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Mijn reis naar 
PortugalRemy 

Meijers
Waarom Portugal? 
‘Als ik in Nederland ben, werk ik non-stop, dus ik probeer 
vier keer per jaar een mooie reis te maken. Ik ga graag op 
stedentrip, maar ik ben ook een fanatieke golfsurfer, daar reis 
ik de hele wereld voor over. De ene keer wat verder weg dan 
de andere keer, maar ik ga vaak naar Portugal. Daar kun je 
geweldig surfen.’

Waar slaap je?
‘We huren al jaren van een Engels stel een eenvoudig vissers-
huisje in Sagres, in het zuidwestelijkste puntje van Portugal. 
Het is een piepklein dorp, in het seizoen wordt het overspoeld 
door toeristen, buiten het seizoen is het drie keer niks. Het 
liefst zou ik in die omgeving een eigen huis bouwen. Het leven 
is er simpel en dat vind ik, als contrast met Nederland, lekker.’

Wat neem je mee?
‘Surfplanken en mijn surfpak. Helaas is de Atlantische  
Oceaan te koud om zonder pak te surfen. En om te ontspan-
nen een flinke stapel boeken. Glaasje wijn erbij, heerlijk.’

Wat neem je mee naar huis?
‘Eigenlijk niets. Ik ben geen verzamelaar. Als ik van al mijn 
reizen souvenirs zou kopen, zou mijn huis volhangen en dat 
past niet bij me. Ik houd van minimalistisch. Ik heb foto’s op 
mijn iPad, dat zijn de herinneringen van mijn reis.’

BIO 
Bij interieurontwerper Remy Meijers ( 43 ) draait het om  
balans. Een balans tussen elegantie en eenvoud, tussen 
materialen als glas, hout, natuursteen, beton en rijke stof-
fen. Zijn ontwerpen voor hotels -zoals The Dylan in Amster-
dam-, herenhuizen en villa’s  laten zit zien. Meijers is expert 
voor het programma RTL Woonmagazine.
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1. Koffer TUMI Larkin Sam International Expandable, € 715. tumi.com 2. Zon-
nebrandcrème Sport SPF 30 van Biotherm, € 25 via iciparisxl.nl 3. Witte snea-
ker, € 179. champion.com 4. 5. 6. Blauwe haan, € 20, olijfolie, € 15, en champag-
ne, € 16. Alle drie via alojaportugese.com 7. Boek Steve Jobs, € 13 via 
athenaeum.nl 8. Reisgids Portugal, € 25 via kosmosuitgevers.nl 9. Parfum 
Acqua Di Gio, 50 ml, € 69 via iciparisxl.nl 10. Schaaltje, € 15. casacubista.com 
11. Champagneglas, € 8. zarahome.com 12. Sardientjes € 5 via alojaportugese.
com 13. Travel kit, € 30 via hudsonsbay.nl 14. Stof Wildflower van Barbra Oso-
rio fabrics, € 132 p.m. pedrosoeosorio.com via wva.nl 15. Behang Nuvolette van 
Fornasetti, € 360 per 2 rollen. coleandson.nl via bartbrugman.com 16. Boutique 
hotel Memmo Baleeira in Sagres. memmobaleeira.com
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