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Nu boeken= lekker lang voorpret

O, wat lijkt het nog ver weg, de zomer. Maar voor wegdromen bij azuurblauwe

COVER ILLUSTRATIE: ISTOCK

zeeën en zonovergoten terrasjes is het nooit te vroeg. En wie nu al boekt,
bespaart veel geld en: van deze vijf bestemmingen word je spontaan vrolijk!
Productie & tekst: Annabel van der Prijt. Illustraties: Caroline Cracco
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stranden wisselen elkaar
af langs de kustlijn van
Portugal. Tel daarbij de
vriendelijke bevolking en
de culturele hoogtepunten
op, en je hebt een
top-vakantiebestemming!

Tip: met de Lisboa Card

Helemaal in het zuidelijkste puntje van >

krijgt u veel korting op

Portugal ligt het bruisende Faro. De

bezienswaardigheden in

hoofdstad van de regio Algarve.

Lissabon.

In het pittoreske Obidos
stap je terug in de tijd
Costa de Prata
De Atlantische Oceaan lijkt hier soms een
zilveren gloed te hebben. Niet gek dat de
Costa de Prata ook wel de Zilverkust wordt
genoemd. Heel verleidelijk om hier een duik
in zee te nemen. Doe dit wel alleen waar de
blauwe vlag wappert, dan weet je zeker dat
het veilig is om te zwemmen. Fijne stranden
mét blauwe vlag:
• São Marthino: dit strand ligt ingesloten
tussen twee landtongen en heeft daardoor
geen sterke branding.
• Figueira da Foz: hier vind je lange, brede
zandstranden.
• Carreiro de Johannes: dit mini-strandje ligt
verstopt tussen twee rotswanden en wordt
nog niet overspoeld door toeristen.
Absoluut een bezoekje waard: het schilderachtige stadje Obidos. Het stadje is omringd
door oude stadsmuren en in veel straten zijn
auto’s verboden. In de smalle, kronkelende
straatjes staan witte, authentieke huisjes
waarvan de muren begroeid zijn. Hier ga je
terug in de tijd.

liftjes in Lissabon brengen
je zo de heuvel op.

8 DAGEN
VANAF
€ XXX P.P.

AANBIEDING

3X DOEN
Portugese gebakjes eten
De Portugese keuken is eenvoudig en gevarieerd. In iedere streek wordt alles net even
anders bereid. Zo heeft iedere regio ook zijn
eigen specialiteit. Wél in het hele land te
verkrijgen: de traditionele Pastéis de Belèm.
Dit zijn romige taartjes bestrooid met poedersuiker. Lekker!
Fado luisteren in Coimbra
Ook ’s avonds is er genoeg te beleven in
Portugal. Typisch voor dit land is fadomuziek.
Gehuld in zwart en begeleid door gitaren
brengen vrouwen deze Portugese smartlappen gepassioneerd ten gehore. In de stad
Coimbra is er zelfs een Fado Cultureel Centrum waar iedere avond om zes uur een live
fadoconcert op u wacht. Reserveer wel even
vooraf om zeker te zijn van een stoeltje.
www.fadoaocentro.com/en

royals tegen te komen, want ook de Portu-

Flamingo’s spotten
Optimaal genieten van rust, stilte en natuur
kan in het Parque Natural da Ria Formosa in
de Algarve. Dit natuurgebied bestaat uit een
aaneenschakeling van lagunes, afgewisseld
met spierwitte duinen en eindeloze zandbanken. Door de getijden en de combinatie van
zoet en zout water, is het gebied een ideaal
leefklimaat voor kameleons, leguanen, flamingo’s, lepelaars en andere trekvogels die op
hun route zijn naar Afrika. Met een catamaran
worden rondleidingen gegeven. Vergeet de
verrekijker niet! Centro de Educação Ambiental de

gese koninklijke familie komt hier graag.

