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WELKOM IN DE HANZESTEDEN!

HABEANT HANSAM SUAM * 
Nee, Latijn spreken we niet meer in de Hanzesteden. De tijd is 
bij ons niet blijven stilstaan. Gotische trapgevels hebben we 
nog. Net als oude pakhuizen, rijke handelaarspanden, havens 
en scheepswerven. Kerkspitsen en stadspoorten torenen 
trots boven onze kades uit. Was het gisteren dat onze sche-
pen handeldreven met heel Europa? Of was dat rond 1250? 
Rotterdam en Amsterdam waren nog dorpen, het economi-
sche hart van Nederland klopte aan de IJssel en de Zuiderzee. 
Onze steden waren lid van de Hanze, een machtige handels-
unie die Europa verenigde, van Rusland tot Portugal. 
Maar de tijden zijn veranderd. De handel van vroeger heeft 
zich verplaatst naar onze terrasjes, restaurants, charmeho-

tels, winkels, fietsverhuurders, ambachtslieden, artiesten, 
musea en monumenten. Daar kun jij nu eigenhandig jouw 
Hanze komen sluiten. Want dat betekent 
onze Latijnse lijfspreuk: laten we gouden zaken doen. Jij 
geniet met volle teugen van ons mooie verleden. Wij blin-
ken van trots dat we het met jou mogen delen en hebben 
het met liefde geüpdatet. Deal? Vroeger bezegelden we onze 
overeenkomsten met oorkondes en handdrukken. Zo plechtig 
doen we het niet meer, maar een warme glimlach krijg je er 
zeker bij.

*Laten we een Hanze sluiten

De grootste charme van de Hanzesteden?
De kleinschaligheid! Het historische centrum van elke stad met 
eeuwenoude monumentale panden, de hippe en eigentijdse winkels, 
fi jne koffi  e- en lunchplekjes en mooie lokale initiatieven: alles op 
loopafstand van elkaar!

VAN EEN 
DING ZIJN WE 
NU AL ZEKER:

dit is Nederland van 
z’n charmantste 

kant! 

COLOFON  Verantwoordelijke Uitgever NBTC Holland Marketing, Bram Straatman  |  NBTC Holland Marketing is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten of onjuistheden. 
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Als je door Zutphen loopt, waan 
je je in de middeleeuwen. Met 
maar liefst negenhonderd (rijks)
monumenten kijk je jouw ogen 
uit: van oude vestingwerken tot 
kerktorens, van een middel-
eeuwse kettingbibliotheek tot 
verborgen poorten en groene 
hofj es. In deze Hanzestad kun je 
bovendien heerlijk shoppen en 
vinden het hele jaar door gezelli-
ge evenementen plaats. 

Historische torens

Zutphen wordt ook wel de to-
renstad genoemd, vanwege het 
grote aantal historische torens. 

Kampen
Museum in openlucht

Kampen is een eeuwenoude 
Hanzestad met een buitenge-
woon levendig karakter. Je kunt 
Kampen het best vergelijken 
met een openluchtmuseum. 
De magnifi eke skyline langs de 
rivier de IJssel, de Stadsbrug met 
gouden wielen, de indrukwek-
kende poorten en de historische 
binnenstad met honderden 
monumenten geven de stad een 
authentieke uitstraling.

Wanneer je door de karakteris-
tieke straten en stegen loopt, 
is het zeker de moeite waard 
om naar de gevels te kijken die 
symbool staan voor het rijke 
verleden van Kampen. 

Ti ps voor leuke activiteiten
Sigarenfabriek De Olifant en koffi  e en thee 
De Eenhoorn
Voor kwaliteitssigaren, vers gebrande koffi  e en bij-
zondere theesoorten ga je naar De Eenhoorn en De 
Olifant. Ook kun je een rondleiding krijgen door de 
sigarenfabriek en de koffi  ebranderij (op afspraak).
EENHOORN.EU

Bezoek de Koggewerf
Th uisbasis van het authentieke schip Kamper Kogge 
is de Koggewerf, Havenweg 7 in Kampen. De werf 
herbergt onder meer een timmerwerkplaats, sme-
derij en naaiatelier, een expositieruimte met infor-
matie over de Hanzetijd en middeleeuwse vondsten. 
KAMPERKOGGE.NL

Ondek Kampen vanaf het water
Geniet vanaf het water van het mooiste stadsfront 
van Nederland en de prachtige waterrijke omge-
ving van Kampen. Vaar mee met Rondvaart Kam-
pen, rederij de Havana of de Veerman van Kampen. 

