
– it grows    
     on you – 

in Lounge 18 
treft de artistieke 
jetset elkaar. 
Kunstenaars, 
schrijvers en  
acteurs. Je  
zult er niet een  
herkennen, maar  
het idee is leuk

TEKST ELSBETH GRIEVINK Meer en Meer wordt Sjanghai ‘het new York van het 
ooSten’ genoeMd. de SkYline iS even indrukwekkend, Maar iS er 
tuSSen de wolkenkrabberS ook wat gezelligheid en MiSSchien 

een paar goeie hakken te vinden? hell Yeah. FOTOGRAFIE GEERT SNOEIJER

Bund? De taxichauffeur heeft geen  
idee waar het over gaat. Je kijkt in je 
reisgidsje: Bund, de boulevard langs  
de rivier de Huangpu. Zou helemaal  
je van het zijn. Leve de iPhone. Adres 
opzoeken, laten vertalen in Chinese 
tekens en hopla! De chauffeur grijnst 
blij: “Ah, Zhongsang Lu!”. 
Tien minuten later sta je hartje Sjanghai, 
op een plek die alle Times Squares en 
Picadilly Circussen van deze wereld 
doet verbleken. Met aan de overkant 
een skyline van futuristische architec-
tuur, op het water drijvende neon- 
reclamezuilen en achter de neoklas-
sieke gebouwen langs de Bund een 
muurdicht oerwoud van skyscrapers.

Duizenden stemmen roepen oh en ah 
en overal flitsen camera’s. Inderdaad: 
de Bund is de meest toeristische plek 
van Sjanghai en één grote kermis. Maar 
het is ook de plek waar Sjanghai als 
een mokerslag bij je binnenkomt en je 
je realiseert: wat fantastisch dat ik hier 
ben. Tijd voor een cocktail.
Op naar Bund 18, waar zich op de 
zesde verdieping Bar rouge bevindt: 
een geweldige bar met riant dak- 
terras en magisch uitzicht op de rivier 
de Huangpu, de Oriental Pearl TV Tower 
die elke seconde van kleur verandert, 
en de krioelende mensenmassa op 
de Bund. Twee verdiepingen lager zit 
Lounge 18, waar de artistieke jetset 
elkaar treft. Kunstenaars, schrijvers, 
acteurs. Je zult er niet een herkennen, 
maar het idee is toch leuk. Misschien 
dat je nog een drankje doet bij de  
gLamour Bar, slechts een klein stukje 
lopen verder, die befaamd is om zijn 
mooie interieur en de Martini met  
chocolade. maar daarna is het tijd  
om de Bund te laten voor wat-ie is om 
je in het échte Sjanghai te storten. 

playmobil-kapsels 
Goed, in People’s Park zijn ook toeristen. 
Maar het is vooral een plek van de   cHINESE OdE AAN BARBIE

 SJANGHAI     
 By NIGHT

 ScHOENENHEmEL 
 ANOTHER 03  
 VERKOOpT ALLERLEI  
 ScHOEISEL, mAAR  
 SLEcHTS ééN  
 HAKLENGTE: SKy HIGH

 OOK TOEVALLIG 
 IN SJANGHAI:  
 ALExANdER 
 VAN SLOBBE

 cHLOé 
 SHOp

 BAcKSTAGE 
 SHOppEN

 wINdOwSHOppEN

TIP: afdIngen Is een 
musT. In de boeTIekjes 
van de french  
consessIon geldT:  
dIng af meT beleId. 
maak een PraaTje, 
wees symPaThIek  
en vraag dan of  
er waT van de PrIjs  
af kan. wees nIeT  
bruTaal, daT werkT 
averechTs 

 GREdEL 

wILd THINGS BIJ GREdEL

 cHILLEN Op dE
 HuANGpu RIVIER

sjanghai 

 ALTIJd FIJN:
 GuccI
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TIP: sjanghaI sTaaT 
bekend om zIjn sofT 
sPInnIng markeTs, 
waar je voor een  
PrIkkIe kledIng oP 
maaT kunT laTen  
maken. voor een 
Paar TIenTjes heb je 
een manTelPak of 
TrenchcoaT, oP jouw 
lIchaam gesneden  

