, er is zelfs een trouwsuite – The Big 
Room - met vloerverwarming en een romantisch losstaand de-
sign-bad. Er is ook een fijne tuin én je kunt er lekker eten.

MEER INFO: 

longstoryshort.cz
Koželužská 945/31, 779 00 Olomouc Fo
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TIP:

Hou de hygiënestandaard hoog. 
Loop bijvoorbeeld aan het begin 
van het seizoen een dagje mee met 
de schoonmakers. Slordigheden in 
het schoonmaakregime haal je er zo 
meteen uit.

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid en seizoen

http://Longstoryshort.cz


MOONTAIN HOSTEL | OISANS | FRANKRIJK

Open van december tot en met april. Reserveren kan vanaf 30 september. Afhankelijk van de periode moeten gasten 
minimaal twee tot zeven nachten reserveren. Gedeelde kamers vanaf € 23, privékamers vanaf € 36 per persoon. 
Moontain verzorgt lunchpakketten om mee te nemen de berg op. Het restaurant gebruikt producten uit de buurt. 
Maaltijden zijn vooraf bij te boeken.

‘ER LIGGEN KANSEN IN DE BERGEN’  
Een belangrijk deel van de fun van skiën, snowboarden en andere 
wintersporten, zit ‘m in de gezelligheid erna. Het twee jaar oude 
Moontain Hostel (100 bedden) heeft dat goed begrepen. Het concept 
is gericht op de wintersportliefhebber die houdt van luxe, maar ook 
gezelligheid zoekt. Moontain zit op een ideale plaats, op 1350 meter 
hoogte, vlakbij enkele skistations in het bekende wintersportgebied 
Alpe d’Huez Grand Domaine.

EIGENTIJDS COMFORT

Volgens manager Adrien Leleu is Moontain bestemd voor typische 
backpackers, maar ook voor families en vriendengroepen. Ze kunnen 
er terecht op comfortabele slaapzalen (twaalf, acht, zes of vier 
bedden), een ombouw rond het bed met gordijn geeft maximale 
privacy. Er zijn ook fijne familiekamers met gedeelde badkamers, of 
premium kamers met twee tot tien bedden en eigen badkamer. 

DIGITALE POLSBANDJES

Moontain wil het wintersporters makkelijk maken. Het is handig 
afrekenen met digitale polsbandjes. Via een speciale app kunnen 
gasten door Moontain georganiseerde uitstappen boeken. Zelf iets 
organiseren en andere gasten uitnodigen is ook mogelijk. 

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid en seizoen

TIP VAN DE UITBATER

Adrien: ‘Hostels zijn vooral gewild in 
stedelijke gebieden, in de bergen zijn 
wij nog een voorloper. Ik verwacht 
de komende jaren een sterke groei 
in berghostels, hier liggen kansen. 
Toeristen van nu willen bijzondere lo-
caties en onvergetelijke trips. Dankzij 
moderne hostels zoals die van ons, is 
dat ook bereikbaar voor mensen met 
een wat krapper budget.’

MEER INFO: 

moontain-hostel.com
Rue du Clos du Pré - 38114 Oz-en-Oisans 

http://Moontain-hostel.com


NEW TEDDY’S PLACE | ZANZIBAR | TANZANIA

Een bed in een van de slaapzalen is te boeken vanaf € 22. Een tweepersoons bungalow met eigen sanitair is te boeken 
vanaf € 60 per nacht. Alle prijzen zijn inclusief ontbijt. 

Let op: er is ook een Original Teddy’s Place. Dit is het eerste backpackers-resort van Zanzibar. Toen oprichter Teddy in 
2014 alleen verder wilde, begonnen zijn compagnons pal ernaast New Teddy’s Place. De twee accommodaties bestaan 
sindsdien naast elkaar. 

STRANDVIBES IN PARADIJS
Het beste hostel van Tanzania in 2018 - volgens Hos-
telworld.com – ligt aan de zuidkust van het tropische 
eiland Zanzibar. Het prettige klimaat, ondiep water en 
de constante wind tussen juni en september, maken dit 
Afrikaanse eiland tot een hotspot voor kitesurfers.

