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José Ignacio

Saint-Tropez 
Latin style

BRAZILIAANSE GLITTER EN GLAMOUR IN HET NIEUWE FASANO HOTEL NAB! PUNTA DEL ESTE

De hotste badplaats van dit moment bevindt zich in Zuid-Amerika. 
Ontdek José Ignacio: Uruguay’s meest populaire vissersdorpje. 
TEKST DEBBIE PAPPYN  FOTOGRAFIE DAVID DE VLEESCHAUWER
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ZICHT OP PUNTA DEL ESTE MET EEN SKYLINE À LA MIAMI
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De in vol ornaat aanwezige internationale jetset, Argent!nse  
socialites en Hollywoodsterren bew!zen het: José Ignacio, ge-
legen aan de zuidkust van Uruguay op nog geen drie uur r!den 
van Buenos Aires, is momenteel de meest chique plek in Zuid-
Amerika. Toch was deze Uruguayaanse hotspot tien jaargele-
den niet meer dan een minuscuul vissersdorpje: eenvoudige 
witgeschilderde huisjes, ongeasfalteerde wegen, een vuurtoren 
als oriëntatiepunt en praktisch lege zandstranden. Het decor 
is hetzelfde gebleven, maar de vissers hebben plaatsgemaakt 
voor welgestelde vakantiegangers die worden aangetrokken  
door de anonimiteit en het low-profile karakter van dit bohemi-
aanse microdorp. Vroeger lieten z! zich graag zien in Punta del 
Este, Uruguay’s meest bekende badplaats op een half uur r!den 
van José Ignacio. Maar tegenwoordig heeft Punta del Este veel 
van haar glans verloren. ‘In de jaren zestig was het, toen Holly-
woodsterren als Gina Lollobrigida en Anita Ekberg de stranden 
extra glans gaven met hun aanwezigheid, erg hot,’ zegt Mike 
een bankier uit New York. ‘Nu is José Ignacio het Miami van 
Zuid-Amerika. Maar in Miami z!n er wolkenkrabbers, een veel 
te drukke boulevard, overvolle stranden, lawaaiige nachtclubs 
en te weinig privacy. Vergeleken met die hectiek is José Ignacio 
is verademing. Het is een compact, slaperig dorpje met rustige 
straatjes.’ En dan met een vette knipoog: ‘Die paar Porsches 
en geblindeerde Jeeps natuurl!k niet meegerekend. Er z!n hier 
maar een paar restaurants en bars en slechts enkele noemens-
waardige winkeltjes, maar het gaat hier vooral om de unieke 
vibe.’ Mike doelt op de interessante mix tussen Europese en 
Zuid-Amerikaanse invloeden die je op weinig andere plekken ter 
wereld vindt. Het oogt, klinkt, proeft en ruikt Zuid-Amerikaans, 
maar dan wel overgoten met een mediterrane saus. Zo worden 
de lange lunches voorafgegaan door nog langere aperitiefmo-
menten met enkele glazen clericó, een witte sangria. Na het 
eten is het t!d voor espresso met de perfect gemanicuurde voe-
ten in het zand. Voor Mike is dit het goede leven. Vandaar dat 
h! al v!f jaar trouw iedere februari in José Ignacio te vinden is. 
De hele maand lang!

SHAKIRA’S HACIËNDA
De slogan van José Ignacio is ‘Aqui solo corre el viento’ ofte-
wel: ‘Enkel de wind waait hier’. Maar naast de wind, komen ook 
talloze bekende namen regelmatig aanwaaien. Shakira kocht 
hier onlangs een haciënda, Gisele Bündchen paradeert gere-
geld over het strand en ook Julio Iglesias, Bruce Willis en Ralph 
Lauren weten hier de weg. Ron Wood van de Rolling Stones 
luidde hier onlangs het nieuwe jaar in, waarna h! volgens de 
mythe een smsje stuurde naar de overige bandleden dat José 
Ignacio helemaal te gek was en dat ze er snel eens moesten ko-
men spelen. Toen José Ignacio eenmaal op de goedkeuring van 
Hollywood kon rekenen, schoten de vastgoedpr!zen natuurl!k 
de lucht in. Maar volgens buitenlanders die hier optrekjes koch-
ten, bl!ft het nog alt!d betaalbaar. ‘Mensen kopen een huis in 
het dorp omdat ze hier echt willen z!n of wonen, niet omdat ze 
het zien als een investering,’ vertelt Gabriella, makelaar voor het 
exclusieve vastgoedproject Villalagos op een kwartiertje r!den 
van José Ignacio. ‘Wanneer buitenlanders wel willen investe-
ren doen ze dit meestal buiten het vissersdorpje.’ Gabriella’s 
Villalagos project bestaat uit enorme, architecturale villa’s die 
over een zee van groen uitk!ken met daarachter de oceaan. 
‘De dochter van acteur Michael Caine is daar aan het bouwen 
en een eindje verderop een van de managers van David Beck-
ham,’ w!st ze. Voor deze vakantievilla’s betaal je rond de " 1,5 
miljoen per stuk en de verhuurpr!zen van vakantiehuizen z!n te  
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KOFFIEBARRETJES, JOSÉ IGNACIO-STYLE

