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Even bij Mick Jagger langs?
Huur het vakantiestekkie van een wereldster

Uitgekeken op die Franse camping, die 
Spaanse costa of dat Hollandse bungalow-
park? Ga eens op vakantie bij een WMB’er, 
een wereldster met buitenverblijf.  
TeksT Harry van veen  FoTo’s anp en HH

Mick Jagger
In het bed van een Rolling Stone 
Hangen op de sofa van Mick Jagger, bediend worden door zijn personeel, in de 
zee voor zijn huis pootjebaden en… rondwentelen in het bed wat de Rolling  
Stones-zanger volgens boze tongen heeft gedeeld met vele vrouwen; het is alle-
maal weggelegd voor ons gewone stervelingen!
Dat zit zo, Jaggers in Japanse stijl uitgevoerde villa op het Caribische eiland 
Mustique is met alles erop en eraan te huur voor zo’n 10.000 euro per week. 
Aan de Spaanse costa’s verbrandt u weliswaar goedkoper, maar het prijsver-
schil is toch niet zo groot als het op het eerste oog lijkt. Jaggers tropische 
onderkomen, Stargroves genaamd, biedt namelijk plaats aan maar liefst tien 
personen. Met andere woorden, voor ’slechts’ 1000 euro de man aan huur hebt 
u een onvergetelijke week en kunt u thuis iedereen de ogen uitsteken. Wie in 
Stargroves gelogeerd heeft, heeft namelijk het recht om aan iedereen die het 
maar horen wil te vertellen dat hij bij Mick Jagger thuis heeft geslapen. Sir 
Mick staat namelijk officieel ingeschreven op dit adres. De reden heeft iets te 
maken met de Engelse belastingdienst.

€ 10.000
per week

Pootjebaden op Mick Jaggers  
privé-strand? Dat kan voor 
10.000 euro!
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Bill Gates
Spartaanse 
blokhut 
Uitgerekend één van 
’s werelds rijkste 
mensen let op de 
kleintjes. Bill Gates, 

want over hem gaat het, verhuurt het buitenhuis 
op zijn privé-eiland Sleepy Cove Island namelijk 
voor het alleszins betaalbare bedrag van 135 dol-

lar per dag. Een nieuw liefdadigheidsproject van 
de puissant rijke Microsoft-man? Welnee, 

eiland en huis zijn gewoon niet meer 
waard! Bij Gates huur je geen luxe villa 

omringd door wuivende palmbomen, 
hagelwitte zandstranden en een staal-
blauwe zee, maar een internetloze 

back to basics-blokhut op een steen-
koud Canadees eiland. Uitzicht op zee, dat 
wel.
Mr. Microsoft verdiende zich suf aan de 

computer en internet, hij warmde ons op 
met de slogan ’Where do you want to go 
today’; en zie waar hij zelf het liefste naar-
toe gaat! Toch aardig dat wij met ons moda-
le inkomen van hetzelfde kunnen genieten.

ian FleminG
Gods eigen tuin
Wie ooit op het Jamaicaanse buitenver-
blijf annex vakantieparadijs Goldeneye is 
geweest, begrijpt waarom de inspiratie er 
rijkelijk vloeit; je bent er in Gods eigen 
tuin van Eden. Ian Fleming, de voormali-
ge eigenaar van Goldeneye, schreef hier 
al zijn James Bond-verhalen, Police-zan-
ger Sting componeerde er de wereldhit 
Every breath you take en Bob Marley bereid-

de zich in dit lustoord voor op nieuwe opnames. Het is maar 
een greep. 
Reis dus altijd in het gezelschap van pen, papier en gitaar 
naar Goldeneye, is blijkbaar het devies. Het verblijf is wat 
prijzig, maar dat verdient u, net als bovengenoemde 
beroemdheden, ongetwijfeld snel terug met uw pennen-
vruchten en opnames die u voortbrengt bij het ruisen van  
de golven.