Marim, Quelfes, 8700-225, Olhão

< Op een half uurtje rijden van Lissabon ligt het
havenplaatsje Cascais. Er is een kans om
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< De kenmerkende gele

Voor liefhebbers van zon, strand en cultuur
is Cascais een fijn vakantieadres. U verblijft
in het schitterende resort Quinta da Marinha
Hotel***** dat van alle gemakken is voorzien.
Zo beschikt het resort over twee restaurants,
een binnen- en buitenzwembad en een poolbar. De ruime kamers hebben airconditioning,
een zithoek en een balkon of terras met zitje.
Het strand ligt drie kilometer verderop.
Inbegrepen
7x overnachting in Quinta da Marinha
Hotel***** in een 2-persoonskamer • 7x
uitgebreid ontbijtbuffet • upgrade naar een
Prime-View room • gratis internet in de
hotelkamer (t.w.v. € 15,- p.d.)
Indien per vliegtuig tevens inbegrepen
retourvlucht Amsterdam-Lissabon
• luchthavenbelasting en brandstoftoeslag
• retourtransfer luchthaven-hotel
Exclusief
reis- en annuleringsverzekering
• overige maaltijden • eventuele vlucht- of
dagtoeslagen • bijdrage Calamiteitenfonds à
€ 2,50 per boeking • reserveringskosten
à € 17,50 per boeking
Prijs en periode
Deze aanbieding geldt van 1 april t/m 31 oktober 2015. Aankomst is dagelijks mogelijk.
8-daagse autoreis v.a. € XXX p.p.
8-daagse vliegreis v.a. € XXX p.p.
Meer informatie en reserveren
Ga naar www.libelle.nl/reizen of bel de
reisadviseurs van de Jong Intra Vakanties
via 0180-45 78 03. Reserveren o.v.v. reiscode AZCSX99 (eigen vervoer) of ZVCSX99
(vliegreis). Op deze aanbieding zijn de ANVR/
SGR-voorwaarden van toepassing.
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Ruige kliffen en fijne

Lissabon
Lissabon staat vol met historische gebouwen,
heeft prachtige musea en loopt uit naar de
zee. Redenen te over voor een bezoek. Vergeet daarbij niet om goede schoenen aan te
trekken, want de stad strekt zich uit over zeven heuvels. Niet zo’n wandelaar? Door heel
Lissabon lopen verschillende tramlijnen. Aanrader: stap in tram 28. Deze lijn rijdt door het
hart van de stad en stopt bij verschillende bezienswaardigheden. Zeker even uitstappen bij
Basilica de Estrela en Castelo de São Jorge.
Typisch voor Lissabon zijn de gele trams (of
eigenlijk liftjes) genaamd elevadores, die je een
heuvel op of af brengen. Kaartjes voor beide
trams zijn te koop bij de conducteur. Dineren
doe je in de wijk Estrela & Doca De Alcântara.
Langs de rivier Taag stikt het van de restaurantjes waar je lekker kunt eten. Bovendien is
het langs het water lekker romantisch zitten.

Zelf deze adembenemende
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kustlijn op de foto zetten? Dat
kan in het dorpje Perouládes.

Het Griekse eiland Corfu staat bekend om de prachtige
stranden, helderblauwe zeeën, het groene binnenland
en de huizen in Venetiaanse bouwstijl. Een heerlijk
eiland om Griekse cultuur te snuiven en languit te
genieten van de altijd schijnende zon.

1

2

3

1 De eilandengroep waarbij Corfu hoort, worden ook wel de groene eilanden van Griekenland genoemd. Wij snappen wel waarom! 2 Nog geen jaar open en superhip is Nagual
Beach Bar bij Kontogialos Beach. Direct aan het strand drink je heerlijke cocktails onder
begeleiding van een lekker deuntje. 3 Niet te missen in de zomer, deze roze-paarse
bougainville. Deze kleurrijke plant fleurt in de zomermaanden het hele eiland op.

Corfu-stad
Vanaf de haven van Corfu is het een half uur lopen
naar Corfu-stad (ook wel Kerkira genoemd), de
hoofdstad van het eiland. Na een wandeltocht langs
olijfbomen en cipressen is de oude stad een prima
plek om een middag te vertoeven. Het is heerlijk
ronddwalen in de wirwar van smalle straatjes. In
deze zogenaamde kantoúnia zijn de leukste winkeltjes verstopt. Snuffel tussen de souvenirs van
olijfhout en de typisch Griekse stoffen. Voor cultuurliefhebbers is de tour langs de oude en de nieuwe
citadel een must. Ook de musea in de stad zijn aanraders, neem bijvoorbeeld een kijkje in het Museum
voor Aziatische kunst, het Museum van Antivouniotissa of het Solomos Museum. Breng een bezoekje
aan het oude fort, of klim verder de berg op naar
het oude stadscentrum. Hier vind je de authentieke
Venetiaanse stijl waar Corfu bekend om staat. Het
lekkerste ijsje haal je bij de Italiaanse ijssalon Muka
Muka. Het ijs is huisgemaakt en ze hebben tal van
smaken. Dat wordt nog moeilijk kiezen.
Muka Muka: 28 Kapodistriou Street, Corfu-stad
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8 DAGEN
VANAF
€ 544,- P.P.