Ervaar de Escaperoom 
Misschien wel het meest spannende en uitdagende 
uitje van Kampen! We hebben jou en je vrienden 
nodig om het mysterie van de monniksorde in de 
Nieuwe Toren te ontrafelen! Of een opmerkelijke 
sabotage aan boord van zeilschip de Jannes van 
Campen te stoppen. 
KAMPEREVENTS.NL

Zutphen
Stad voor 
smaakmakers 
en fijnproevers

Beklim bijvoorbeeld de Wijn-
huistoren voor een prachtig uit-
zicht op de waterrijke omgeving 
en bekijk onderweg naar boven 
het klokkenspel van dichtbij. 

Authentiek, creatief en 
ambachtelijk

Struinend door smalle straatjes 
ontdek je in Zutphen boetieks 
en speciaalzaken die nergens 
anders te vinden zijn. Twee van 
onze favorieten? De 175 jaar 
oude boekhandel Van Someren 
& Ten Bosch (Turfstraat 19) en 
ByNord Conceptstore (Lange 
Hofstraat 16a). 
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Doesburg ligt in de provincie 
Gelderland langs de rivier de 
IJssel. De stad heeft een aan-
genaam formaat, want alles 
ligt op loopafstand van elkaar. 
Handig, want er is veel te zien. 
In de middeleeuwse straten 

met meer dan 150 monumenten 
komen cultuur en historie samen.
Ontdek de diverse musea, gale-
rijen en boeiende collecties. Voor 
verfi jnd glas- en juweelwerk ga 
je naar het Lalique Museum. Het 
museum is gewijd aan de glas- 

en juwelenkunstenaar René 
Lalique. Iedere eerste zondag 
van de maand is het Culturele 
zondag in Doesburg. Een wan-
delroute voert je door de histo-
rische binnenstad, langs diverse 
kunstenaarsateliers, galerijen, 
musea en muziekpodia. Ook is 
er een wandeling langs beelden, 
muurgedichten en streetart.

Doesburgsche Mosterd

Al in de Hanzetijd stond Does-
burg bekend om zijn mosterd. 
De ambachtelijke fabriek is nog 
altijd actief. Je komt alles over 
mosterd te weten in het muse-
um dat in de fabriek is gehuis-
vest. Om de beroemde mosterd 
te proeven, hoef je alleen maar 
een van de cafés of restaurants 

binnen te stappen. Doesburgse 
mosterdsoep staat overal op 
de menukaart.

Oudste café van 
Nederland

Op de hoek van de Gasthuis-
straat en Koepoortstraat vind 
je Stadsbierhuys De Waag, het 
oudste café van Nederland. 
‘Sedert 1478’ staat te lezen op 
het uithangbord. Hier kwamen 
Hanzekooplieden bijeen om za-
ken te doen. Reizigers en toe-
vallige voorbijgangers stilden er 
hun honger en dorst. Nog altijd 
is het opvallende pand – van 
Nederrijnse baksteengothiek 
– een geliefde plek om af te 
spreken, een hapje te eten of 
een biertje te bestellen.

Harderwijk en het water zijn 
onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Eeuwenlang klotste het 
zilte Zuiderzeewater tot aan de 
stadsmuur. Tegenwoordig is het 
heerlijk toeven op of langs het 
Veluwemeer. Het gebied is een 
waar paradijs voor liefhebbers 
van zeilen en (kite)surfen. 

Maar Harderwijk biedt meer! 
Op de Vischmarkt, het culinaire 
plein, vind je maar liefst twee 
sterrenrestaurants, waarvan 
’t Nonnetje zelfs twee sterren 
heeft. Ook culinair shoppen doe 
je op dit plein bij de culiwin-
kel van restaurant Ratatouille, 
waar je bovendien heerlijk 
kunt eten.

Liever wat cultuur opsnuiven? 
Dat kan. Harderwijk heeft drie 
musea, waarvan je het Marius 
van Dokkum Museum in het Hor-
tuspark zeker niet mag missen. 
Deze nog levende kunstenaar 
exposeert hier zijn humoristische 
werk in de Snijkamer van de 
voormalige universiteit. Wil je lie-
ver zelf de stad ontdekken, kies 
dan voor de Hanzewandeling die 
je langs alle historische panden in 
de stad leidt. 

