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AI AI
CARAMBA

tekst MAARTJE DIEPSTRATEN

Wanneer hier de winter inzet, wordt het in MEXICO zomer.
RIVIERA MAYA is een bucketlistbestemming met
PARELWITTE zandstranden en goud-roze zonsondergangsessies.
ELLE was er en is hooked.
tekst PAUL BERENDS

TULUM
PAPAYA PLAYA PROJECT
In Tulum (spreek uit als Toelloem) is
het leven eenvoudig. Of je bent op het
strand, of niet. We leggen uit: hoewel
het hippiestadje officieel een klein
stadscentrum kent, Tulum Downtown,
is het kilometer lange strand met om
de aantal meter een cluster hotels en
restaurants Tulums echte kern en place
to be. Hier is het een kwestie van een
plekje op op het witte zand of een
tafeltje bij een van de restaurants aan
de andere kant van de straat kiezen.
Aan het begin van deze kilometer
Tulum staat het Papaya Playa Project,
een initiatief van designhotels.com,
een verzamelwebsite met designhotels
waarvan het gros zo op je bucketlist
kan. De Duitse eigenaar van de groep,
Claus Sendlinger, heeft een aardig
optrekje in de buurt en vond tijdens
een avondwandeling een groot
onbezet stuk strand aan het begin aan
het steeds populairder wordende
Tulum Beach. Hier begon hij het
Papaya Playa Project, het tweede

hotelresort van de groep en oorspronkelijk een pop-up concept dat een
strandseizoen stand zou houden. Het
werd een razend succes en al snel
kregen Claus en consorten een
vrijbrief om hun opgepopte strandhutten voorgoed te laten staan. Het
huidige Papaya Playa, nu drie jaar
oud, voelt als een klein dorp waar
stenen slingerpaadjes je tussen
de dichtbegroeide duinen van
de ene cabin naar de andere
brengen. Er zijn eenvoudige
hutten van steen en riet
zonder stroomvoorziening
voor je eigen apparatuur (die
plug je in bij het speciaal
hiervoor ingerichte deel van
de Papaya Playa Bar) maar met airco,
douche, toilet, een tweepersoonsbed
onder een klamboe en uitzicht over de
ruisende oceaan, afgewisseld met
hutten in backpackersstijl voor zes of
acht – voor douchen en een toiletbezoek is een gezamenlijke badruimte
ingericht – en super-de-luxe stenen
huisjes met privébalkon, poedelbadje
met zicht op de oceaan en stortdouche. Het verblijf der verblijven is Casa
Madere, een enorm privéhuis voor
twaalf (of twintig als je een beetje wilt
schikken) waar ELLE de modeserie
Club Tropicana uit het julinummer
fotografeerde en waar ook, niet verder
vertellen, de familie De Mol vakantie
vierde. En of je nu de goedkoopste

Papaya Playa

Tulum kuststrook

optie boekt of duur doet, iedereen
verzamelt zich in het centrale punt,
een restaurant-bar waar het zelfs in de
stromende regen een feest is met dank
aan de niet gek te krijgen Mexicaanse
staf en zwoele draaisessies van de
huis-dj of muzikale gasten. Het
publiek: hippe vakantievierende New
Yorkers, goedgeïnformeerde backpackers en knappe gezinnen. Het eten:
fusion Mexicaans. ELLE’s oordeel:
paradijs op aarde.
papayaplaya.com