HANGMATTEN EN ZANDVLOEREN

New Teddy’s Place bedient deze doelgroep - en andere 
liefhebbers van zon, zee en zand - met een passende 
strand-vibe: hangmatten tussen de palmbomen en tradi-
tionele hutjes van palmbladeren met vloeren van fijn wit 
zand. De slaapzalen die plaats bieden aan vier, zeven of 
twaalf gasten, zien er zeer verzorgd uit.  

KEUZEVRIJHEID

De accommodatie is kortgeleden uitgebreid met een idyl-
lische dependance: New Teddy’s on the beach in het wat 
zuidelijker gelegen Jambiani. Dit paradijs met zwembad 
ligt pal aan het strand, ver van de buzz van het dorp. 
Gasten kunnen naar believen heen en weer met de gratis 
pendeldienst. Liever in het levendige dorp of juist lekker 
rustig aan het strand? Omboeken is geen probleem. Deze 
keuzevrijheid is een vorm van luxe waarmee je doorge-
winterde reizigers aan je bindt.

MEER INFO: 

teddys-place.com
Paje Zanzibar East Coast, Tanzania 

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid en seizoen

http://Teddys-place.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=0D6ltxREktI


LES PIAULES | PARIJS | FRANKRIJK

360° UITZICHT OVER PARIJS 

Slapen boven de stad Parijs? Het kan echt, tenminste als je kamer 604 
hebt geboekt van Hostel Les Piaules in de populaire wijk Belleville. 
Deze minimalistisch ingerichte tweepersoonskamer met de naam ‘Carte 
postale’, bevindt zich op de bovenste verdieping van een art deco-pand 
en torent uit boven de stad. Mocht de kamer onverhoopt bezet zijn, 
dan is er de rooftop met een adembenemend 360° uitzicht op o.a. de 
Sacré-Coeur en de Eiffeltoren.  

SLAPEN OP SJIEK 

In dit vrolijk ogende hostel, dat in 2015 opende, is goed nagedacht over 
comfort en stijl, met name van de gezamenlijke slaapruimtes. Kristian 
Gavoille, voormalig medewerker van de Franse ontwerper Philippe Starck, 
ontwierp zogenaamde ‘plumards’: functionele, comfortabele stapelbedden, 
afsluitbaar met een gordijn voor de nodige privacy. Bonus: eigen lamp, 
groot kussen, stopcontact bij de hand, goeie wifi en een afsluitbare kluis 
voor je spullen. Zelfs op de slaapzaal slaap je op sjiek.

ONTMOET DE LOCALS

Het hostel nodigt uit tot sociale interactie. Beneden aan de veertien 
meter lange bar kunnen gasten boksballen, spelletjes spelen, zwartwit 
foto’s schieten in een ouderwets fotohok en een potje tafelvoetballen met 
locals. Ook zijn er muziekoptredens, stand-up comedy shows en dj-sets. 
Verder is het eten simpel, zonder poeha, maar made in Paris. Ook fijn: 
het lokaal gebrouwen BapBap bier en versgemalen koffie afkomstig van 
koffiebranderij la Brûlerie in Belleville. Ontbijten doen gasten gezamenlijk 
rond een gigantische pot Nutella.

MEER INFO: 

lespiaules.com
Boulevard de Belleville 59 (XIe arrondissement), 
75011 Parijs

De zeven tweepersoonskamers 
zijn te boeken voor tussen de € 
100 en € 140 euro per nacht. Een 
nacht in een stapelbed op zaal 
kost tussen de € 25 en € 35 per 
nacht. 

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschik-
baarheid en seizoen

http://Lespiaules.com


BOUTIQUE HOSTEL OLD PLOVDIV | PLOVDIV | BULGARIJE

MEER INFO: 

oldplovdiv.com
Chetvarti Yanuari 3, 4000 Staria grad Plovdiv 

Een dormbed is te boeken voor 
rond de € 15 inclusief ontbijt. Een 
tweepersoonskamer met ontbijt 
kost rond de €40 Het hoogseizoen 
loopt van april tot oktober, 
reserveren is noodzakelijk.