marlon Brando
Het eco-droomeiland 
Het best bewaarde vakantiegeheim 
is The Brando op het Frans Polyne-
sische koraaleiland Tetiaroa. Het 
eco-resort staat op het punt van ope-
nen, maar het management schuwt 
angstvallig de publiciteit, in een 
poging exclusiviteit te waarborgen.
Wie in de naam van het resort die 
van acteur Marlon Brando meent te herkennen, heeft het vol-

komen bij het rechte eind. De filmheld kocht Tetiaroa toen 
hij in 1966 voor opnames van Muiterij op de Bounty in Frans 
Polynesië was. ”Nooit zal ik het gevoel vergeten dat ik had 
toen ik voor het eerst uit de boot stapte. Dat eerste contact 
met Tetiaroa was één van de grote momenten uit mijn leven,” 
aldus Brando in zijn autobiografie. De acteur zou zich na de 
aankoop soms maanden achtereen terugtrekken in zijn privé-
paradijs. Een van zijn zonen woont er, levend op zelf gevan-
gen vis, nog steeds. Zij die geen zin hebben om zelf naar eten 
te hengelen, kunnen binnenkort voor een fikse ecotaks 
terecht in het Brando-resort.

ricHard Branson
300.000 dollar meenemen
Het privé-eiland van Richard Branson, baas 
van het Virgin-imperium, ligt midden in de 
ongelooflijk blauwe zee rond de Virgin 
Eilanden. Ja, waar anders… Maar Branson 
is een verstokte workaholic en heeft dus 
geen tijd om van zijn eiland te genieten. Dat 
mogen u en ik voor hem doen. Voorwaarde 
is wel dat we zijn rekeningen betalen. En 
die liegen er niet om. 
Een weekje geheel verzorgd met zijn 
tweeën op Bransons Necker 
Island kost zo’n 20.000 dollar. 
Wie het Caribische eiland, inclu-
sief dertig man personeel, in zijn 
geheel af wil huren telt daarvoor 
wekelijks een slordige 
300.000 dollar neer. Maar 
dan ontbreekt het u en 29 
vrienden dan ook aan niets. 
Een poll op Bransons web-
site meldt trots dat 96 
procent van zijn gasten 
zeer tevreden is. Dan 
hou je 4 procent over. 
Mensen die zelfs in 
het paradijs waar-
schijnlijk nog iets te 
mekkeren hebben.

versace
Gekoeld zand aan het strand
Een nieuwe ontwikkeling is het zoge-
naamde luxury fashion-branded lifestyle 
resort. Een hele mond vol inderdaad. 
Het concept steunt op het volgende 
idee: stel je hebt een Versace-shirt met 
bijpassende Versace-stropdas, dan wil je 
die natuurlijk weleens kunnen dragen 
in een geschikte Versace-omgeving. Om 
in die behoefte te voorzien is het Palaz-
zo Versace bedacht, een resort in 
Australië wat van onder tot boven is 
vormgegeven door Donatella Versace, 
de zus van Gianni. 
Inmiddels is in Dubai Palazzo Versace 
nummer twee in aanbouw. Vanwege de 
verzengende hitte aldaar gaat dit Versa-
ce-lustoord uitgerust worden met een 
sterk staaltje strandtechniek; gekoeld 
zand! Het mag natuurlijk niet gebeuren 
dat Versace-toeristen hun voeten ver-
branden als ze achteloos hun Versace-
muiltjes uitschoppen op het strand.

Huur het vakantiestekkie 
van een wereldster

€ 2000
per nacht

$ 135
per dag

$ 300.000per week

Voor een  modieuze 
prijs!

$ 100.000

per jaar
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De Sjah van Perzië
Koninklijk vluchtelingenkamp
In 1975 kocht prins Shahram Pahlavi, zoon van de Sjah 
van Perzië, het eiland D’Arros in de Seychellen. Hij was 
wel toe aan een privé-eiland omringt door een zee aan 
water. Dat hij zijn familie met die aankoop een goede 
dienst zou bewijzen, bleek vier jaar later toen ayatollah 
Khomeini de macht overnam en de familie van de Sjah 
moest vluchten. Het vredige D’Arros veranderde door die 
gebeurtenis in een koninklijk vluchtelingenkamp.
Het onderhoud van hun privé-paradijs viel de werkloze 
royalty echter behoorlijk tegen, zeker nu ze geen greep 
meer in de schatkist van hun 
land (inmiddels Iran) konden 
doen. Om brood en kaviaar op 
de plank te krijgen, besloten 
ze te verhuizen en hun privé-
eiland in de verhuur te doen. 
Het eiland is anno 2009 nog 
steeds te huur voor eenieder 
die zich een tijdje de shah te 
rijk wil voelen. Ideetje mis-
schien voor onze Willem-
Alexandwer, die met zijn nieu-
we onderkomen op 
Mozambique ook een konink-
lijke verhuurder zou kunnen 
worden.  ◼

prijsop aanvraag

Huur het vakantiestekkie 
van een wereldster