Chinezen. Twee meisjes met gitzwarte  
Playmobil-kapsels en quirky brillen likken 
verveeld aan hun groene-bonenijsjes. 
Een oudere vrouw in flanellen bloeme-
tjespyjama doet gymnastiekoefeningen 
op een speeltoestel. Verderop is de 
huwelijksmarkt gaande. Hier proberen 
wanhopige ouders voor hun single 
zoon of dochter een geschikte partner 
te vinden (en onder geschikt wordt ver-
staan: in bezit van eigen huis en goede 
baan). Een groepje sharp aangeklede 
jongens oefent danspasjes, People’s 

Park is voor de Sjanghaiers wat Central 
Park voor de New Yorkers is. Een escape 
uit de hectiek. Iedereen komt hier voor 
wat ontspanning: een potje Mahjong, 
een beetje lichaamsbeweging en 
gezelligheid. Op een enkele verkoper 
na – ‘Bags! Louis Vuitton! Plada!’ – word 
je hier nagenoeg met rust gelaten. De 
parken zijn van de Chinezen. Zo, zittend 
in het zonnetje, zou je bijna vergeten 
dat je in een stad bent van 19 miljoen 
inwoners, een stad waar alles wat ‘oud’ 
is in sneltempo wordt vervangen door 
fonkelnieuw, groot, hoog en spectaculair, 
een stad die groeit en groeit.  
Een stad waar geen plaats is voor  
musea (waar heb je die voor nodig?)  
of historie (weg ermee!), maar waar  
alles draait om de beste clubs en  
de grootste malls. En dus rest je in 
Sjanghai niets anders dan eindeloos 
shoppen en feesten. Wat vervelend nou. 
Om maar te beginnen met dat shoppen. 
Waar doen de Chinese it-girls het? Na 
enig observeren krijg je hun stylo in 
de smiezen. Instappers met gekleurde 
kousen, gekke blouses, nét te korte 
pantalons, bonte tuniekjes. Schoenen 
platter dan plat of hoger dan hoog. 
Wandelen door de straten van  
Sjanghai is als bladeren door een 

eigenzinnig modemagazine. Twee looks 
vallen op: de Chinese meisjes kleden 
zich ofwel een beetje goofy, als onhan-
dige jongetjes, of supersexy, in body-
con pakjes met fikse stiletto’s aan de 
voeten. Looks die wij, vrouwen mét bips, 
niet klakkeloos moeten willen kopiëren, 
maar die hen op het lijf geschreven zijn. 
Met hun ranke figuurtjes en onschuldige 
oogopslag komen ze overal mee weg. 
Waar ze hun kleren kopen? Niet in de 
grote shoppingmalls. Ook niet bij  
Europese luxury brands als Bottega 
Veneta, Prada en Louis Vuitton (“Die 
labels kun je beter in Europa kopen, die 
zijn hier stukken duurder”). Nee, Sjanghai 
heeft iets anders te bieden, iets wat de 
tien uur vliegen meer dan waard is. En 
het heet: French Consession.

verkleedkist 
De French Consession is een wijk van 
smalle wegen, lage panden en groene 
platanen. Je kunt een fiets huren, maar 
ook te voet is de buurt goed te doen. 
De sfeer is er levendig, maar laidback. 
Shanxi Road, Julu Road, Xinle Road, 
Changle Road: ze wemelen van de 
barretjes, restaurants, schoenenwinkels, 
masseurs, lunchrooms en kleding- 
boetieks. Het zijn boetiekjes waarvan je 

People’s Park  
is voor de  

sjanghaier wat 
Central Park 
voor de new 
yorkers is. 

Een escape uit 
de hectiek

 VINTAGE mEuBELS BIJ LOuSHI

 BEELdIG BOETIEKJE

 zONBESTENdIG FLANEREN

 KORT, KORTER, KORTST BIJ Gm

 SIëSTA Op  
 z’N cHINEES

het bestaan niet had kunnen dromen, 
toen de taxichauffeur je over acht-
baans elevated highways, met gevaar 
voor eigen leven, de stad in sjeesde 
richting Bund. De meeste zijn niet groter 
dan 10 m2. De kleren hangen hutje 
mutje op elkaar. Maar haal je een stuk 
uit het rek, dan moet je toegeven: dit  
zijn verdomd mooie stoffen en ont-
werpen die je thuis niet vindt. Bont 
gekleurd, opvallend van vorm en print, 
verfijnd en edgy tegelijk. Dit is winke-
len in Sjanghai: je moet soms door de 
lullige winkelpresentatie heen kijken 
om beloond te worden met de mooiste 
vondsten. Hoewel je in deze wijk  
eigenlijk niet de verkeerde route kúnt 
nemen – leuke winkels overal – is de 
Xinle Road een straatje om niet over  
te slaan. Al was het alleen al vanwege 
de avantgardistische eLina Cheung, 
een Chinese ontwerpster die twee win-
keltjes heeft in de French Consession. 
Wie van de lichte stijl van de Parijse  
ontwerpster Vanessa Bruno houdt  
en van de inventieve vouwsels van  
Azzedine Alaïa, gaat hier haar porte-
monnee omkeren. Verderop zit g.m., 
waar je het gevoel krijgt in de kleding-
kast van Lady Gaga te zijn beland.  
Latex jurken met futuristische schouders, 