Papaya Playa

Oh, Mexico / It sounds so sweet with the sun
sinkin’ low /The moon’s so bright like to light up the night
/Make everything all right
– JamesTaylor
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ETEN & DRINKEN IN
TULUM BEACH
Y Posada Margherita Al tien jaar
een begrip in Tulum, deze tent van
twee Italiaanse vrienden. Want hoe
lekker burrito’s ook zijn, een pasta
op zijn tijd is moeilijk te weerstaan.
Je komt er na een wandeling door
een tuin vol met een georganiseerde
ratjetoe aan potten, ﬂessen, planten
en houten tuinhuisjes. Slapen bij
Posada Margherita kan ook: boven
het restaurant is een heel betaalbaar hotel. posadamargherita.com
Y Gitano Bij het met
gekleurde lampjes
behangen outdoorrestaurant Gitano
wordt er vanaf een
uurtje of acht ’s
avonds geborreld
door opgedofte
vakantiegangers met dorst naar een
cocktail voorzien van een rietje en
ﬂamingoprikker. facebook.com/
gitanotulum
Y Casa Juguar Hier zit je midden
in de volgroeide hippietuin
(antimuggenspray meenemen) en
het restaurant vat precies samen
waarom Tulum zo populair is: de
sfeer is relaxed, de setting romantisch, het authentieke Mexicaanse
eten puur, gezond en overheerlijk
en de bediening mag zo aanschuiven, daar wordt de avond alleen
maar gezelliger van.
casajaguartulum.com
Y Hartwood Als je maar één avond
hebt, ga dan eten bij Hartwood.
Daar kookt de beoren en getogen
New Yorker Eric Werner – wereldberoemd sinds hij de cover van de
The Edible Selby sierde – lokaal

lekkers op NYC-niveau. Verwacht
publiek dat voor tachtig procent uit
hippe toeristen bestaat, aangevuld
met relaxte locals. Fingers crossed
dat het niet regent want dan is het
openluchtrestaurant gesloten.
hartwoodtulum.com
Y Be Tulum Het blauwwitte
designhotel staat – uiteraard – aan
het strand maar net wat verder
buiten de drukste strook en is een
goede plek om een hele dag rond te
hangen, van een ochtendplons in
het strakke zwembad tot een
Corona bij zonsondergang aan de kleine
strandbar. De
Braziliaanse ontwerper die tekende voor
het ontwerp van het
hotel creëerde aan de
overkant van de straat
een waanzinnige spa. Yaan is de
naam en ja, de behandeling is aan
de prijs maar snel vergeten zul je
een behandeling in de open lucht
en de geur van de zelfverbouwde
geneeskrachtige kruiden en olieen
niet. betulum.com, yaanwellness.com

Ay ay caramba / Moro num
pais tropical / Ambenconao por deus
/ E bonito por natureza mais
que beleza ‘Disco Samba’

Mivida

Y Mivida Te herkennen aan de

lichtblauwe brocante luifels. De
voorkant van het restaurant grenst
aan de straatkant maar de beste
zitplekken vind je aan de strandkant. Je eet er Mexicaans-Italiaanse
tapas. mividatulum.com

– Two Man Sound

El Dorado Royale
Be Tulum

Hartwood

CANCUN
EL DORADO
ROYALE

ETEN & DRINKEN IN
TULUM DOWNTOWN

Posada Margherita

DE PAPAYA PLAYA
PROJECTBUCKETLIST
Y Een plons een in van de

Posada Margherita
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ogenschijnlijk privé-, maar
feitelijk voor iedereen
toegankelijke plunge pools
een verdieping boven
strandniveau
Y De chilaquiles met
kabeljauw
Y Strandyoga bij het
ochtendgloren
Y Huur een ﬁets

Y Todos Santos De jungle-chique
en zeer hipstervriendelijke bar van
de eigenaren van Casa Jaguar.
facebook.com/todosantostulum
Y Batey In Centauro Sur, een
zijstraat van de hoofdstraat van
Tulum Downtoan, vind je een
aantal laid-back barretjes en
restaurants. Batey is het stip de
beste optie voor een afternoon
mojito.facebook.com/pages/batey.mojitobar-