‘BRENG DE MARKT GOED IN KAART’ 
Het voelt alsof je terug in de tijd bent gestapt in dit statige pand 
uit 1868, ooit het bezit van een rijke Bulgaarse tabakshandelaar. 
Eigenaar Hristo Giulev en zijn echtgenote verbouwden het met liefde 
tot een prachtig hostel met negen kamers. De sfeervolle ruimten met 
hoge plafonds en oude houten vloeren staan vol zorgvuldig uitgeko-
zen antieke meubelen en bedden. Gratis zelfgemaakte limonade, thee 
en koffie en een ruim ontbijt zijn inbegrepen in de kamerprijs. Naast 
privékamers (badkamer wordt gedeeld) heeft Old Plovdiv kleine 
slaapzalen – maximaal vier bedden. Gasten kunnen lekker bijkomen 
onder de eeuwenoude mispelboom in de mooie tuin. Leuk detail: in 
de eetzaal ligt een stuk muur van een Romeins fort.

Tips van de eigenaar
Waar moet je op letten als je een hostel begint? 
Tips van Hristo Giulev:

•  Breng de markt goed in kaart. Welke concurrentie is er? 

•  Bedenk hoe je jezelf kan onderscheiden

•  Locatie is belangrijk, nabijheid van attracties, strand of een station 
is een pré. 

•  Begin met een stevig businessplan met verwachte bezettingsgraad

•  Het belangrijkste is de persoonlijke aanpak 

•  Gasten zijn dol op een goed ontbijt en fijne gemeenschappelijke 
ruimten

•  Vergeet niet die goed uitgeruste keuken voor de gasten

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid 
en seizoen

http://Oldplovdiv.com


MEER INFO: 

thefreezerhostel.com 
Hafnargata 16, 360 Rifi

THE FREEZER HOSTEL & CULTURE CENTRE | RIFI | IJSLAND

Een dorm-bed voor rond € 25 is een koopje op het relatief dure IJsland. De appartementen (vier- en vijfpersoons) gaan 
vanaf € 150. Het is handig om een auto te hebben, zowel hostel als appartementen liggen redelijk afgelegen. Hoogste be-
zettingsgraad in de zomer, maar ook als het noorderlicht te zien is (globaal van november tot maart) kan het druk zijn.

‘CULTUUR MAAKT ONS UNIEK’
Lavavelden, watervallen, kraters, bergen, ongerepte stranden, én 
natuurlijk het noorderlicht. Verblijven in de natuur van IJsland, 
dat is pas een ervaring. Hostel The Freezer, dat meerdere prijzen 
won voor het ontwerp, ligt vlakbij het overweldigende nationale 
park Snæfellsjökull Glacier, een plaats die op ieders bucketlist zou 
moeten staan. 

THEATER

Deze geheel met graffiti beschilderde, voormalige visverwerkings-
fabriek is nu een ongepolijst backpackershostel en professioneel 
theater in één. Artistiek directeur, acteur én eigenaar Kari Vidars-
son: ‘Het unieke van The Freezer? Cultuur. Dit hostel wordt geheel 
gerund door kunstenaars en artiesten. Jaarlijks vinden hier ruim 
honderd theatervoorstellingen en concerten plaats. Daarbij zijn 
we ‘international artist residence’: het hele jaar door verblijven 
hier groepen artiesten of kunstenaars om te werken aan artistieke 
projecten die ze vervolgens als eerste aan onze gasten presenteren.’ 

WAAKSE MEEUWEN

Gasten slapen er op basic slaapzalen in retrostijl. Er is een gedeelde 
keuken en een grote loungeruimte, waar gasten elkaar ontmoeten. 
Voor wat meer privacy zijn er, drie kilometer verderop, ook simpele 
appartementen te huur. 
 

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid en seizoen

http://Thefreezerhostel.com


WOMBAT’S CITY HOSTEL | LONDEN | VERENIGD KONINKRIJK

KOSMOPOLITISCH MET HISTORIE

Op een steenworp afstand van de Tower of London ligt het Wom-
bat’s city hostel, onderdeel van een internationale hostelketen. Het 
is een plaats met geschiedenis: in de negentiende eeuw verbleven 
er al zeelieden. De herberg werd door hen ‘Alcatraz’ genoemd 
vanwege de kleine, primitieve kamers. Maar wees gerust, dat is nu 
zeker niet meer het geval. 