Tip: huur een dag een bootje.
Vanaf de zee is het niet alleen
ultiem genieten van de zon,
ook het uitzicht is prachtig.

Uniek strandje
Corfu is erg in trek bij zonaanbidders en dat
is soms te merken op de drukke stranden.
Toch hebben wij een strand ontdekt waar het
bijna altijd rustig is. Veelal zijn er wat locals
en een enkele verdwaalde toerist. Het strand
is eigenlijk een zandstrook van een paar kilometer lang met aan de ene kant de zee en
aan de andere kant een lagune. Het ligt helemaal aan de zuidkant van het eiland tussen
de dorpjes Chalikounas en Agios Georgios.
Vanuit Chalikounas loopt er een klein doodlopend zandweggetje over de zandstrook waar
je de auto kunt neerzetten. Loop daarna
de zandheuvel over en je ziet een prachtig
strand zonder toeristen en luidruchtige cafés.

Ja, er zijn ook
onontdekte strandjes
Gemixte keuken
De keuken van Corfu is een mengeling van
Grieks en Italiaans. Pastitsada is een typisch
gerecht dat op bijna iedere menukaart te vinden is. Deze stoofschotel bestaat uit stukken
vlees (meestal kip of rund) met verse tomatensaus en pasta. Heerlijk eten doe je bij het
restaurant Etrusco in het dorp Kato Korakiana. De mix tussen Grieks en Italiaans komt
hier goed tot zijn recht met invloeden uit de
zee. Houd wat ruimte over voor het toetje: de
chocoladesoufflé is een absolute aanrader.
www.etrusco.gr

1 In de oude straten van Corfu-stad is het heerlijk
slenteren. Je vindt hier veel leuke boetiekjes en
knusse tavernes. 2 De stranden op Corfu zijn
razend populair, hierdoor kan het soms wat druk
zijn op de bekende stranden.

3X DOEN
Zwemmen bij Sidari
In het noorden van Corfu ligt één van de leukste plaatsen van het eiland: Sidari. Het zandstrand van Sidari behoort tot een van de betere van het eiland en bijna alle watersporten
zijn hier mogelijk. Langs de bijzondere kustlijn
vind je Canal d’Amour, een ministrandje
verscholen tussen twee rotswanden. Locals
beweren dat wanneer je als stel in het water
zwemt, je voor altijd bij elkaar zult blijven. Ook
‘s avonds is het goed toeven in Sidari. Langs
de hoofdstraat, die langs het strand loopt,
zijn verschillende bars, discotheken en tavernes te vinden.
Zonsondergang met een cocktail
Ten westen van Sidari ligt het kleine plaatsje
Perouládes. In dit dorpje hangt die typisch
Griekse sfeer, en de ruige kustlijn is hier werkelijk adembenemend. Loop een stukje langs
Logas Beach en je komt bij het 7th Heaven
Café. Het café maakt zijn naam zeker waar,
want de zonsondergang is hier weergaloos.
Neem een heerlijke cocktail en bekijk het
prachtige panoramische uitzicht vanaf een
schommel. Logas Beach, Perouládes
Naar het paleis van keizerin Sissi
Corfu was eind 1800 al geliefd bij de Oostenrijkse keizerin Sissi. Nadat ze het eiland in
1861 bezocht, was ze verkocht. De keizerin
kocht er een villa die ze liet ombouwen tot
zomerpaleis. Het imposante paleis staat net
buiten het traditionele dorp Gastouri en is
dagelijks geopend. In het paleis zijn prachtige
muur- en plafondschilderingen te zien en er
staan nog originele meubels. De tuin is misschien wel het mooiste. Er staan palmen en
andere tropische planten. Plof neer op een
bankje of struin langs de beelden.