romantische bloesjes van kant, hakken 
van twaalf centimeter hoog, pruiken, 
hoeden, kousen: alles riekt hier naar 
verkleedkist. Een paar deuren verder 
vind je marC. Een ietwat rommelig 
zaakje, waar je niet op moet afknappen, 
omdat je er heel aardige trouvailles 
kunt doen. Zoals een paar tweede-
hands Chanel-pantoffeltjes (leuk om  
’s avonds mee over straat te gaan, 
want zoals je misschien nog niet wist, 
gaan de Chinezen dan graag in  
pyjama naar buiten) of leuke D&G- 
stiletto’s voor een lief prijsje.

Gun jezelf een break voor je doorpakt 
naar de Changle Road, want er is geen 
betere plek om even je schoenen uit te 
trekken dan in de tuin van restaurant 
3Top. Obers lopen af en aan met pot-
jes thee, flessen champagne, schalen 
sashimi en etagères vol vers fruit. Enter-
tainment is er ook. Vanuit je luie stoel kijk 
je zó het Xiangyang Park in, waar gretig 
Tai Chi en Mahjong geoefend wordt.

Hier is geen 
plaats voor  
musea of   
historie, dus  
rest je in  
sjanghai niets 
dan eindeloos 
shoppen

TIP: nog ToT eInd 
okTober Te bezoeken: 
de wereldTenToon-
sTellIng 2010. zo’n 200 
landen laTen hIer zIen 
waar zIj In uITblInken. 
nederland wordT  
verTegenwoordIgd 
door onder meer de 
haPPy sTreeT van john 
körmelIng en heT  
roTTerdam PavIljoen 
van TomdavId  
archITecTen KuNSTwERKJE  BIJ dE  

 wERELdTENTOONSTELLING

 cHAmpAGNEBREAK BIJ 3TOp  NIET IEdEREEN dRAAGT HIGH FASHION...  LOST HEAVEN: VERFIJNd dINEREN

 GOEd VOOR dE LIJN: THE cHINOISE STORy
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 LOST 
 HEAVEN

Onderbreek de noeste shopsessie 
met een Chinese voetmassage. Er zijn 
salons van allerlei pluimage en soms 
staat het woord ‘massage’ voor iets 
anders, maar  
DragonfLy is een betrouwbaar adres, 
waar je keuze hebt uit tientallen  
treatments. Gisteren te lang door- 
gegaan? Probeer de Hangover- 
massage eens, want het schijnt dat  
je je daarna kiplekker voelt.
Op nummer 145 van de Nanchang Lu 
runt ontwerper Xiao Ke met zijn vriendin 
een café annex designbibliotheek: 
Loushi. Met vintage art deco meubels 
creëerden ze een plek waar designers, 
architecten en andere creatievelingen 
elkaar ontmoeten, een taartje eten en 
boeken inzien. Kleine accessoires uit 
het interieur zijn te koop, zoals schriftjes 
van geschept papier en schalen van 
gekleurd glas. Bij ConTenT, een kleine 
winkel aan de overkant, verkoopt 
de Chinese designer Leo Wang zijn 
avantgardistische mode in overwegend 
zwart; de charmante verkoopster 
Zhang is het ideale uithangbord. Stap 
ook even binnen bij de buurtjes van 
gruBa, om zonnige espadrilles van het 
merk Ambre du Sud, topjes van Lanvin 
en tuniekjes van Anna Sui in te slaan. 

