HOTEL DANIEL
UITNODIGING VOOR EEN REIS
Op niet meer dan een paar passen van de beroemdste laan ter wereld, de Champs-Élysées, en van de
gerenommeerde rue du faubourg Saint-Honoré, bevindt zich Hotel DANIEL. Het ligt in een rustige straat
en is een juweeltje!
In de lobby valt meteen op hoe licht het is. De vrolijke, warme aankleding verrast en lijkt uit te nodigen
om meteen op reis te vertrekken naar exotische oorden.
Tarfa Salam, de Britse interieurontwerpster, heeft met opzet gekozen voor de Franse 18e-eeuwse stijl met
Chinese en oosterse kunstvoorwerpen. Tapijten uit Kazachstan heeft zij gecombineerd met Turkse
zilveren schalen, een collectie Chinese kalligrafiepenselen van ivoor, waaiers, en op maat ontworpen
behangpapier uit China met bloemmotieven en vogels. Bij dit alles overheerst groen, de favoriete kleur
van het hotel.
Ondank de exotische accenten in het hotel stammen de Chinees aandoende toile de Jouy stoffen en
het behangpapier met vogelafbeeldingen uit de Franse interieurtraditie van de 18e eeuw.
Hotel Daniel houdt zich ver van de heersende globalisering en is wars van wat design en minimalisme
dicteren. Het wil in de eerste plaats een Parijs hotel zijn. Het staat immers in een van de mooiste steden
ter wereld en niet ergens in Azië of de Verenigde Staten.
Het is een en al charme en raffinement, als een privéwoning die haar deuren opent voor het publiek.
Het is een eigen wereld, met een eigen leven en persoonlijkheid, en met een rijke mix van culturen. De
uitnodiging voor de reis geldt hier altijd.

BUITENGEWONE CHARME

Het hotel heeft 26 kamers, waarvan 7 suites. Het gebouw is opgetrokken in Haussmanstijl en heeft zes
verdiepingen. De kamers op de tweede en de vijfde verdieping hebben een balkon, zoals de
architecturale traditie dat wil.
Elke kamer heeft een eigen, bijzondere sfeer met verschillende kleuren, stoffen en meubilair. Deze zijn
gekozen zoals u dat bij u thuis zou doen, met een grote rijkdom aan kleuren en een perfect gevoel voor
de ideale combinatie. Dit hotel wil zijn gasten ontvangen als vrienden en slaagt daar wonderwel in.
Alle zintuigen staan hier op scherp. In Hotel Daniel heerst de sfeer van een grote gezinswoning. De
gastvrijheid gaat hier hand in hand met een haarfijn gevoel voor traditie en technologische
vernieuwing.
Individueel instelbare airconditioning, plasmatelevisie, draadloos internet in het hele hotel. De ruime
wandkasten hebben met hun deuren met glas, tralies en gordijntjes veel weg van meubelen uit een
gezinswoning. De oosterse meubelen met inlegwerk zijn op maat gemaakt - dus nooit standaard - en
voegen exotische accenten toe aan de unieke sfeer van iedere kamer.
De badkamers zijn versierd met Marokkaans mozaïekwerk of Italiaans marmer in lichte kleuren. Soms
hebben ze een venster dat het daglicht binnenlaat, gefilterd door vitrage van Russisch linnen. In de
badkamer vindt u naast badzout uit de Dode Zee ambachtelijke zeepjes met zuivere olijfolie, en
natuurlijk ook de shampoos en douchegels van Molton Brown in Londen. Comfort verzekerd.
Al even exotisch zijn de namen van de stoffen - van gerenommeerde merken - die de muren van de
kamers sieren: “Voyage en Chine” en “Bahia” van Pierre Frey; “Célimène Roccoco” van Llorca;
"Kipling” en "Toile Orientale” van Nobilis; "La Foire du Caire” van Lee Joffa; "Siam” van Manuel Canovas;
"Toile Orientale” van Turnell & Gigon; "Fougéré” en "Voyage de Marco Polo” van Schumacher; "Zembla
Manchu” van Nina Campbell; "Troïka Paisley” van Mulberry.
Slechts enkele klassieke Franse motieven in toile de Jouy brengen hier wat afwisseling in, zoals “Parc de
Vincennes” van Brunschwig & Fils; “La Fête Champêtre” van Turnell & Gigon en “Toile du Lac” van
Zoffany.
“East Meets West” was ongetwijfeld de bedoeling van de interieurontwerpster, een keuze voor de
schatten van de twee werelden, die elkaar kruisen en aanvullen.