Tulum Downtoan

Alle vluchten van en naar de
Riviera Maya (de kuststrook
in het noordoosten van
Mexico in de regio Yucatan)
landen op het kleine vliegveld
van Cancun, de hoofdstad
van Yucatan. Vanaf daar is
het een kleine twintig minuten
rijden naar El Dorado
Royale, een van de drie resorts van
de El Dorado familie. Anders dan de
vele gigantische Amerikaanse resorts
in de streek, is El Dorado in handen
van Mexicanen en in verhouding
met de buurresorts opvallend klein.
Aan alle ingrediënten voor een luie
zonvakantie is gedacht:
ruime kamers op de
begane grond met
schuifdeuren waardoor je
zo een van de drie
zwembaden in stapt, een
ruim privéstrand voorzien
van hemelbedden met
wuivende witte gordijnen
en een visrestaurant op de
hotelpier, golfkarretjes die
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je van A naar B
brengen, her en der
minirestaurantjes voor
een romantisch diner
voor twee, iedere avond
live entertainment (we
spotten een Jon Bon
Jovi look-a-like met
Mexicaanse tongval –
vertier verzekerd) en
voldoende stille uithoeken, mocht je
dergelijk feestgedruis willen ontvluchten. Uiteraard is alles inclusief. Let
wel: voor de een is het een pre, voor de
ander een dealbreaker maar het resort
is adults only.
eldoradosparesorts.com

DE EL DORADOBUCKETLIST
Y Een mierzoete cocktail met een

rietje, hangend aan de bar met je
lijf in het zwembad.
Y Een in een zwaan gevouwen
handdoek op je hotelkamer.
Y Groepswatergymnastiek in de
vroege ochtend.

PLAYA
DEL
CARMEN
AL CIELO
Je moet goed kijken, wil je het bord
op de weg tussen Playa del Carmen
en Tulum dat aangeeft dat je
aangekomen bent bij Hotel Al
Cielo niet voorbijrijden. Via de
lange oprijlaan komt je bij een
familiebedrijf met een missie: het
perfectioneren van het Grote
Niksen. Het hotel staat aan een van
de mooiste stranden van de Riviera
Maya en de opzet is eenvoudig: een
groot restaurant op palen omringd
door ruime suites, vrijstaande
vakantiehuizen met privébad,
zonnebedden en massagebanken.
De hort op voor een lekkere
maaltijd hoeft niet: het restaurant
serveert Surf, Turf en alles daartussenin. Een aanrader is de coctel de
camarones, de Mexicaanse variant
op de oer-Hollandse garnalencocktail en een typisch gerecht uit
Yucatan. alcielohotel.com

LA SEMILLA
Tussen Cancun en Tulum ligt de
bekendste plaats van de kustregio,
Playa del Carmen. Onder de ogen
van de lokale bewoners groeide het
plaatsje - nog niet eens zo lang
geleden een kleine vissersenclave
omringd door oerwoud - uit tot een
zelfvoorzienende stad. Dat ging in
rap tempo en met grote, Amerikaanse gebaren, maar nu de basis
gelegd is, duiken er steeds meer
kleine ondernemers op die met hun
creatieve bedrijven, van winkels en

La Semilla

Al Cielo

restaurants tot een
ecodorp tegen de stad
aan, Playa del Carmen
La Semilla
weer een Mexicaans
gezicht geven. Een van
deze ondernemers is de jonge
hotellier Alexis Schärer die eind
december 2013 samen met zijn
Mexicaanse vrouw hotel
La Semilla, Het Thuis,
opende. Het hotel staat op
een rustig plekje tussen de
drukte van Fifth Avenue,
de winkelstraat van Playa
del Carmen, en het brede
zandstrand in. Er zijn
acht lichte kamers waar
wittinten en vintage de
boventoon voeren en een
dakterras waar je jezelf
tussen het daybed en de
buitendouche beweegt tot de zon
zakt. Al is het met name de
vertroetelfactor die La Semilla
onweerstaanbaar maakt: Alexis en
zijn team zijn werkelijk oprecht als

het aankomt op het
verzorgen van hun
gasten, wat zich onder
andere uit in ’s avonds
een kleine Mexicaanse verrassing op je hoofdkussen,
zoals een lokaal gewas in een gevlochten zakje met een Spaans gedicht, en
iedere ochtend een warm onthaal in
het kleine park dat de binnentuin heet,
waar het Mexicaanse ontbijt van een
soort pannenkoeken met steeds een
andere vulling, versgebakken brood en
iedere dag een verrassende sapmix
wordt geserveerd. Alexis eigen
woorden bij vertrek: you came as
guests, you leave as friends. Wat meer
Al Cielo