met stokjes
Als de avond valt, en je hebt na een 
lange dag geld uitgeven wel een borrel 
verdiend, zit je ook goed in de French 
Consession. Fameus is het spannende 
peopLe 7, waar je al bij de entree 
kennismaakt met de grapjes van de  
architect, die binnen doorgaan, tot aan 
de wc aan toe. Los van het hoge Villa 
Volta-gehalte is People 7 een bijzonder 
tasty, en dankzij het gedimde licht en 
het gebruik van overwegend cement, 
ietwat obscuur restaurant. Het eten is 
er duur voor Chinese begrippen, dus 
hou het maar bij een cocktail aan die 
oneindige, kolos van een bar. Vraag de 
Sjanghaiers waar je écht lekker Chinees 
kunt eten en ze sturen je stuk voor stuk 
naar het mystieke LosT heaven. Nee, 
geen kat en hond op het menu, wél 
ontzettend delicate gerechtjes uit de 
Yunnankeuken om te delen met je 
tafelgenoten.
Nog een aanrader voor Chinees eten in 
stijl is het prijswinnende restaurant The 
Chinoise sTory. De chefkok kookt 
volgens de traditionele Sjanghainese 
keuken – die doorgaans erg zoet en 
oily is – maar gebruikt veel minder vet, 
want: “Ik wil mijn gasten verwennen en 
gezond eten is de grootste verwennerij”. 

wie weet vind  
je een paar  
Chanel-slofjes: 
leuk om ’s avonds 
mee over straat  
te gaan, want  
Chinezen gaan 
dan graag in  
pyjama naar 
buiten

Lilakleurige orchideeën, het mooiste 
porselein, serveerster in kimono’s met 
sexy blote buikjes: alles aan dit restau-
rant klopt. 
Houd je van klein en knus? The arT 
saLon is nog totaal onontdekt door de 
toeristen en wordt gerund door twee 
broers: de een kok, de ander kunste-
naar. Omringd door de schilderijen 
van broer één, proef je de culinaire 
kunstwerkjes van broer twee. Moppen 
tappen is er niet bij, de broers bewaren 
graag stilte in hun restaurant. Alles voor 
de kunst. Des te beter proef je die god-
delijke mandarin fish en die heerlijke 
varkenswang met appel. Alles is te 
koop: de kunst, maar ook het servies. 
Wie een beetje avontuurlijk is ingesteld, 
gaat streetfood proeven in the oLD 
Town, een van de weinige oude wijken 
van Sjanghai. Voor een paar Yuan (2 of 
3 eurocent) kun je de meest fascine-
rende snacks proeven, zo uit het vuistje. 
Wat erin zit? Niemand die het je kan 
vertellen. Ogen dicht en próéven, is het 
devies.
Nu zijn gefrituurde kippevoetjes en 
maïskolf-ijs éven leuk, maar soms heb 
je behoefte aan een westerse, liefst 
biologische maaltijd. In een kruip- 
door-sluip-door-gebied bomvol kleine 

barretjes en knusse restaurantjes be-
vindt zich origin. De eigenaar – Frans-
man Fabrice – heeft een succesvolle 
modellencarrière achter de rug en is 
nog steeds een veelgevraagde gast in 
Chinese televisieshows. Vandaar dat er 
meteen drommen giechelende meisjes 
samenklonteren voor de entree van 
Origin, zodra hij een stap buiten zijn 
zaak zet. Fabrice heeft in zijn modellen-
tijd geleerd goed voor zijn lichaam te 
zorgen. “Gezond eten is altijd belangrijk 
voor mij geweest. Zéker in een stad  
als Sjanghai, waar je weinig frisse  
lucht krijgt en het leven erg snel gaat, 
moet je zorgen dat je goede dingen 
binnenkrijgt. Daarom ben ik Origin  
begonnen. Alles wat wij serveren is  
eerlijk, vers en biologisch. Van de 
smoothies in de ochtend tot het kaas-
plankje in de avond.”  

pompende bassen
In de zachte kussens van het dakter-
ras van Origin is het zalig natafelen. 
Maar dan is het tijd om plannen te 
maken voor de nacht. Want clubbing 
is in Sjanghai wel een ding. Daar wil je 
niks van missen. Een goede plek om 
de avond rustig te beginnen, en tevens 
een goed bewaard geheim, is mokkos. 

 STREETFOOd, VOOR  
 dE EcHTE AVONTuRIER

 OudE STAd

 SuSHI EN 
 SASHImI BIJ  
 SuN wITH 
 AquA 

 mOKKOS, ALLEEN VOOR INSIdERS BEGIN JE dAG BIJ mESA

 BON AppETIT!