HET RESTAURANT VAN HOTEL DANIEL

Het is 13 jaar geleden sinds Hotel Daniel op wandelafstand van de Champs-Élysées en de rue du
faubourg Saint-Honoré zijn deuren opende. In die tijd heeft het een cliënteel van kenners opgebouwd
die de geraffineerde elegantie, de originele stijl, de rust en de voortreffelijke service naar waarde weten
te schatten.
In de lobby vallen meteen het licht, de kleuren en de vrolijke, warme aankleding op: 18e-eeuwse Franse
stijl met oosterse accenten. Hotel Daniel is in hartje Parijs echt een andere wereld, een uitnodiging voor
de reis.
In deze zijdezachte cocon, geweven van de mooiste stoffen, is er altijd tijd om zich over te geven aan
de culinaire geneugten. Van het ontbijt tot de thee en van de thee tot het diner doet Hotel Daniel er
alles aan om zijn gasten het gevoel te geven dat zij in deze andere, bijzondere wereld helemaal thuis
zijn.
De kaart is overzichtelijk en geraffineerd. De keuken is gul en eerlijk met uiteraard klassiekers en steevast
harmonieuze gerechten voor de echte fijnproever.

Een tearoom op z’n Frans
Hotel Daniel draagt het Relais & Châteaux label en is in Parijs een van die zeldzame adressen geworden
waar je in alle comfort kunt genieten van culinaire kwaliteit van het hoogste niveau.
De namen van de gerechten, de rituelen van de bediening, de tafel(sier)kunst en de desserttrolley met
zoetigheden... het speelt allemaal een belangrijke rol in het scenario dat van de lunch en high tea een
unieke belevenis maakt, met al even onmisbare ingrediënten de sfeer, het interieur en de talloze
attente details.
De weekend-brunch
De brunch wordt aan tafel geserveerd met voorgerechten, hoofdschotels en desserts in een delicate
mix van zoet en zout en warm en koud. Vanaf het begin is de verleiding aan tafel groot, met de diverse
heerlijkheden die tijdens de maaltijd worden geserveerd.
Het is een festival van culinaire suggesties en smaken, om met vork of vingers mee te pikken, maar ook
een haast anarchistische revanche op strakke, opgelegde gedragscodes, een jubelende uitnodiging
om gastronomisch te genieten.
High Tea
Voor de liefhebbers van thee is de bijzonder gespecialiseerde kaart als een atlas waarop de mooiste
tuinen van China, India en Japan staan ingekleurd. Prestigieuze cru’s, onbekende zwarte theesoorten,
variërend in gistingsgraad, maar ook geurige variëteiten met een parfum van bloemen of kruiden, die
de natuurlijke kwaliteit van thee uit vervlogen tijden hebben behouden. Kwaliteit en verscheidenheid
staan in de selectie centraal. Voor iedere thee is de exacte tijd vermeld die nodig is om de aroma’s
volledig tot hun recht te laten komen. Er wordt overigens ook een zandloper op tafel gezet, zodat u de
tijd precies kunt opvolgen.
Vorm en functie
De kwaliteit van de producten, de kunst en de schoonheid van het decorum, alles heeft zijn plaats en
functie in de geraffineerde salons van Hotel Daniel.
Door de oriëntalistische boudoirsfeer die wordt bepaald door het typisch 18e-eeuwse Franse
eclecticisme, is dit een ideale plaats voor emoties en herinneringen, voor vertrouwelijkheden en
geanimeerde gesprekken.
Een tearoom waar beelden uit vervlogen eeuwen zich verweven met eigentijdse ongedwongenheid en
waar de voortreffelijke bediening en gerechten correct en vanzelfsprekend zijn.
Een toevluchtsoord in het hart van Parijs, waar u de tijd even een halt kunt toefluisteren...

Algemene informatie
Interieurontwerpster: Tarfa Salam
Aangesloten bij: Relais & Châteaux
Ligging: Champs Elysées
Geopend in: 2004
Aantal kamers: 19
Aantal suites: 7
Het restaurant is voor de lunch en het diner uitsluitend gereserveerd voor de gasten van het hotel.
Voor externe gasten en uitsluitend na reservering worden ook de volgende services aangeboden.
Ontbijt, geserveerd op elk gewenst tijdstip, 7 dagen per week.
“High Tea”, iedere dag van 16 uur tot 18 uur.
Brunch, uitsluitend in het weekend: op zaterdag en zondag van 11 uur tot 16 uur.
De bar is iedere dag open tot middernacht.
Valet parking
DE UITNODIGING VOOR DE REIS IS VOOR U, WELKOM IN HOTEL DANIEL!

Hotel Daniel is sinds 2006 aangesloten bij “Relais & Châteaux”,
8 rue Frédéric Bastiat -Champs Elysées- 75008 Paris
Telefoon: 0033 1 42 56 17 00
www.hoteldanielparis.com

Perscontact voor het hotel: Antoinette Doré- Commercieel Verantwoordelijke
Telefoon: 01 42 56 17 00
sales@hoteldanielparis.com
.