Harderwijk kent een goed win-
kelaanbod. Naast de gebruikelijke 

ketens vind je in de stad, een 
groot aantal kleine winkels  met 
een eigen identiteit. 

Het water op bij Harderwijk kun 
je onder andere doen via Veluvia. 
Je kunt kiezen uit een rondvaart 
of zelf een sloepje huren. Het 
nieuwe Waterfront en zijn ont-
wikkelingen zijn overduidelijk te 
zien vanaf het water en met de 
waterkaart kun je de rest van 
het Wolderwijd en/of het Velu-
wemeer verkennen.

Omdat één dag in Harderwijk te 
weinig is: de onlangs geopen-
de B&B ‘Logeren bij Lies’ heeft 
een prachtige gastenkamer met 
luxueuze wellnessbadkamer … 
Nog een goede reden dus om te 
blijven! 

Harderwijk
Culinaire Hanzestad 
aan het Veluwemeer

Lunch- en dinertips
Walhalla: de strandidylle van 
Harderwijk. Walhalla is als va-
kantie binnen handbereik. Een 
recept voor puur geluk!
WALHALLA.NL

Dikke Dirck: Een door stoom 
aangedreven draaispit, op 
houtskool gegrild Black Angus 
vlees, robuuste uitstraling, 
nostalgische details, bourgon-
dische gerechten met lokale 
producten…. Dikke Dirck is niet 
in enkele woorden samen te 
vatten.
DIKKEDIRCK.NL

Restaurant Ratatouille, 
waar groenten het hoogste 
woord hebben… Biologisch en 
uit de buurt, dat spreekt van-
zelf. Gecombineerd met een 
smakelijk stukje vis of vlees 
proef je de smaak van de Hol-
landse seizoenen en een vleugje 
je ne sais quoi.
RTTLL.NL

Patrijs - patisserie & ijs
Bij Patrijs maakt Masterchef 
Hilde van Maanen de lekkerste 
handgemaakte verleidingen 
zoals gebakjes, macarons, bon-
bons, ...mmmm 
PATRIJSHARDERWIJK.NL

Doesburg
De culturele 
Hanzestad 
van Nederland
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Deventer: Hanzestad aan de ri-
vier de IJssel en een van de oud-
ste steden van Nederland! Laat 
je verwonderen over de historie 
tijdens een stadswandeling en 
struin door de karakteristieke 
straatjes langs unieke winkels, 
bijzondere galeries en fi jne 
plekjes voor een hapje en een 
drankje. Deventer is een stad die 
je verrast, een dynamische stad 
met bruisende evenementen. 

De stad onderscheidt zich door 
een opvallend groot aanbod van 
bijzondere winkels en galeries, 
onafhankelijk en eigenzinnig. 
En altijd is er weer de IJssel: de 
unieke ligging van de stad en zijn 
omgeving aan de rivier. Een be-
zoek aan Deventer is zeker ook 
even uitrusten en genieten aan 
de IJssel. Met het voetveer ben 
je bovendien zo aan de overzijde, 
middenin een prachtig natuur-
gebied.

Deventer
Dat is andere koek! 

Bijzondere winkeladressen 
Deventer Koekwinkel, Brink 84 
Wie Deventer zegt, noemt ook koek. Al zes eeuwen onderstre-
pen Deventenaren hun gastheerschap met Deventer Koek. Bij 
de Deventer Koekwinkel aan de Brink, met authentiek ingerichte 
koffi  e- en theeschenkerij, is er altijd volop Deventer koek te koop 
en ook te proeven. 
DEVENTERKOEKWINKEL.NL

Carlos in Huis, Hofstraat 13-15
De mooiste designwinkel van Nederland, met eigenzinnige ont-
werpen op het gebied van wonen en licht. Carlos in Huis bevindt 
zich in een voormalig bankgebouw met vele karakteristieke 
details, zoals de voormalige loketten en de bankkluizen. 
CARLOSINHUIS.NL 

Deventer Borstelwinkel, De Kuiperij anno 1860, 
Menstraat 7
De oudste en meest bijzondere winkel van Deventer! Speciaalzaak 
in borstels (geopend op zaterdag en enkele extra speciale dagen). 
DEVENTERBORSTELWINKEL.NL