HIPPE HOTSPOT

Er is sinds die tijd een flinke slag gemaakt in Wombat’s, dat re-
laxed en kosmopolitisch aandoet. Met stijlvolle slaapzalen, elk 
bed heeft een eigen stopcontact, USB-aansluiting en lamp. De 
privékamers hebben eigen badkamers. Er is een zalig terras met 
hangmatten en Wombat’s heeft coole gemeenschappelijke ruim-
tes. Kortom: het is anno nu een hippe hotspot. De rijke geschie-
denis van het hostel leeft voort in gave details: het hout dat is 
gebruikt voor het interieur is meer dan 500 jaar oud, afkomstig 
van oude schepen en kerken. 

POOLTAFEL

Om zich te vermaken hoeven gasten de deur eigenlijk niet uit. Dit 
hostel positioneert zich duidelijk met een all-in concept. Een hostel 
van nu is niet alleen een plaats om te slapen, maar ook om tijd door 
te brengen en nieuwe vrienden te maken. In de bar zijn veel spelletjes 
beschikbaar, er staat een pooltafel en er is gratis tafelvoetbaltafel. 
Het goedkope ontbijt is trouwens ook niet te versmaden.

MEER INFO: 

wombats-hostels.com
london | 7 Dock St, Whitechapel London E1 8LL

Prijzen lopen van ongeveer € 20 
voor een bed op een achtpersoons 
slaapzaal, tot rond de € 90 voor een 
tweepersoonskamer. Gasten kunnen 
er maximaal zeven aaneengesloten 
nachten boeken, groepsboekingen 
zijn alleen voor gezelschappen vanaf 
vijftien personen.

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid 
en seizoen

http://Wombats-hostels.com
http://Wombats-hostels.com/london
http://Wombats-hostels.com/london


SALTY PELICAN YOGA & SURF RETREAT | CASCAIS | PORTUGAL

MEER INFO: 

saltypelican-cascais.com
Rua Madrid 6, 
2765-419 Monte Estoril

Een bed op een slaapzaal 
kost ongeveer € 35, een 
tweepersoonskamer kost rond de € 
100 per nacht. De minimumleeftijd is 
16 jaar, op verzoek mogen kinderen 
wel bij hun ouders in een privékamer 
verblijven. 

‘WE ZIJN NIET ALLEEN EEN HOSTEL, WE 
ZIJN EEN LIFESTYLE!’  

Niet alleen maar lui op het strand hangen, maar lekker actief en 
gezond bezig zijn. Op die manier vakantievieren spreekt veel bewuste 
jonge mensen aan. Bij Salty Pelican Yoga & Surf Retreat hebben ze 
dat goed begrepen. 

ERVARINGSDESKUNDIGEN

Het hostel is opgezet door Monika, Gareth en Tiago, drie ervaren 
backpackers die tijdens hun vele reizen inspiratie opdeden voor het 
ultieme hostel. Eentje die de perfecte mix van ontspanning en sporti-
viteit biedt. En: unieke Surf & Yoga pakketten, drie- en zevendaagse 
verblijven voor tussen de 200 en 800 euro. Gasten krijgen niet 
alleen een slaapplaats, maar ook activiteiten als yogasessies op het 
strand, meditatielessen, massages, surflessen en meditatiewandelingen. 
Het hostel zit in een prachtige vrijstaande villa op vijf minuten 
wandelen van het strand. De inrichting is clean en kleurrijk. Er is 
volop plaats om te relaxen in de lounge, de overdekte patio of de 
prachtige tuin met zitzakken om in neer te ploffen. 
 

GEZOND

Qua eten en drinken mikt dit hostel eveneens op gasten met een 
bewuste levensstijl. Het dagelijks ontbijtbuffet heeft veel gezonde 
keuzes, en bij de gezamenlijke barbecues spelen seafood en groen-
ten de hoofdrollen. Monika: ‘We zijn niet alleen een hostel, we zijn 
een lifestyle. In onze social lifestyle retreat vorm je één grote fa-
milie met je nieuwe vrienden. Gezondheid, de goede vibe, inspiratie, 
een geweldige tijd en vriendschap, je vind het hier allemaal.’