Mexico, Mexi-iiiiiiiico /
Ik blijf er altijd wonen /
Je bent me alles waard / Een paradijs
op aard / Ja dat ben jij ‘Mexico’
Zangeres Zonder Naam
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fotograﬁe PAUL BERENDS

SHOWKINI
De nieuwe BIKINI’S zijn elegant,
chic en retro à la Elizabeth Taylor,
met een coole HIPHOPAFDRONK in de
stijl van Rihanna en RITA ORA.
Opsmukken met BLING, dat glimt het best onder de zon.
ELLE showt de mooiste badmode aan
MEXICO’S Riviera Maya.
styling ESTHER COPPOOLSE

Badpak met tekst, € 132
Moschino, handbeschilderde
zijden sjaals Hermès, gouden
ketting met gouden veren en
koraal Aurélie Bidermann,
gouden oorhangers en ketting
met lapis lazuli Pomellato

150

JUNI 2014

151

JUNI 2014

Bikinitop met rits, € 109
Marc by Marc Jacobs, bikinibroekje, € 89 Marc by Marc
Jacobs, handbeschilderde
zijden sjaal Hermès, gouden
ketting met lippen van koraal
Eenvoud, gouden oorringen
Wouters & Hendrix

Bikini met graﬁsche print,
€ 309 Emilio Pucci, handbeschilderde zijden sjaal
Hermès, vergulde ketting met
zeepaardje Zoe & Morgan,
armbanden Hermès, gouden
oorringen Wouters & Hendrix

153

JUNI 2014

Badpak met print en
ritssluiting, € 650 Bottega
Veneta, gouden ketting met
gouden veren en koraal Aurélie
Bidermann, handbeschilderde
zijden sjaal Hermès, gouden
oorringen Wouters & Hendrix

Aangerimpeld bikinibroekje,
€ 196 Norma Kamali via
Net-a-porter, gehaakte trui
met schelpenapplicatie, € 316
WildFox, handbeschilderde
zijden sjaal Hermès, gouden
oorringen Wouters & Hendrix

154

JUNI 2014

155

JUNI 2014

Badpak met diep decolleté,
€ 229 Escada, handbeschilderde zijden sjaal Hermès,
oorringen met koraal
Aurélie Bidermann

Badpak met haltersluiting,
€ 325 Eres, leren schoudertas
Louis Vuitton, handbeschilderde zijden sjaal Hermès,
oorringen met koraal
Aurélie Bidermann

157

JUNI 2014

Bikini met vetersluiting, € 335
Eres, handbeschilderde zijden
sjaal Hermès, oorringen met
koraal Aurélie Bidermann

Monokini, € 225 Philipp Plein,
zonnebril met olieglazen en
rubberen koord Emporio
Armani, handbeschilderde
zijden sjaal Hermès, ketting
met kralen van barnsteen van
de markt in Tulum, gouden
oorringen Wouters & Hendrix
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JUNI 2014

159

JUNI 2014

Bikinitop met franje en
gehaakte banden, € 86,95
Despi via de Bijenkorf,
handbeschilderde zijden
sjaal Hermès, gouden ketting
met lippen van koraal
Eenvoud, gouden oorringen
Wouters & Hendrix

Badpak met open stukken,
€ 85 Adidas by Stella McCartney,
extra lang dubbelzijdig
draagbaar bomberjack, € 449
Closed, handbeschilderde
zijden sjaal Hermès, gouden
ketting met lapis lazuli
Pomellato, gouden oorbel met
Mercedes-logo Lyppens
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JUNI 2014
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JUNI 2014

styling Esther Coppoolse _ fotografie Paul Berends @ Eric Elenbaas Agency _ haar en make-up Sandra Govers voor Ellis Faas
Cosmetics @ Angelique Hoorn Management_ model Camilla @ de Boekers _ assistent fotografie Won Tuinema
productie Maartje Diepstraten _ met dank aan Al Cielo Hotel, Riviera Maya en Visit Mexico

