


REFERENSI HOTEL TERBAIK
Masih belum terlambat benar merencanakan hotel yang akan 
Anda singgahi untuk perjalanan bisnis di sepanjang 2009. 
Pertimbangkanlah pendapat para bankir sekaligus pelanggan majalah 
Institutional Investor pada survei hotel tahunan, yang dirangkum 
dalam buku The World’s Best Hotels 2008/2009 terbitan Nigel Bolding 
dan diproduksi oleh Editions Didier Millet. Nama-nama jaringan hotel 
besar seperti Four Seasons, Hyatt, Kempinski, Mandarin Oriental, 
Ritz-Carlton, sampai Westin dominan mengisi daftar terbaik versi 
para ahli keuangan ini, dengan penjelasan komprehensif tentang 
alasannya beserta foto-foto sudut terbaiknya. Untuk memudahkan 
navigasi, daftar hotel dibagi berdasarkan tiga kelompok benua. 

Dalam buku ini, Anda memang tak akan menemukan daftar kapal 
pesiar atau resor terbaik, tetapi ada tambahan artikel informatif 

yang antara lain membahas 12 pilihan hotel untuk 12 bulan 
dalam satu tahun sampai traveling edukatif untuk sang 

buah hati. Sukses dalam perjalanan bisnis sekaligus 
mengantongi quality time bersama keluarga, sama 

sekali bukan hal yang mustahil. 
FOTO: DOK. DEWI  (MUTHI KAUTSAR)
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PIKNIK GURUN PASIR
‘Mengambil cuti sejenak dari musim dingin,’ menjadi pilihan Pangeran 
Willem-Alexander dan Putri Maxima dari Belanda untuk mewarnai awal 
tahun 2009. Pertengahan Januari lalu mereka terlihat menghabiskan waktu 
berdua di gurun pasir Abu Dhabi, atas undangan Putra Mahkota Sheik 
Mohammed. Ekspresi sumringah tampak mewarnai wajah pasangan 
asal negeri kincir angin itu selama menjalankan aktivitas di sana, mulai 
dari naik unta, piknik di atas permadani, sampai bercanda dengan dua 
ekor elang. Dalam kunjungan berdurasi lima hari itu, pasangan tersebut 
dikabarkan sempat pula singgah di kesultanan Uni Emirat Arab lainnya 
dan Oman. FOTO: SIPA

PADA SUATU PESTA PANTAI
Lengkapi kemeriahan sebuah pesta pantai 
dengan semburat warna biru yang atraktif 
– yang akan tampak menyatu dengan birunya 
laut sebagai latar. Mengingat warna yang identik 
dengan maskulinitas itu kerap hilir mudik di 
runway musim semi/panas 2008/2009, Anda 
akan terlihat up to date kala menyertakan biru 
dalam gaya terkini Anda. Seiring dengan tren 
warna tersebut, tas ikonik Cabat dari Bottega 
Veneta pun pantang ketinggalan. Lembutnya 
kulit Nappa yang identik dengan feminitas 
dikawinkan dengan biru benhur yang maskulin. 
Tentu saja, setelah pesta pantai yang meriah 
itu usai, Anda bisa melanjutkan hari dengan 
berbelanja singkat atau minum kopi, dan tetap 
percaya diri dengan Nappa Large Cabat biru itu. 
FOTO: DOK. DEWI

TEMAN 
MENJEJAK 
SANTORINI
Sebentar lagi, suhu udara 
di pulau Santorini sudah 
cukup hangat untuk Anda 
nikmati. Namun tetap 
saja, udara hangat dan 
pantai yang melenakan 
bukanlah alasan untuk 
tampil seadanya. Justru 
inilah kesempatan bagi 
Anda untuk memamerkan 
hasil bersusah-payah 
melakukan pedikur 
secara rutin, misalnya 
dengan mengenakan 
sandal kulit python putih 
koleksi musim semi/
panas ‘08/09 Chanel. 
Dipakai berjalan-jalan di 
sela-sela bangunan putih 
khas Santorini, sandal ini 
terlihat padan, namun 
begitu menginjak pasir 
pantainya yang hitam, 
ia akan terlihat kontras 
namun atraktif dengan 
aksen rantainya.
FOTO: DOK. DEWI

AKTIVITAS

KILAS TRAVEL

KUDA PONI & CROQUET
Selalu ada alasan bagus untuk berpesiar ke London: museum dan teater berkelas, 
musik dan seni kontemporer terdepan, sampai tempat berbelanja yang hip. Tapi kalau 
Anda sudah terlalu hafal segenap sudut kota London dan ingin pengalaman berbeda, 
satu alternatif solusinya adalah menempuh perjalanan satu setengah jam dengan mobil 
ke Hampshire. Menempati belahan selatan Inggris yang tak jauh dari garis pantai, 
kawasan ini menjanjikan setumpuk aktivitas menyehatkan bagi Anda. Berjalan-jalan 
di antara kuda poni dan hewan-hewan ternak yang jinak di New Forest National Park, 
atau menyusuri pantai dan mampir di kastil tua untuk secangkir teh serta seiris kue, 
hanyalah sebagian kecil di antaranya. Menginap di hotel Chewton Glen di ujung  
New Forest, masih banyak aktivitas lain yang tak kalah menyehatkan: memanjakan diri 
di spa setelah puas berlarian main croquet di halaman rumput yang asri. 
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