VISSERSBOOTJES VERRADEN HET VERLEDEN VAN JOSÉ IGNACIO
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LOUNGEN AAN HET ZWEMBAD VAN RESTAURANT 
GARZÓN WAAR JE OOK KUNT OVERNACHTEN NA EEN 

HEERL!KE LANGE LUNCH OF ROMANTISCH DINER

vergel!ken met die in de Cote d’Azur of Toscane. De topmaan-
den z!n december, januari en februari. ‘Na maart en tot novem-
ber wordt alles een stuk betaalbaarder,’ weet Gabriella.
José Ignacio waakt ervoor geen tweede Punta del Este te wor-
den. Men tolereert enkel laagbouw en geen al te grote structu-
ren in het dorp. Alles moet elegant en rustig bl!ven. De nieuwe 
projecten z!n dan ook vaak erg low-profile. Een mooi voorbeeld 
is Hotel Posada Arenas de José Ignacio. Een intieme posada 
met een achttal eenvoudige, maar comfortabele kamers met 
uitzicht op het zwembad. De eigenaar, een architect uit Mon-
tevideo, is momenteel bezig met een tweede project naast één 
van de lagunes, een stukje buiten José Ignacio. Perfect voor 
natuur- en vogelliefhebbers en mensen die dringend behoefte 
hebben aan wat stilte. Maar niet alles is kleinschalig en gemoe-
del!k langs deze kust. Ook luxe hotelketens willen hier z!n: The 
Four Seasons en de hippe Braziliaanse Fasano hotelgroep z!n 
er al en The Setai Miami Beach, één van de iconen uit Miami, 
is voornemens om hier een Uruguyaanse versie te bouwen aan 
de kust vlak naast José Ignacio. Merken als Lacoste, Rolex en 
Chivas Regal, die hier regelmatig feestjes organiseren, reser-
veerden er reeds hun VIP-avonden, ook al z!n de partyplanners 
allesbehalve ontevreden met de huidige locaties, zoals het im-
mens populaire beachrestaurant La Huella. Een tafeltje reser-
veren is aan te raden want iedereen wil hier, hoe kan het ook 
anders, zien en gezien worden. Een andere favoriet is Marismo, 
verborgen in een eenvoudige buurt op v!ftien minuten lopen 
van het centrum. Uruguyaans lamsvlees op de parilla (barbe-
cue), een groot haardvuur dat buiten op het terras knettert, veel 
mooi volk en een rekening zoals je b! ons zou verwachten. Het 
Europese karakter vertaalt zich dus ook in het pr!skaartje. Hip 
en trendy z!n kost overal geld, zelfs in José Ignacio.    