Hotel Finch, 
Keizerstraat 20
Een wereldplek voor kleurrijke 
en vrije vogels. Een beetje zoals 
thuis, maar dan met een fi jne 
bar. Na honderd jaar is dit bij-
zondere pand weer wat het ooit 
was: het leukste hotel van de 
stad. 
HOTELFINCH.NL

Sandton IJsselhotel, Worp 2
Uniek hotel aan de oever van de 
IJssel, met zeer comfortabel in-
gerichte kamers. Culinair genie-
ten is mogelijk in het restaurant 
of op het terras met fantastisch 
uitzicht op de skyline van De-
venter. 
IJSSELHOTEL.NL

Heerlijk 
dromen

Extra lekkere en mooie lunch-, 
apero- en dineradressen
Groote Poot, Grote Poot 12 
Aan een mooi Zuid-Europees aandoend pleintje geniet je van een 
heerlijk ontbijt of lunch met biologisch brood. Of neem versgebakken 
brood mee uit de winkel. 
GROOTEPOOT.NL

DAVO Bieren Stadsbrouwerij & Proefl okaal, Sluisstraat 6
Een plek in Deventer waar alles draait om bier! In een oud industrieel 
pand met een sfeervolle inrichting is de Stadsbrouwerij gevestigd. Hier 
kun je zien hoe bier gemaakt wordt, een praatje maken met de brou-
wers en de bieren proeven in het gezellige proefl okaal. Bovendien kun 
je er een heerlijk hapje eten. 
DAVOBIEREN.NL

Restaurant Bouwkunde, Klooster 2-4
Omgeven door de muren van het oude Buiskensklooster vind je dit 
restaurant met moderne keuken, op klassieke leest geschoeid. 
RESTAURANTBOUWKUNDE.NL 

Elburg 
Vestingstad

Stadsbrouwerij Vos
Bier en Elburg zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Zo 
dateren de notulen al van 1400. 
De bieren van Stadsbrouwerij 
Vos zijn genoemd naar iconische 
plekken in de vesting. Er worden 
rondleidingen verzorgd en de 
VVV biedt bierwandelingen aan.
EEMBIER.NL

De Plantage, Bloemstraat 22
Als je De Plantage binnenwan-
delt, komen de heerlijke geuren 
van koffi  e, thee en chocolade je 
al tegemoet. 
DEPLANTAGE-ELBURG.NL

Wi nkeltips

Restauranttips
Restaurant ’t Olde 
Regthuys, Beekstraat 33
Net als het stadje zelf straalt 
dit restaurant huiselijkheid en 
gemoedelijkheid uit.
OLDEREGTHUYS-ELBURG.NL

Restaurant De Haas, 
Juff erenstraat 21
Eet, drink, lach & geniet! 
RESTAURANTDEHAAS.NL

Palingrokerij Van Triest
Al vier generaties lang wordt 
hier, volgens traditie op een 
geheel eigen ambachtelij-
ke manier, paling gerookt. 
Rondleidingen door de rokerij 
kunnen op afspraak. 
DEPALINGROKERIJ.NL

Net eff e anders, Beekstraat 34
De naam ‘Net eff e anders’ sugge-
reert dat het hier om een speci-
ale winkel gaat en dat is ook zo. 
In deze gezellige cadeauwinkel 
word je geholpen door mensen 
met een verstandelijke beper-
king. Hier vind je altijd wat moois!
NETEFFEANDERSELBURG.NL

Elburg biedt voor elk wat wils. Deze Hanzestad is een veertien-
de-eeuwse vestingstad waar het verleden nog heel tastbaar is.
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Zwolle     

Dynamisch en gastvrij
Zwolle is de bruisende Han-
zestad waar altijd iets te 
beleven is. Van een zomers 
stadsstrand tot een heus 
stadsfestival: Zwolle bruist! 
Naast vele evenementen in een 
prachtig historisch Hanzedecor, 
kun je naar hartenlust shoppen 
en culinair genieten op een van 
de vele terrassen.

Highlights

Zwolle heeft naast de vele 
evenementen ook highlights die 
je niet kunt missen tijdens een 
bezoek aan deze sprankelen-
de Hanzestad. Waanders in de 
Broeren is een van deze must-
sees: deze kerk is omgebouwd 
tot een boekenwinkel met café. 
Naast een bezoekje aan de 
boekenkerk, mogen ook het 
***sterrenrestaurant De Librije 
en museum De Fundatie niet op 
je lijstje ontbreken. 

