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GEMMYO
DIAMONDSARE FOREVER

Toen haar toekomstige haar ten huwelijk vroeg, slaagde
Pauline Laigneau er maar niet in om de ring van haar
dromen te vinden. Daarom bedacht ze Gemmyo, het
eerste gepersonaliseerde juwelenmerk. Het motto van
deze jonge visionaire en creatieve vrouw spreekt voor
zich: 'Jong & Juwelier'. Of hoe je - met een selectie van
vijftien stenen en zes edelmetalen - juwelen op maat kan
ontwerpen en een hèle generatie blij maken.
Joaillerie Gemmyo, Naamsestraat 36,1000 Brussel.

gemmyo.com

JULIANA HOTEL BRUSSELS
EEN TWEEDE LEVEN

Het is een echt juweeltje: het nieuwe vijfsterrenhotel, genesteld in een
historisch gebouw in hartje Brussel. Na werken die ruim twee jaar
duurden, wist de eigenaar het pand een unieke ziel te geven. De gasten
worden er dan ook verwelkomd op een onvergetelijke ervaring. Het
Juliana staat mijlenver af van de onpersoonlijke, gestandaardiseerde
hôtels. Met herstelt dit stukje België volledig in waarde. Heerlijk!
Juliana Hôtel Brussels, Martelaarsplein 1-4, 1000 Brussel.juliana-brussels.com

DINNERONTHEWHEEL
INHOGERESFEREN

Genieten van gerechten van
sterrenchefs, aan boord van een
luxueuze gondel aan een groot rad...

Een duizelingwekkend project,
speciaal voor levensgenieters die
kicken op intense emoties en unieke
ervaringenl Acht dagen lang
veranderen veertig gondels voor vier
personen in heuse smultempels.
Op het vijfsterrenmenu prijken
creaties van de allergrootsten
(Lionel Rigolet, Yves Mattagne,
Pascal Devalkeneer...).

Reuzenrad Poelaertplein, van
10 tôt ISseptember.
dinneronthewheel.com

KATESPADE NEW YORK
ONMISKENBAAR

Kleurig, sensueel en vrouwelijk: het nieuwe parfum van het Huis
is bloemig, fruitig en licht, net zoals de bruisende wereld van het
Amerikaanse modelabel. Danseres en actrice Maddie Ziegler is
het gezicht van deze nieuwe creatie, dat evenveel énergie
uitstraalt als het beroemde merkzelf. Een sprekend flacon voor
een elixir vol levenslust!
Kate Spade New York, € 85/100 ml, € 65/60 ml, € 41/40 mi. Te koop bij
Ici Paris XL, Galeria Inno en de onafhankelijke parfumerieën.
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