CHILLAX
Tips voor een topweek!
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AFRIKA LIGT IN ANTWERPEN
FOOD

ZAL ONS WORST WEZEN
Nog tot 22 september kan je naar Butcher
Bar, een nieuwe hippe hotspot in de
Antwerpse food scene. Alles staat er in teken
van de Amsterdamse Brandt & Levie-
worsten: je smult er van originele hotdogs
en droge worsten met zwarte peper of
rozemarijn met rozenblaadjes. Tried &
tested en meer dan goedgekeurd!
Vrijheidstraat 63, Antwerpen. Gesloten op maandag.
Meer info op www.facebook.com/butcherbarantwerp.

HOTSPOT

FAN VAN JULIEN
Salads in a jar, burgers met Dierendonckvlees
en homemade granola. Bij het nieuwe Bar
Julien staat alles in het teken van kwaliteit. Ze
werken er dan ook met seizoensgebonden,
lokale producten. Combineer dat met goeie
koffie, een hip interieur en jazzmuziek en je
begrijpt meteen waarom iedereen fan is.
De Munt 32, Roeselare. Gesloten op zondag.
Meer info op www.barjulien.be.

Voor een op-en-top vakantiegevoel in eigen land ga je naar Koto, een B&B in een
prachtig herenhuis in Antwerpen. Hun troef? Een heerlijk zwembad om aan te chillen,
en dat midden in de stad. Ze openden net twee nieuwe garden suites: Afrika (met een
eigen boomhut aan) en India (met een badkamer met gouden vloer en badkuip voor
twee). Binnenkort komt er ook een wellnessruimte.
Miraeusstraat 27, Antwerpen. Flairlezeressen kunnen deze zomer in de nieuwe garden suites slapen voor
€ 200 (i.p.v. 250) per nacht (vermelden bij reservatie). Het zijn tweepersoonskamers, waar eventueel 2
kinderen bij kunnen (supplement € 30 per kind). Meer info op www.koto-antwerp.be.

ACTIE

PRINSES VOOR ’N NACHT
Wie fan is van origineel overnachten,
droomt er zonder twijfel van om eens
in een echt kasteel te slapen. Het
beste nieuws? Je hoeft er zelf niet
naar op zoek te gaan, want volgende
week staan er een heleboel in onze
Flairpocket. Het luxueuze Terhills
bijvoorbeeld, dat prachtig gelegen is
in een Franse tuin.
www.differenthotels.com.
Volgende week bij Flair: pocket ‘Droomnacht in
een kasteel’ (voor maar € 35 per persoon).

FESTIVAL

WAT EEN CIRCUS!
Nog geen plannen dit weekend? Dan
kan je naar Aalst, waar de pleinen op
vrijdag, zaterdag en zondag ingepalmd
worden door 30 circus- en straattheatercompagnies. Wat je volgens ons zeker
niet mag missen tijdens Cirk!? The Color
of Time, dat doet denken aan het jaarlijkse Holi Festival in India. Feestvieren
tussen heel veel gekleurd poeder dat
door de lucht dwarrelt, dus. Het
driedaagse festival is gratis, online vind
je een overzicht van het programma.
Meer info op www.cirkaalst.be.
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