Hippe conceptstores en 
speciaalbier

Zwolle staat bekend om haar 
hippe conceptstores zoals 
Moonloft en de Food Boutique. 
Ben je uitgeshopt? Strijk dan 
neer bij Het Refter: met meer 
dan tweehonderd soorten bier 
is dit dé plek voor de bierlief-
hebber. 

Hattem    Schilderachtig
Hattem is een mooi, pittoresk 
stadje met de Dijkpoort als 
icoon. In het oude centrum 
bevinden zich maar liefst drie 
musea: het Anton Pieck-, het 
Voerman- en het Bakkerijmu-
seum. 

Op een steenworp afstand van 
deze bezienswaardigheden 
bevindt zich de markt, met tal 
van gezellige terrasjes. In de 
winkelstraten vind je een divers 
winkelaanbod, waaronder cho-
colatier A3, waar je de mooiste 
en lekkerste chocoladecreaties 
kunt kopen. Een aanrader is 
een wandeling door het oude 

centrum met een ervaren 
stadsgids.

Ook voor natuurliefhebbers is 
Hattem aantrekkelijk. Hattem 
ligt namelijk tussen de bebos-
te landstreek de Veluwe en de 
rivier de IJssel. Huur een fiets in 
het centrum en je fietst zo de 
bossen in of door de uiterwaar-
den van de IJssel, het gebied 
tussen de dijk en de bedding 
van de rivier. Ben je meer een 
wandelliefhebber? Er zijn diver-
se mooie wandelroutes rondom 
Hattem.
Wil je er een volledige dag tus-
senuit? Ga dan voor een com-

binatie van cultuur en natuur. 
Eerst lekker wandelen of fiet-
sen, daarna gezellig wat eten 
en drinken op het terras en het 
centrum bekijken onder leiding 
van een stadsgids. 

Leuke lunch- en dinerplekjes
Restaurant Coperto Restobar 
bij hotel Pillows 
Culinair genieten kent géén tijd bij 
Coperto. Gastronomie houdt hier 
meer in dan alleen het serveren 
van smaakvolle gerechten. 
PILLOWSHOTELS.COM

Restaurant en stadscafé Het Refter 
Met meer dan 200 soorten bier is dit dé plek voor de bierliefheb-
ber. Wijnliefhebbers kunnen hier trouwens ook goed terecht. En je 
kunt er een lekker hapje eten. 
HETREFTER.COM

Restaurant Brass Boer Thuis
Het is een bistro-brasserie ‘nieuwe stijl’, waarbij veel gerechten 
rechtstreeks vanaf het houtvuur naar de gasten gaan. Genieten op 
een ander niveau! 
BRASSBOERTHUIS.NL 

De Gillende Keukenmeiden 
Dit is een hippe lunchplek dichtbij de prachtige stadsgracht én 
oude stadsmuur in het hartje van het centrum. Van vega tot vlees: 
op de kaart staat voor ieder wat wils! Plus ze serveren de állerlek-
kerste cheesecake van Zwolle! 
GILLENDE-KEUKENMEIDEN.NL 

Vaar door de grachten op stap 
op een rondvaartboot. Er zijn 
diverse mogelijkheden. 
VISITZWOLLE.COM. 

Verken Zwolle met de Fietsjoe 
Fietstaxi
De Fietsjoe heeft een comforta-
bele open cabine en je kunt ook 
een rondtour door binnenstad de 
binnenstad Zwolle boeken. Mét 
uitleg over wat je allemaal ziet. 
FIETSTAXIZWOLLE.NL

Strijk neer bij Het Beugeltje, 
een café ín de Wijndragerstoren 
van Zwolle. 
HETBEUGELTJE.NL 

Leuke tips 
in Zwolle
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Ontdek het Vechtdal
Soms moet je even een goede aanleiding hebben om het leven te vieren. Laat het 

Vechtdal nabij Hanzestad Zwolle nu dé plek in Nederland zijn waar de tijd even 
lijkt stil te staan als je aan het genieten bent. Dan is het handig om een compleet 

arrangement te kunnen boeken: culinair genieten, wandelen of fi etsen in de 
prachtige natuur en overnachten in een bijzondere accommodatie. 

