LEUKE
VAKANTIEADRESSEN

CHAMBRES D’HÔTES
BOURGOGNE
Lucia Schouten (49): “Chambres d'hôtes bezoeken vinden
wij de leukste vorm van vakantie vieren, zo zijn we al bij
heel wat adresjes geweest.
Een adresje waar we fijne
herinneringen aan hebben, is
Le Bonnet de Nuit in de
Bourgogne, gerund door de
Nederlandse Folkert en Lineke.
Ze hebben een groot familiehuis met gezellige kamers,
heerlijk eten en bijzondere,
biologische wijntjes waar
Folkert ook veel over weet te
vertellen. Er is een heerlijke
tuin met zwembad waardoor
het voor kinderen ook leuk
is. Kortom, een fijne plek om
te zijn.”

is hotel-restaurant Palazzo
del Maggiore in Castelvittorio
wat voor jou. Een sprookjesachtige, rustige plek in de
uitlopers van de Maritieme
Alpen, met geweldig uitzicht.
Ik verwonder me nog vaak
over dit dorp dat pardoes uit
de lucht lijkt te zijn gevallen om
vervolgens te landen op een
steile bergtop. Het balanceert
er al sinds de middeleeuwen.
In de omgeving kun je mooi,
maar pittig, wandelen. Los van
het uitzicht en het prachtige
gebouw is het belangrijkste
pluspunt van het hotel de
gastvrijheid van de bijzondere
eigenaren: die is oprecht en
hartverwarmend. En anders is
er het heerlijke eten, gemaakt
met ingrediënten uit eigen
tuin.”

TIPI
PORTUGAL
Corine Visserman (29):
“Portugal Nature Lodge wordt
gerund door Peter en Joke,
die een paar jaar geleden
verliefd zijn geworden op dit
plekje in de Alentejo. En dat
waren wij ook! Op het bergachtige terrein hebben ze
drie tipi’s, een Mongoolse
yurt en een safaritent staan.
Je zit helemaal privé en hebt
alle luxe van een huisje (met
een eigen keukentje en badkamer), maar je bent heerlijk
veel buiten. Het strand is op
twintig minuten rijden. Peter
en Joke zijn geweldig als
gastheer en -vrouw: je voelt
je meteen welkom. Ze geven
je tips om de omgeving (waar
bijna geen andere toeristen
zijn) te verkennen. En je kunt
je iedere ochtend laten verwennen door een ontbijtje bij
je tent. Echt de ultieme vakantiebestemming. Ook (of juist
ook) met kinderen.”

tips!”

AGRITURISMO
TOSCANE

www.portugalnaturelodge.com
Prijs tipi vanaf € 65 per

pizza eten (de Italianen in de vallei

nacht, yurt vanaf € 55 per

www.poggettomasino.it

rijden ervoor om!) en er is vaak live

nacht. Doe-het-zelf ontbijtje

Prijs vanaf € 525 per vier-

muziek.”

vanaf € 5 per persoon

persoonshuisje per week

op basis van halfpension

Prijs vanaf € 60 per tweepersoonskamer per nacht,

Tip: “Mocht je behoefte hebben

inclusief ontbijt

aan wat levendigheid, dan daal
je de berg af en meng je je in

Fijn van Flow

van weet, maar Joke geeft je alle

Italianen. Je kunt er ook lekker

persoonskamer per nacht,
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strand, waar ik de naam niet meer

het lokale café Sul Ponte met de

Prijs vanaf € 135 per twee-

PALAZZO DEL MAGGIORE
LIGURIË
Anke Glasmeier (43): “Als je
van wat ruiger en minder
platgetreden Italië houdt, dan

eten bij een visrestaurant op het

Chantal Ariens: “Een plek
waar we met de kinderen
steeds weer naar terugkeren
is Poggetto Masino, een
prachtige agriturismo, midden
in de natuur in het zuiden van
Toscane. Geen grote toeristische trekpleisters in de buurt,
wel kleine pittoreske stadjes
en de zee. Het is een prachtig
landhuis op een heuvel met
een paar kleine huisjes eromheen, een schattige cottage,
een prachtige tuin met olijfbomen en een zwembadje.
Ze hebben hun eigen olijfolie.
Heerlijk.”

www.palazzodelmaggiore.it

www.lebonnetdenuit.com

Tip: “Je kunt heerlijke scampi’s
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