advertentie

leuke vakantie-adressen
Mon Petit Paradis
Zuid-Frankrijk

Dit prachtige, typische stenen
huis gelegen bij de stad Plan-dela-Tour in Zuid-Frankrijk dateert
van 1721. Het werd volledig
gerenoveerd en oude en nieuwe
materialen verwerden samen
tot één harmonieus geheel. Het
huis heeft een oppervlakte van
160 m² met drie slaapkamers
met tweepersoonsbedden, twee
badkamers en een keuken. Er is
ook een zwembad aanwezig.
Eigenaresse Angelique Deckers
schreef ook een boek over het
zuiden: La Cuisine d'Angelique,
smaken uit de Provence (verkrijgbaar in België en Nederland). De
gastvrije eigenaren verwelkomen
u met plezier!
monpetitparadis.net

B&B Casa Andorinha
Portugal

Wil je even weg zijn van alle drukte,
even tijd voor jezelf hebben en
genieten van de rust, de stilte,
de ongerepte natuur en de
Portugese cultuur, dan ben je bij
Casa Andorinha van Joost en
Lukkien op de juiste plek. Deze
B&B ligt in het dorpje Penedones
in het noorden van Portugal aan
een schitterend stuwmeer. Er is
een prachtig gastenverblijf, in de
mooie tuin zijn veel terrassen, er
is een bibliotheek met Nederlands
boeken en spelletjes en er is een
internetaansluiting. Je kunt er
heerlijk (nordic) wandelen en
zwemmen in het stuwmeer en er
zijn veel excursiemogelijkheden.
Ook kun je een massage nemen
en komende zomer genieten in
de nieuwe hot tub.
hobero.net

Tendi safari lodgetent
Europa
Een luxe kampeervakantie met
Tendi in een compleet ingerichte
safari lodgetent van ruim 35 m²
met of zonder eigen sanitair. De
Tendi safari lodgetenten staan
onder meer in Frankrijk, Spanje,
Portugal en Italië op kleinschalige
locaties en hebben vaak een
bijzondere ligging, zoals bij een
kasteel, boerderij of meer. De
safari lodgetenten zijn volledig
ingericht met houten vloer,
veranda, keukenunit en bij aankomst zijn de boxspringbedden
al opgemaakt. Geniet van het
buitenleven, van elkaar en van
de omgeving. Boek nu een uniek
plekje voor 2013.

tendi.nl

La Ferme du Château
België
‘Familievriendelijke groepslogies’,
zo kun je het verhuurconcept van
La Ferme du Château het best
omschrijven. Je wordt er gastvrij
ontvangen door de Vlamingen
Bieke en Christophe. De boerderij
ligt op minder dan twee uur rijden
van Maastricht. Je kunt er volop
genieten van de Ardeense bossen, het lekkere eten, de stevige
trappisten en vooral het samenzijn met je familie of vrienden.
De boerderij heeft negen ruime
slaapkamers, elk met eigen badkamer. ’s Ochtends ontvang je
een stevig ontbijt met streek- en
huisgemaakte producten. Je kunt
gebruikmaken van de compleet
ingerichte keuken of maaltijden
door ons laten verzorgen. Er is
een (speel)tuin voor jong en oud.

malvoisin1849.be

Pipowagen Warm Welkom
Meerlo

B&B Silogie
Epe
Ga eens exclusief logeren in de
torenkamer van Silogie. In de
bovenste ruimtes van een oude
graanmalerij vind je de torenkamer
met graansilo als suite. Deze
comfortabele en sfeervolle torenkamersuite is in warme stijl afgewerkt waarbij elementen van de
vroegere functie in tact zijn gelaten.
Een ruime, zeer complete suite
met een droomzacht hemelbed
en warm hemelbad met geweldig
uitzicht over de Veluwe. Voorzien
van een luxe badkamer, kitche
nette, flatscreen, internet, wifi
en meer. Kortom: een bijzonder
romantische suite voor iedereen
die een unieke en exclusieve
overnachting wil beleven, ver weg
van dagelijkse besognes.
silogie.nl

Hotel Natürlich
Oostenrijk
Heb je zin in om de winter op
een speciale manier te beleven?
In een natuurlijke sfeer en met
persoonlijke aandacht?

Dan is ‘Natürlich Hotel mit Charakter’ het juiste vakantieadres
voor jou. Splinternieuw, modern
en natuurlijk ingericht met veel
liefde voor details. Op een
prachtig stukje aarde kun je uitrusten, van de natuur en het uitzicht genieten en deze bewust
beleven. Dat is vakantie in Hotel
Natürlich in Fiss, Tirol. Mooi: het
wellnessgedeelte op het hoogste punt van het
hotel met een uniek uitzicht over
de bergen van Tirol. Boek nu
natuurlijk en beleef natuurlijk!
hotel-fiss-serfaus-ladis.at

In het Noord-Limburgse Meerlo
staat de mooi ingerichte pipowagen van Christel en Marjo. Vol
met leuke lampen, brocante accessoires, bloemen en vrolijke
stippen. Een stapel kussens in de
romantische bedstede... Een heer
lijke plek voor mooie dromen. In
de knusse slaapwagen staat een
stoer stapelbed van steigerhout
en een bed met spijlen. De pipowagen is geschikt voor het hele
gezin, maar ook als romantisch
verblijf voor twee. Warm Welkom
is rolstoelvriendelijk en een groot
deel van het jaar geopend. Op
zoek naar een bijzonder plekje
om te overnachten? Kom dan
naar pipowagen Warm Welkom.
pipowagenwarmwelkom.nl

B&B De Weide Wereld
België
Charmant, karaktervol, alleenstaand landhuis waar je ‘werelds’
kunt genieten van het platteland,
op slechts negen kilometer van
Brugge. B&B De Weide Wereld
is gelegen in het natuurgebied
Beverhoutsveld. Het ecologisch
gerenoveerde huis straalt rust en
warmte uit en heeft drie sfeervolle kamers. In de winter kun je
genieten van de houtkachel in
de zithoek met uitzicht over de
natuur. In de zomer kun je ontspannen onder de lindeboom of
op een van de terrasjes. Je kunt
gebruikmaken van de volledig
ingerichte keuken. Het ontbijt is
biologisch met zelfgemaakte
confituren en zelfgebakken brood.
Binnen zit je aan de lange kloostertafel in de landelijke keuken.
deweidewereld.eu

Heb je ook een leuk vakantieadres en wil je op deze pagina adverteren? Karolin.balci@sanomamedia.nl
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