 ADVERTENTIE

Kijk voor alle arrangementen op www.vechtdaloverijssel.nl/gazet

Zo maar een greep uit ons gastronomisch aanbod! 
Pak de agenda’s maar tevoorschijn: Vechtdal Overijssel…alle tijd!

TEA TIME OMMEN op Landgoed het Laer in 
combinatie met een comfortabel verblijf 
bij Hotel de Zon

UIT DE KUNST ARRANGEMENT
bij Hotel Mooirivier 

HEERLIJK HARDENBERG ARRANGEMENT
incl. diner bij Rheezer Bistro & overnachting 
bij B&B De Rheezer Kamer
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Peter & Agnes de Graaf, Witteveensweg 23, 8111 RP Heeten (NL)
+31 6 33104950 - www.maathoeve.nl

Groepshotel de Maathoeve 
op 10 minuten vanaf Deventer!

      
Luxe overnachten

 voor groepen van 20 tot 40 personen

• 15 kamers met eigen sanitair
• Eigen catering
• Veel activiteiten
• Groepsruimte
• Landwinkel

MAATHOEVE ALLES OP 1 LOCATIE

G
roepshotel - Groepsruimte

- La
nd

w
in

ke
l

Recreatiebedrijf de Maathoeve
Groepshotel -  Groepsruimte  -  Landwinkel



Toeristische informatie
Bij de toeristische informatiepunten in elke Hanzestad kun je ter 
plaatse terecht voor tips en advies. Hier vind je bijvoorbeeld een 
arrangement op maat. 

VISITHANZESTEDEN.NL/TOURISTINFO

Bekijk de arrangementen van de Hanzesteden op:

WWW.VISITHANZESTEDEN.NL/GAZET

Verblijf meerdere dagen 
in de Hanzesteden

Een dagje is eigenlijk veel te weinig om de Hanzesteden te ontdekken. De historische binnensteden zijn prachtig, met 
hun mooie straatjes, winkels, pleintjes, koffi  etentjes en terrassen. Daarnaast vind je ook buiten de Hanzesteden bijzon-
dere plekjes die je niet mag missen. Blijf dus gerust iets langer en boek een van deze arrangementen voor een onverge-
telijke stedentrip naar de Nederlandse Hanzesteden.

Dr iedaags cultureel en culinair 
arrangement in Doesburg
Cultuurliefhebbers hoeven zich in Doesburg niet te vervelen! Op loop-
afstand van het Stadshotel vind je het Lalique Museum met werk van 
de beroemde juwelen- en glaskunstenaar René Lalique, het Mosterd-
museum en het Streekmuseum De Roode Tooren. Als je door het oude 
centrum wandelt, zie je rijkversierde gevels, monumentale panden en 
middeleeuwse straatjes. ’s Avonds word je in het restaurant ontvan-
gen voor een culinair verrassingsdiner van drie gangen.

Tweedaags verblijf in Hotel 
Finch, Deventer
FINCH is een eigenzinnig stadshotel met 24 kamers en een toff e bar in 
het hart van Deventer. Een wereldplek voor kleurrijke en vrije vogels. 
Na honderd jaar is het opnieuw zoals weleer: het favoriete hotel van 
de stad. In 1871 openden de deuren van het statige Hotel De Kei-
zer. Het was goed toeven in dit al snel gerenommeerde hotel aan de 
Keizerstraat. 150 jaar later omarmen we de historische eigenheid van 
dit zo karaktervolle gebouw. FINCH is een nieuw hoofdstuk in een 
roemrijke geschiedenis. Eeuwenoud en springlevend.

Tweedaags culinair 
arrangement in Zwolle 
Pillows Grand Hotel Ter Borch ligt op een steenworp afstand van het 
treinstation van Zwolle. Loop door de statige stationsweg om daarna 
het voormalige negentiende-eeuwse politiebureau te betreden. Het 
hotel won de categorie Best Hotel Design tijdens de Entree Awards 
2018. Het interieur is ontworpen door Paul Linse, onder meer bekend 
van zijn ontwerpen voor het Royal Opera House Londen en Rijks, het 
restaurant in het Amsterdamse Rijksmuseum. Ontdek het culinaire 
arrangement van Pillows Grand Hotel Ter Borch, inclusief viergangen-
menu in Coperto Restobar.