 FRANSE KEuKEN BIJ ORIGIN 

 cLuBBEN BIJ m1NT

Een Japans barretje dat geen taxi-
chauffeur weet te vinden, en daardoor 
alleen voorbehouden is aan kenners. 
Shochu (vergelijkbaar met sake) is  
de specialiteit van het huis, en in alle 
soorten en maten verkrijgbaar. Wil je 
nog langer mee, vanavond? Probeer 
dan de superfrisse grapefruit chuhai, 
een mix van shochu, soda, grapefruit-
sap en ijs. Ja, daarvan krijg je zin  
om te dansen. Waar moet je heen?  
Een van de meest exclusieve clubs 
in town is m1nT, een club waar de 
Chinese it-scene, fotomodellen en 
expats samenkomen. Wie naar binnen 
wil, moet de juiste vrienden maken in 
Sjanghai, want de club werkt met  
een gastenlijst waar je alleen via  
andere members op terechtkomt.  
Wie dat lukt, wordt met een lift naar  
de 24ste verdieping gebracht, en langs 
een immens aquarium vol haaien  
naar de dansvloer geleid. Tof om een 
keer gezien te hebben, maar het kan  
gekker. Want ondertussen speelt de 
echte fun zich elders in de stad af. In 
clubs als BaByfaCe maak je mee hoe 
de Sjanghaiers het nachtleven vieren. 
Met flikkerende stroboscopen, licht-
gevende dansvloeren, rookmachines 
en pompende bassen, namelijk. Hier 

De beste shops op de Changle Road 
zijn rooms/one By one – minimalis-
tische mode van lokale designers, waar-
onder het hebberigmakende Neither 
Nor – en JaDe en pLus – een kleding-
winkel met hoog huiskamergehalte, uit 
de koker van de Chinese modeontwerp-
ster Tang Jia. Al moe van het lopen? 

Voor een paar 
yuan kun je de 

meest fascinerende 
snacks proeven. 
wat erin zit? 

niemand  
die het je kan 

vertellen

 SAFARI-cHIc BIJ cONTENT

 THE cHINOISE 
 STORy

 IEdEREEN HOudT    
 VAN STARBucKS
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 zHANG xIu (28, VERKOpER)

 zHANG yI (33, KANTOORmEdEwERKER)

geldt: hoe hysterischer hoe beter. 
Iedereen is Chinees en iedereen heeft 
werk gemaakt van zijn uiterlijk. Rondom 
de dansvloer zitten groepen vrienden 
in knusse nisjes bij elkaar. Ze drinken 
champagne of thee, eten fruit en  
spelen dobbelspelletjes. Ben je meer 
van de live muziek? Neem eens een 
kijkje in sheLTer, een spelonk in de 
French Consession, waar de alterna-
tieve clubkids hun favoriete bandjes 
komen zien, of JZ, waar je de beste 
jazzmuzikanten uit de omgeving kunt 
zien optreden. 

voor de zon opkomt
Loop je na een lange nacht heel hard 
dansen, drinken en dobbelen over 
straat, onderweg naar je bedje, en zie 
je ineens tientallen Chinese meisjes  
uit een gebouwtje puilen? Het hoeft 
geen hallucinatie te zijn. Dan is er vast 
een night sale aan de gang van een  
of ander schoenenmerk. Kan nooit 
kwaad even in de rij te gaan staan.  
Mits je schoenmaat niet groter is  
dan 38, anders kun je beter doorlopen 
naar je hotel. 
Er valt op veel verschillende manieren 
stijlvol te logeren in Sjanghai. De moLLer 
viLLa is een van de markantste slaap-

plaatsen van Sjanghai. Dit ‘stadskasteel-
tje’ herbergt 44 kamers (vanaf € 70 per 
nacht voor een tweepersoonskamer)  
en is, mede dankzij de idyllische tuin,  
de perfecte spot voor een romantisch 
verblijf. Niet voor niets is het de nummer 
één trouwlocatie van Sjanghai. Het 
urBn hoTeL is een van Sjanghais 
beste designhotels. Geheel tegen de 
gewoonte van de Chinezen in, wie het 
niet nieuw genoeg kan zijn, heeft dit  
hotel en restaurant hergebruik als 
thema. De leisteen aan de muur is 
afkomstig uit de oude woonwijken 
(hutongs), net als het hout op de vloer 
en de meubels in de hotelkamer (vanaf 
€ 150 per nacht) zijn gestoffeerd met 
gerecyclede kleding. In de lobby is een 
muur, geheel opgebouwd uit oude 
koffers uit Sjanghainese antiekwinkeltjes. 
Ook al bestaat het hotel nog maar 
twee jaar, hier is een stukje historie van 
Sjanghai voelbaar, die elders in de 
stad langzaam aan het verdwijnen is. 
Goed weetje: het URBN Hotel is een van 
de weinige locaties in de stad met een 
binnentuin. Nog beter weetje: helemaal 
op de bovenste verdieping bevindt zich 
een dakterras met cocktailbar met wijds 
uitzicht over de French Consession. 
Maar als je écht de slingers wilt ophan-