TIPS VAN DE UITBATER

Monika: 
• Begin altijd met een goed onder-

bouwd plan

•  Opstarten is niet makkelijk. Geef niet 
op, volg je droom, het komt goed!

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid 
en seizoen

http://Saltypelican-cascais.com
http://www.youtube.com/watch?v=n1Hm4JymbIA&index=3&list=UURAf3CsxFGDcx-EulJR4dPw


MEER INFO: 

boutiquehostalsalinas.com
Crta. Sa Canal de Ses Salines Km5, Sant Josep de sa Talaia 

BOUTIQUE HOSTAL SALINAS | IBIZA | SPANJE

De meeste tweepersoonskamers 
hebben een balkon of eigen 
terras. Open van half mei tot  
begin oktober, alleen boekingen 
van minimaal vijf nachten. 
Kamerprijzen: Vanaf € 110 tot  
€ 285 het hostel is zeer 
populair en heeft een hoge 
bezettingsgraad. 

‘EEN HOSTEL DRIJVEN IS NIET DROMEN, 
MAAR BIKKELEN’
Echte roze flamingo’s zien vanuit je strandstoel? De vriendelijke uit-
baters David, Anita en haar partner Düsi van Boutique Hostal Salinas, 
zien deze en andere hippe vogels regelmatig voorbijkomen. Het hostel is 
uniek gelegen, middenin in het beschermde natuurreservaat Ses Salines 
met de befaamde zoutmeren.

HOSTEL MET HOTELKWALITEITEN

Het kleine hostel – elf simpele kamers – vierde vorig jaar het tienjarig 
jubileum. David (tevens dj): ‘We hadden al een café op het eiland, Bar Lo 
Cura in Ibiza stad. Toen begonnen we te dromen over een kleinschalig, 
karakteristiek hotelletje. We wilden ons onderscheiden van alle grote, op 
de massa gerichte toeristische projecten.’ De drie vonden een bouwval 
in het natuurgebied, maar kregen geen toestemming om het tot hotel 
te verbouwen. Het gebouw bleek gelukkig wél een oude hostellicentie 
te hebben. Ze konden hun droom dus toch waarmaken: een hostel met 
hotelkwaliteit.

IBIZA ERVARING

‘Hier krijg je het authentieke Ibiza’, aldus Anita. Een thuisgevoel, met 
lekkere muziek en zeer persoonlijke service. Je kunt er zomaar beroemde 
dj’s tegen het lijf lopen, laid back genieten van het prachtige uitzicht 
met een fantastisch zandstrand binnen handbereik.Gasten kunnen dan-
sen op intieme feesten en op zondagmiddag is er een leuke hippiemarkt. 
De uitbaters zijn echt het gezicht van het hostel: ze zijn zoveel mogelijk 
aanwezig. Het restaurant Lo Cura Lounge is lokaal een begrip. Op loop-
afstand liggen andere trendy strandtenten, voor meer actie staan gasten 
met taxi of huurscooter zó in hartje Ibiza stad.

ZELF EEN HOSTEL  
BEGINNEN?

Anita tipt: 
Vat het niet te licht op. Wij hebben 
allemaal een achtergrond in de 
reis-business, daardoor zijn we 
ons bewust van de complicaties 
die kunnen opdoemen. Een hostel 
drijven is niet dromen, maar 
bikkelen.’

Prijzen bij benadering, deze zijn afhankelijk van beschik-
baarheid en seizoen

http://Boutiquehostalsalinas.com
http://Boutiquehostalsalinas.com
http://Boutiquehostalsalinas.com
http://Boutiquehostalsalinas.com


Meer info over kwaliteitsvolle logies op: 
Kwaliteit.toerismevlaanderen.be/kamerlogies of

mail naar kwaliteit@toerismevlaanderen.be

CONTACT: kwaliteit@toerismevlaanderen.be   
MEER INFORMATIE: kwaliteit.toerismevlaanderen.be/toolkit
COPYRIGHTS: Tijgerbloed.com, Josef Kubicek (Long Story Short), Marieke Balk (Alibi).
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel
WETTELIJK DEPOT: D/2019/5635/5/1 

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze 
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op 
welk wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming.
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