
Travel tIPS

FASHION AND MORE





Inhoud



travel

waar ik van houd is reizen, een nieuwe cultuur beleven, geschiedenis zien, mensen 
leren kennen, mooie souvenier winkels en vooral fotografie. 

Het maakt niets uit naar welk land je gaat want elk land heeft iets
 unieks om te zien.

Zelf heb ik een favoriet land om op reis te gaan en dat is Amerika. 
Ben nu twee keer geweest en ik ben helemaal verliefd!

Als je reist kom je eigenlijk in een hele andere wereld terecht. Al je problemen en 
zorgen laat je thuis. Geen werk of school, geen huiswerk of overwerken maar

lekker rustig aan doen.

Zelf ben ik geen strand hang type, ik wil wat doen en zien in
mijn vakanties. Ik ga dan ook op avontuur één keer in het jaar.

Mijn droom vakantie bestemmingen zijn dan ook nog:
Australië, Nieuw-Zeeland, Hawaii en Hong Kong.

Essentials



travel



Food = Good



food

faves

Food is een verzamelnaam voor allemaal soorten eten. Fastfood, healthy food 
maar ook snacks. Als je reist kom je in een ander cultuur terecht dan thuis.
Dit merk je vaak aan het soort eten, in Amerika zijn de burgers en hotdogs 

niet weg te denken, Italie de pizza en pasta en ga zo maar door.

In mijn reizen heb ik veel gegeten, bekend en onbekend.  Van hartig tot zoet ik heb
alles geprobeerd. 

In New York City had ik heerlijke Hot Dogs.
In Amsterdam Spare Ribs.

Bar Harbor een gefrituurde kabeljauw.
High Tea in Rotterdam

Een Snow Cone in Central Park
En Starbucks in Disneyland.



accessoires

Must Have

Accessoires spelen bij mij elke dag een grote rol. Als ik zonder
accessoires de deur uitga voel ik mij naakt, niet compleet.

Accessoires kunnen je outfit helemaal afmaken of weer helemaal laten floppen. Let
dan ook altijd op wat je combineert, of het wel met elkaar past.

Zelf volg ik de trends niet, ik draag wat ik mooi vind en waar
ik mij goed bij voel. Je accessoires hoeven niet allemaal

designer te zijn om mooi te zijn. Het ligt er ook aan hoe je het behandeld. Zelf
kan ik niet tegen namaak zilver, daarom zijn al mijn sieraden puur zilver.

Aller daagse accessoires van Mirella:
Horloge, oorbellen, ring, 2 tot 3 kettingen, enkelbandjes (als het weer 

goed is) wat arm candy en een sjaal.



I love 
Jewelry 



Style
=

Personal



Fashion

Fashion, you get it or you don’t. Jurken, rokken, jeans en basics je
kan er alles mee matchen.

Fashion is niet alleen kleding, nee het is veel meer! Denk aan tasjes, hoeden, 
poncho’s en jackets. Deze kunnen je outfit helemaal

afmaken! 

Zelf draag ik het meest mijn poncho’s, hoeden en jackets
om mijn outfit meer pit of classy look te geven.

Trends I love:
Denim, black and white en faux fur.