Bikinibroek met hoge taille
met panterprint, € 30
American Apparel, T-shirt met
driehoekprint die verschijnt
bij kou en water, € 79 Closed,
handbeschilderde zijden sjaal
Hermès, gouden oorbel met
Mercedes-logo Lyppens

JUNI 2014

162

JUNI 2014

163

Zijden overall met palmbomen, € 399 Marc Cain,
zijden sjaal met tropische
print, € 236 Matthew
Williamson via Stylebop, witte
ring Eenvoud, oorbellen en
ringen met roosjes en
doodshoofden Bernard Delettrez

fotograﬁe PAUL BERENDS

CLUB
TROPICANA

De zomer, da’s FEEST. En dus pakken we uit, met luchtige
bloesjes, jurken en SHORTS, met VEREN, bloemen
en TROPISCHE PRINTS. Decor voor al dat moois?
Het Papaya Playa Project in Tulum, MEXICO.

styling ESTHER COPPOOLSE
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Bloesje van zijden crêpe met
bladerreliëf, € 1400 Hermès,
shorts, € 99 Day Birger et
Mikkelsen, witte ring Eenvoud,
oorbellen met veren en stenen,
armbanden met veren Prada,
oorbel, ring met roosjes en
armband Bernard Delettrez,
ketting met zwaantje, ketting
met bloem Swarovski

Katoenen jurk met stenen, prijs
op aanvraag Prada, ﬂamingotas
Moschino Cheap and Chic, witte
ring Eenvoud, overige ringen en
oorbellen Bernard Delettrez,
zonnebril Calvin Klein
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JULI 2014

119

JULI 2014

Zijden bloes, € 2100,
bikinitop met tropische print,
€ 280 Hermès, korte broek van
katoenen crêpe, € 140 Velour,
gevlochten riempje Episode,
ketting met bloem Swarovski,
ring Bernard Delettrez

Bloes met print en ruches,
€ 520 Escada, korte broek met
print, € 199 By Malene Birger,
gevlochten riem met houten
kralen Episode, ketting met
zwaan Swarovski, ketting met
palmboom Dodo, armbanden,
oorbel Bernard Delettrez
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JULI 2014
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JULI 2014

Bewerkte zijden broek, € 557,
jasje, € 872 Emporio Armani,
kanten bloes met geborduurde
palmbomen, € 409 Elle Sasson
via Stylebop, lakleren slippers
Hermès, ketting met zwaan
Swarovski, witte ring Eenvoud,
armbanden Bernard Delettrez
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JULI 2014
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JULI 2014

Mouwloze top met fruitprint,
€ 85 WildFox, broekrok met
linnen en transparante
stukken en raffiafranje, € 470
3.1 Phillip Lim, sandalen
Manﬁeld, oorbellen, armbanden Swarovski, witte ringen
Eenvoud, andere ring
Bernard Delettrez

Mouwloze jurk met franje,
€ 2700 Bottega Veneta,
doorgestikt jasje met
palmbomen, € 79,95 À la,
zonnebril Persol, witte ring
Eenvoud, andere sieraden
Bernard Delettrez
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JULI 2014

125

JULI 2014

styling Esther Coppoolse _ fotografie Paul Berends @ Eric Elenbaas Agency _ haar en make-up Sandra Govers voor Ellis Faas Cosmetics @ Angelique Hoorn Management
model Camilla @ De Boekers _ assistent fotografie Won Tuinema _ productie Maartje Diepstraten _ met dank aan Papaya Playa Project Tulum, designhotels.com, Riviera Maya en Visit Mexico

Haltertop met
bloemen,
€ 690 Miu Miu,
rok met hoge split,
€ 215 By Malene
Birger, witte ringen
Eenvoud, ring met
roosjes, armband
Bernard Delettrez,
oorbellen met
veren Prada

126

JULI 2014

Lange rok met knoopsluiting, € 69 American Apparel,
bikinitop, € 190 (incl
broekje) Moschino Cheap and
Chic, hoed Marc Cain,
ketting met bloem
Swarovski, witte ringen
Eenvoud, andere ringen en
oorbel Bernard Delettrez
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