BUITENLANDSE LOCALS
Maar waar komt nu die ontegensprekel!ke aantrekkingskracht 
van dit stukje Zuid-Amerikaanse kust vandaan? ‘Uruguay is 
over het algemeen een goed bewaard geheim en een echt pa-
rad!s,’ beweert de Belg Kris Ghesquiere. Deze dertiger uit Oos-
tende trok jaren de wereld rond en het land dat hem verreweg 
het meest b!bleef, was Uruguay. Dus toen z!n partner Eva op 
het punt stond haar oude boerder! in de Provence te verkopen, 
besloot het stel België en Frankr!k voor Uruguay te verruilen. 
Werktechnisch was dit voor hen geen enkel probleem. Kris runt 
één van de meest succesvolle online kunstsites in Europa en 
tegenwoordig coördineert h! alles vanuit z!n nieuwe kantoor in 
Punta del Este. Eva is als kunstenares evenmin plaatsgebon-
den. Een paar jaar gelden kochten ze een oude haciënda net 
buiten het dorp. ‘We zagen de boerder! en het was meteen 
raak. Nadenken was niet nodig. We voelden meteen dat het 
goed zat. Er heerst hier een hele positieve vibe die je op weinig 
andere plekken ter de wereld vindt,’ vertelt Kris met een glas 
Patricia, het lokale bier, in de hand. ‘De mensen z!n vriendel!k 
en de wegen liggen er perfect b!, want alles wordt b!na mani-
akaal onderhouden. Het is hier veel veiliger dan in b!voorbeeld 
Argentinië en zelfs buiten het seizoen is er een internationale 
scene van interessante mensen die Uruguay als nieuwe thuis-
basis kozen. Volgens het koppel is het ook een grote plus dat 
b!na iedereen in de regio naast moedertaal Spaans ook Engels 
spreekt. Dat geldt niet alleen voor het populaire José Ignacio, 
maar zelfs in de meeste kleine dorpjes langs de kustweg. Zo-
als het charmante kustplaatsje Manantiales. Ga hier een goed-
kope pizza eten in No Me Olvides, een favoriet restaurant voor 
strandgangers. In La Manga Rosada kun je naast omkeerbare, 
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geborduurde bikini’s, hippe kledingstukken van Urugayaanse 
wol vinden. Volgens de eigenaresse, een modieuze versch!ning 
die vlotjes Engels spreekt, is het een kwestie van het beste van 
twee werelden in één boetiek samen te brengen. In La Barra, 
een eindje verderop, is de ervaring eender. Zelfs Adrian, de ei-
genaar van Costa Esta, de oudste winkel van het dorp, spreekt 
moeiteloos Engels. Irene Gonzales Frizzera verkoopt in haar Dye 
Vooshka! boetiek een mooie selectie Uruguayaanse ontwerpen. 
‘In december en januari van dit jaar was er hier van een crisis 
niks te merken,’ vertelt ze stralend. ‘In het hoogseizoen z!n er 
zelfs wachtl!sten om een kamer te boeken, restaurants en bars 
puilen uit en ik draai zeven dagen per week tot ’s avonds laat. In 
maart keert de rust gelukkig een beetje terug en is er eindel!k 
t!d om ook zelf eens naar het strand te gaan,’ lacht ze.

ZUID-AMERIKA’S BESTE CHEF
Maar de streek rond José Ignacio biedt méér dan strandver-
tier alleen. R!d het binnenland in en je kr!gt het echte Uruguay 
te zien. Uitgestrekte vlaktes, haciënda’s, paarden en cowboys. 
Hier, op nog geen half uur van de kust, kun je lunchen, dine-
ren en zelfs uitslapen b! de beste chef van Zuid-Amerika. Fran-
cis Mallmann mag misschien voor ons geen bekende naam 
z!n, in Zuid-Amerika heeft deze tv-chef een celebrity status. 
De r!zige, gr!zende chef is met enige regelmaat te vinden in 
z!n restaurant/hotel in Garzón, een pueblo van een hon-
derdtal inwoners. Jaren geleden besliste Mallmann om José 
Ignacio, waar h! dest!ds een succesvol restaurant had, in te 
ruilen voor een b!na verlaten dorp. Naast opwaaiende tumble-
weeds en gaucho’s op hun paarden zie je er daarom nu toe-
risten over de stoffige zandweggetjes r!den om Mallmann’s 
creaties te kunnen proeven. Deze hebben allemaal met vuur 
te maken. Naast, boven of in de as van het vuur. Vlees, vis, 

groente en zelfs fruit passeren de grill. Ooit ging er in Argen-
t!ns-Patagonië, z!n geboortestreek, een complete koe op 
de parilla. In z!n kookboek ‘Seven Fires’ vertelt h! dat h! nog 
nooit met zoveel genoegen een recept heeft opgeschreven. 
‘Ingrediënten: één medium grote koe,’ zegt h! gniffelend. Voor 
Francis was dit recept het definitieve afscheid van de traditi-
onele klassieke Franse keuken die h! jarenlang serveerde en 
onder de knie kreeg in sterrenrestaurants in Frankr!k. Voor- 
taan serveert h! eenvoudige recepten zonder veel poespas. H! 
focust zich op de keuken van de Andes waarin vuur alt!d de 
hoofdrol speelt. Wie slim is bl!ft ook overnachten in één van de 
v!f suites van het hotel. Het hotel heeft ook een karaktervolle 
binnentuin met klein zwembad en tal van schaduwr!ke plekjes 
om te loungen met een glas w!n van Finca La Anita.

