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Zoeken

door Marjolein Schipper
Hoe belangrijk is een stille hotelkamer voor u? Ergert u zich ook zo aan
hotelpersoneel dat ’s ochtends al met klompen aan door de gangen klost?
(Tenminste, zo lijkt het vaak). Of aan buren die zo in elkaar opgaan dat iedereen
mag meegenieten?
Als u dit leest verblijf ik al bijna drie weken in
Braziliaanse hotelkamers. Want ik volg de
Oranjesupporters tijdens het WK. Het was een
interessante ervaring, inclusief ontbijten met
bacon en worst maar zonder ei (,,No eggs
today”), wifi dat zomaar werd afgesloten en
personeel dat geen woord Engels verstaat.
,,Vin? Vinho? No comprendo!”

VinginoVI7352 VascoDeze
topmerken en meer vindt u bij Amazingkids
kinderkleding!Klik Hier!24,95€Neu

Maar één ding moet gezegd van de kamers
waar ik tot nog toe verbleef: ze waren heel stil.
Deed je de ramen dicht dan was het alsof er
een kluis sloot. Zelfs de geringste ruis bleef
buiten. Dat mocht ook wel want in een stad als
Sao Paulo is een tienbaansweg helemaal
niets. En het raast maar door, dag en nacht.

VinginoVI7325 OrhanDeze
Foto: Eigen foto

Ook van de buren geen enkel geluidje. Prettig en goed voor de nachtrust, net zoals
gordijnen die flink afsluiten. Maar is het iets waar u op let als u een kamer boekt? Ik
kijk zelf altijd naar ligging en zaken als wifi en een minibar, maar geluidsoverlast?
Toch zijn er inmiddels ondernemers die een zogenaamd 'Quiet Room Label' willen
opstarten. Een classificatie waaraan u kunt zien of uw geboekte kamer inderdaad stil
en rustig is, of dat u juist elk voetstapje van uw buren hoort (of erger).
Wat vindt u? Is een dergelijk label iets waarop u zit te wachten? Of vindt u het onzin,
een hotel is nu eenmaal een verzameling kamers waar je een beetje lawaai moet
incalculeren? Wat zijn de meest 'luidruchtige' hotels die u kent, en waar zakte u
ongestoord weg in een oase van rust?
Mail het mij op checkpoint@telegraaf.nl of volg mij via Twitter, @MarjoleinSchip. Tot en
met morgen ook nog voor het laatste nieuws omtrent de Oranje-supporters… Twee
vliegen in één klap!
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