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NICOLAS DE SMET

FOLLOW
tlne coast

Cars, beaches & rooftops. BLogger Nicolas De Smet was

genomineerd voorABARTH Best Dressed Man 2018.

Hij toerde met een Abarth 124Spider en een

Abarth 695 Rivale door de zomer.

a een boeiend voorjaar vol uitdagingen en busi-

ness dient de zomer om even te retaxen. Ik woon

al sinds m'n kindertijd in de badstad Knokke-Heist
en ik geniet met voile teugen van de gezellige
drukte die daar in de zomermaanden hangt.

BARCELONA
Maar de zomer zette ik in met een citytrip naar Barcelona.

Ikverbleeferin Hôtel Almanac, vijfsterren, ik ben erzeker
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TEKST
NICOLAS DE SMET

van dat dit hét LuxehoteL in Barcelona wordt. En ik ontdekte
Santa Eulalia, de perfecte boetiek voor wie graag exclu-

sieve stukken in zijn kast heeft.

BALI
Daarna trok ik voor drie weken naar Bâti en Singapore.

Aan Bâti heb ik mijn hart verpand. Ik logeer er altijd bij
Premium Villas Seminyak. Bijna dagelijks was ik te vinden
in KU DE TA, een beachbar met zicht op het strand, een
geweldige poolbar, heerlijk eten en fancy cocktails: mijn
idéale plek om de dag door te brengen.
Singapore is het New York van Azië. Ik verbleef er in het
Marina Bay Sands Hôtel. In het rooftop zwembad zwem je
daar op 200 meter hoogte, tettertijk tussen de wotkenkrab-
bers.

KNOKKE
Vol énergie kwam ik terug naar België. In mijn eigen
Knokke, aan het Rubensplein, ontdekte ik de exclusieve

Saint-Crispin's schoenen in de private showroom van lo-
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'k ontdekte nog andeœ plekjes aan onze kust. Dat deed ik

Blogger Nicolas
DeSmetaanhet

swur van een
Abarfh 124 Spider
tgrote fotol, bij het
Marina Bay Sands
Hôtel in Sinqaoore

Ihierboven], in Hôtel
Mtmanac in Barcelona

fbovenaanl en Bâti
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OP200METERHOOGTE.
.I.ErTERUJKTUSSENDEANDEBE
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•il Air Republic. Het restaurant ligt aan dejachthaven waar
ik graag een wandeling ga maken om votledig tôt rust te
komen.

KNOKKE
In Knokke - mijn thuisstad - heb ik enkele vaste waarden.

Vanuit mijn kindertijd herinner ik me nog de lekkere ker-
sen van de Zoete Polders, of de heerlijke patisserie van

Atelier Lucas, waar mensen op zondagochtend soms tôt

honderd meterver staan aan te schuiven. We worden cu-

linair verwend in onze badstad. Om te shoppen ben je in
Knokke helemaalop dejuiste plaats. Je kunt mij ermeestal

en bii de Abarth
Solder 124 en de

Abarth 6 95 Rivale.

vinden bij Butch Tailors - ik haal er bijna al m'n pakken en
ben er ondertussen al meer dan drie iaar trouwe ktant. Ze

staan garant voor kwaliteitsvolle stoffen en tôt in de punt-

ies afaewerkt maatwerk. Wil je iets qaan eten in Knokke?

Ga dan eens naar Calypso! Met is een gezellige en hippe
tapasbar waar je tôt in de late uurtjes kunt genieten van
diverse cocktails.

TRENDS STYLE

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.



GENTLEMEN'S CORNER

'•'.«^"?3.:;,.,

ZEEBRUGGE
NatuurLijk trek ik ook graag richting Zeebrugge, waar m'n
beste vriend 't Werftje uitbaat, de hotspot voor de beste gar-
naalkroketten aan de kust. Ook de kreeften en de diverse

visbereidingen zijn er héérlijk. Voor mij is het er een beetje
als thuiskomen. Ik ken Eli al meer dan tien jaar en tijdens
onze schooltijd hebben we een hechte band opgebouwd.

WEST-VLAANDEREN
Met de Abarth 124 Spider toerde ik tijdens de zomer door
de rest van West-Vlaanderen om er wat vrienden terug te

zien. De Abarth 124 Spider is een.plezier om mee te rijden.

v-

DANKZUABARTHWERD
DEZOMERVAN2018

NOG UITDAGENDER EN DYNAMISCHER.

De tweezitscabrio is een echte sportwagen en kent een

perfecte gewichtsverdelingwaardoorje als hetware aan de

baan ptakt! Aan boord genietje van topcomfort. Zo had ik
een Abarth 124 Spider die met bijna allé opties was uitge-
rust. Met onder meer een Base muziekinstallatie zodat je

nog van zomerse beats kunt genieten op de autosnelweg

met het dak open. Ideaal om na m'n vakantie nog wat bij

te bruinen.
De Abarth 124 Spider is een echte eyecatcher. Ik had dan
ook héél wat succès toen ik arriveerde op de diverse BBQ's

die ik bijwoonde! ledereen wou graag eens meerijden met

deze stoere cabrio!

Dankzij Abarth werd de zomer van 2018 nog uitdagender
en nog dynamischer: een zomervot herinneringen om voor

eeuwig in mijn gedachten mee te nemen. Ik ben klaar om

van het najaar een succès te maken. l

nicolasdesmetblog.wordpress.com
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