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Espresso, cappuccino en latte.
In de grootste stad van de staat
Washington begínt koCedrinken
pas bij deze termen.
Het nu gigantische Starbucks is hier
opgericht, de stad telt ruim 70 koffie-
branders en heeft 35 koffietentjes per

100.000 inwoners –meer dan
welke andere Amerikaanse stad.
De bestemanier om erachter te komen
watSeattleites zo aantrekt in het
zwarte goedje, is eenmeegaanmet
een koffietentjestocht.
seattlebyfoot.com

Koffietentjestocht

stedentrip
Seattle

nu Op padmet Seattle Coffee Crawl

uitgelicht Space Needle

Uitzicht
Wat het Empire State

Building is voor New

York, is de Space

Needle voor Seattle.

Bovenin heb je een

mooi overzicht over

de stad, met daarach-

ter de natuur: een

360-gradenpanorama

langs de Puget Sound,

Lake Union en de

bossen aan de over-

kant van het water.

spaceneedle.com

Naar de markt
Het is misschien wel

de beroemdste markt

van het land: de Pike

Place Market. Al meer

dan honderd jaar is

dit de plek waar de

inwoners hun pro-

ducten rechtstreeks

van de producent

kopen. Of het nou

om bloemen, brood-

jes, vlees of vis gaat:

alles is vers. Elke dag

opnieuw.

pikeplacemarket.org

Bootje varen
Vanaf de Ferry Pier

vertrekt een veerboot

naar Bainbridge Is-

land. Zo ruil je bin-

nen een half uur

downtown Seattle in

voor de rustige jacht-

haven van een klein

Amerikaans dorpje.

Op het eiland zijn

galeries en musea en

er loopt een wandel-

pad langs het water.

Overnachten
Tegenover Pike Place

Market ligt Inn at the

Market. Een heerlijk

hotel, maar daar be-

taal je dan ook voor:

219 euro per kamer.

innatthemarket.com

Goedkopere optie?

The College Inn heeft

kamers vanaf 42 euro

per persoon, maar

dan deel je wel een

badkamer en je zit

een stuk verder bui-

ten het centrum.

collegeinnseattle.com

De vlucht
KLM vliegt recht-

streeks, vanaf 900

euro retour. Vliegen

met (lange) tussen-

stop kan met United

Airlines. Vanaf 690

euro retour.

Seattle staat in Amerika bekend als de stadwaar de beste
koffiewordt geschonken. Met een koffiebar op elke hoek van
de straat grijp je nooit mis. Tekst en foto’s: Bas van Oort

1.
Safeco Field
seattle.mariners.
mlb.com

Elke grote stad in de VS heeft een
honkbalteam in deMajor League.
In Seattle zijn dat deMariners.
Zelfs als je geen sportliefhebber
bent, kijk je je ogen uit in het
stadion. Eenwedstrijd duurt zo’n
3 uur, waarin je van begin tot eind
wordt vermaakt.

2.
Ondergronds
undergroundtour.com

Zo’n beetje de hele binnenstad
werd in 1889weggevaagd door
een grote brand. In plaats van
puin te ruimen, beslootmen
verder te bouwen op de oorspron-
kelijke laag. Zo sta je voor de
ingang van een oude bar, terwijl
boven je het verkeer raast.

3.
Muziek
showboxpresents.com

Artiesten die uit Seattle of nabije
omgeving komen: Nirvana, Jimi
Hendrix, Foo Fighters, Pearl Jam
en Fleet Foxes. Seattle is dus een
muziekstad. Met name The Show-
box is legendarisch. Van Duke
Ellington tot Lady Gaga: allemaal
hebben ze er opgetreden.
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