gen in je leven, dan doe je jezelf een 
nachtje (of twee) in The puLi cadeau. 
Een bed waar je elkaar in kwijtraakt, 
een ligbad met uitzicht over heel  
Sjanghai, honderd soorten cornflakes 
bij je ontbijt, wifi in het zwembad – dit 
is gewoon wat je wilt. Vind je 200 euro 
voor een standaard kamer te veel? 
Weet dan dat je ook gewoon bij de  
Puli naar binnen kunt lopen. Gewoon, 
om een glas wijn te drinken in die 
adembenemende lobby, en te doen 
alsof je er logeert. 
Kun je jezelf geen Puli of URBN veroor- 
loven, en slaap je in een hotel waar je  
’s ochtends suddervlees en noodles  
bij je ontbijt krijgt? Zoek dan je heil  
buiten de deur. mesa/manifesTo is 
eigenlijk voor alle momenten op de 
dag geschikt, maar bij uitstek voor  
de late brunch. De scrumbled eggs 
met asperges, de mierzoete pastry 
basket, kakelverse smoothies: ze zijn het 
perfecte begin van een nieuwe dag in 
Sjanghai, waar je je sneller thuisvoelt 
dan je ooit had gedacht. <
Deze reportage werd mede mogelijk 
gemaakt door Euroland Travel – China 
Destination Specialist (flight tickets/tours 
to China), www.eurolandtravel.com,  
tel: 0031-(0)40-2369368/0641016816.

 THE puLI  
 HOTEL

Bars
Bar rougE, 18 Bund, 
www.bar-rouge-shanghai.com 
gLamour Bar, 3 Bund, 
www.m-theglamourbar.com
LoungE 18
moKKos, room 103, 
1245 wuding Xi Lu
JZ, 46 FuXing west road, 
www.jzclub.cn 
m1nt, www.m1nt.com.cn
BaByFaCE, 138 Huai 
Zhong road, www.babyface.
com.cn 
sHELtEr, 5 yong fu Lu

moDewinkeLs
ELina CHEung, 141-21 

Chang Le road shanghai/54 
Xin Le road/388 shan Xi 
road
g.m., 50 Xinle road, 
www.giming.com 
marC, 46 Xinle road
rooms/onE By onE, 
290 Changle road
JadE En PLus, 169 
Changle road
ContEnt, 314 nanchang 
road 
gruBa, 316 nanchang road
anotHEr 03, 427 Julu 
road 

resTauranTs
3.toP, 47 Xinle road, www.

diningcity.com/shanghai/res-
taurantthreetop
LousHi, 145 nanchang 
road
PEoPLE 7, 805 Julu road
Lost HEaVEn, 38 gao 
you road
Lost HEaVEn on tHE 
Bund, 17 yan an road
tHE art saLon, 164 
nanchang Lu
tHE CHinoisE story, 
59 mao ming south road
origin, 155 Jian guo zhong 
Lu (tai kang road), www.
originsh.com
mEsa/maniFEsto, 748 
Julu road, www.mesa-mani-

festo.com 
sun witH aqua, 2/F 6 
Zhongshan dong yi Lu 

massage
dragonFLy, negen 
verschillende locaties,  
www.dragonfly.net.cn

hoTeLs
tHE PuLi, 1 Changde 
road, www.thepuli.com 
moLLEr ViLLa, 30 shan 
Xi road
urBn HotEL, 183 
Jiaozhou road,  
www.urbnhotels.com 

 Lupu BRuG By NIGHT 

PEoPLE in the streets
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 dESIGNHOTEL uRBN 
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 uRBN

Zie je ’s nachts  
ineens tientallen  
Chinese meisjes 
uit een gebouw 
puilen? dan is  

er vast een  
night sale bezig

  

164 165

fotografie: www.urbnhotels.com (urbn), www.thepuli.com

Reizen AvantGarde  AvantGarde Reizen