De chef is overigens niet de enige ondernemer die z!n weg 
naar Garzón vond. Mariano Piñeyrúa en Carolyn Prevett, alle-
bei afgestudeerd aan Montevideo’s Center of Industrial Design, 
openden Alium Design Studio. Een mooie winkel waar juwelen, 
kleding, interieurobjecten en antiek worden verkocht. De komst 
van Mallmann en de nieuwe lichting jonge ondernemers, zorgde 
voor meer werk, inkomen en een nieuwe toekomst voor de lo-
kale bevolking, precies zoals de chef-kok had gehoopt. Maar 
ondanks het feit dat Mallmann zich in Garzón thuis voelde, gaat 
h! binnenkort een nieuwe uitdaging aan. H! opent een nieuw 
restaurant in het nog te openen Setai hotel in José Ignacio. En 
zo keert h! terug naar José Ignacio, net zoals zoveel andere 
reizigers die de lokroep van dit hippe vissersdorp niet kunnen 
weerstaan.  

Voor meer tips, info en pr"zen van logies zie: www.villadarte.nl

PUUR, ZUID-AMERIKAANS KWALITEITSVLEES, GEMARINEERD EN KLAAR VOOR BBQ

SALADE VAN GEGRILDE RODE BIET MET LOKALE GEITENKAAS FRANCIS MALLMANN
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HET ZWEMBAD VAN HOTEL FASANO MET ZICHT OVER HET GROEN EN DE MALDONADO RIVIER
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HET BEST BEWAARDE GEHEIM 
VAN ZUID-AMERIKA
Uruguay, het best bewaarde geheim van Zuid-Ameri-
ka: authentiek en ongerept. Het land waar oldtimers 
hand in hand gaan met design en waar aan rust en 
ruimte geen gebrek is. Deze onbekende, maar prach-
tige bestemming wordt door ons al vele jaren bezocht. 
Wij delen onze ervaringen en passie voor dit land dan 
ook graag met u, waarbij onze persoonlijke band met 
lokale relaties ervoor zorgt dat ook u kennismaakt met 
het échte Uruguay.

Met ruim 600 kilometer strand, ecotoerisme, zeeleven, 
wijnhuizen, een vriendelijke bevolking en uitstekende 
accommodaties is Uruguay een zeer veelzijdige en 
veilige reisbestemming. Je waant je hier soms terug 
in de tijd, gecombineerd met alle luxe van nu. Reizen 
door het land kan in eigen tempo per huurauto, maar 
ook met privégids en –vervoer.

Uruguay is een voor Zuid-Amerikaanse begrippen 
klein land (± 5x Nederland). De helft van de slechts 3 
miljoen inwoners woont in de gemoedelijke hoofd-
stad Montevideo. Het historische centrum van Colonia 
met zijn hobbelige straatjes en koloniale gebouwen 
staat op de Unesco-Werelderfgoedlijst. Kustplaats 
Punta del Este, hét jet-setoord van Zuid-Amerika, heeft 
wereldberoemde bezoekers en bewoners. En voor wie 
liever in alle rust geniet van strand en zeeleven zijn 
José Ignacio en La Pedrera uitstekende alternatieven.

In het binnenland zorgen gaucho’s te paard voor het 
bijeendrijven van het vee op de golvende vlaktes. 
Eeuwenoude estancia’s hebben hier hun deuren 
geopend en bieden vaak luxe onderdak aan rust- en 
natuurliefhebbers.

Amedida Travel heeft exclusief voor Villa d’Arte een 
ontdekkingsreis door Uruguay ontworpen. Via Buenos 
Aires reist u naar het historische Colonia, om in uw ei-
gen tempo het binnenland, Montevideo en de kust bij 
Punta del Este en José Ignacio te verkennen. U verblijft 
in uitstekende, voornamelijk kleinschalige accommo-
daties, met een persoonlijke service.

Vanaf ! 5.375 p.p. maakt u tijdens deze 17-daagse 
reis kennis met een bijzondere bestemming. Inclusief 
vluchten, ferry, accommodaties, autohuur, diverse 
excursies en privétransfers, o.b.v. twee samenreizende 
personen.

Indien gewenst kan de reis geheel naar eigen idee 
worden aangepast.

Zie ook www.amedidatravel.nl/uruguay/villadarte

www.amedidatravel.nl  
! info@amedidatravel.nl  
" 070-393.93.45