AANBIEDING

Bij Hotel Elea Beach***1/2 heeft u niet
alleen het strand, maar ook nog eens
twee (zoutwater)zwembaden voor de
deur. Het hotel ligt in een groene omgeving en op loopafstand van het gezellige
centrum van Dassia. U verblijft op basis
van halfpension. All inclusive is ook mogelijk. Op de kamer heeft u gratis wifi, een
koelkast en een balkon met zitje.
Inbegrepen
retourvlucht Amsterdam-Corfu met Arkefly
in de Economy klasse • luchthavenbelasting en/of brandstofheffing • retourtransfer
luchthaven-hotel • Nederlandssprekende
reisleiding • 7x overnachting in Hotel Elea
Beach o.b.v. halfpension • gratis
welkomstdiner • welkomstpakket met
lokale producten in de kamer
Exclusief
• bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50
per boeking • boekingskosten: € 20,per onlineboeking, € 25,- per telefonische
boeking en € 29,50 per reisbureauboeking • eventuele vluchttoeslag • eventuele
brandstoftoeslag
Prijs en periode
Deze aanbieding geldt van 28 april t/m
17 oktober 2015. Aankomst is mogelijk
op dinsdag en zaterdag.
Meer informatie en reserveren
Ga naar www.libelle.nl/reizen of bel de
reisadviseurs van Arke via 0900-8847
(€ 0,15 c.p.m.). Op deze aanbieding
zijn de ANVR/SGR-voorwaarden van
toepassing.

FOTOGRAFIE: BARBARA GROEN
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lavendelvelden, zonnebloemen en olijfbomen voor zich.
De Provence wordt gekenmerkt door eeuwenoude
tradities, authentieke dorpjes en bruisende steden.
Alle ingrediënten voor een heerlijke vakantie.

2

regio. Er zijn niet alleen veel vaste
antiekwinkeltjes, tussen Pasen en
augustus vinden hier verschillende
antiekbijeenkomsten plaats met
wel achthonderd exposanten.

4 DAGEN
VANAF
€ XXX,- P.P.

AANBIEDING

www.maison-des-vins.fr

3

Nice
Tijdens een vakantie in de Provence kan
een citytrip naar Nice niet ontbreken. Geniet
van de gezellige drukte op Promenade des
Anglais. Langs deze brede boulevard met
hotelpaleizen als Le Negresco is het prima
wandelen, met uitzicht op de baai van Nice.
Bij zonsondergang is het een aanrader om

Lavendelvelden zo
ver je kunt kijken

Denk je aan de Provence, dan denk je aan lavendel. Wie deze paarse velden in
bloei wil zien, kan het beste in juli een bezoekje brengen aan de Franse regio.
1 Franse senioren brengen heel wat uren door op de petanque- (of jeu-de-boules)
baan. Leuk om mee te doen, maar ook om naar te kijken. 2 Een wandeling door
het oude centrum van Avignon staat garant voor een tocht langs tal van historische monumenten. 3 Op de stranden van Nice is het prima toeven. Neem wel
een matje mee, dat ligt wat comfortabeler op de kiezels.

heerlijk weg te zakken in één van de blauwe
stoelen op de stoep, of ga een treetje lager
languit ontspannen op het strand. Via de
levendige boulevard kom je in het charmante
oude stadsdeel; Le Vieux Nice. Hier vind je
bruisende pleintjes als Place Rosetti. Op Le
Cours Saleya is iedere dag een kleurrijke
markt met streekproducten. Na Parijs heeft
Nice de meeste musea en historische gebouwen van Frankrijk. Onze favoriet: L’Opéra
de Nice. Vroeger stond op deze locatie een
stadstheater, maar toen deze eind 1800 in
vlammen opging, kwam er een operahuis
voor terug. Een imposant gebouw met mooie
details. Grappig weetje: de ingang is expres
aan de schaduwkant van het gebouw gemaakt, en niet aan de zonnige zuidzijde. Dit
omdat het vroeger een teken van luxe was
om een bleke huid te hebben.
L’Opéra de Nice: 4 & 6 Rue Saint-François-de-Paule.
www.opera-nice.org
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al jaren dé antiekhoofdstad van de

3X DOEN
Naar een kunstenaarsdorp
Tussen Cannes en Nice ligt hét kunstdorp
van de Provence: Saint Paul de Vence. Veel
(nog) onbekende artiesten hebben hier hun
atelier met waanzinnige kunstcollecties. Het
fraai gerestaureerde centrum is autovrij,
parkeren doe je aan de rand van het dorp.
Un café drink je bij het gezellige Café de la
Place. Dit dorpscafé ligt verscholen tussen
de platanen, aan een gezellig plein, met
uitzicht op de jeu-de-boulesbaan. Trek? De
dagschotel is ook erg lekker en betaalbaar.
Keramiek kijken en kopen
Wie nog een souvenir zoekt, zal zeker slagen in het dorp Varages. Dit bergdorpje is
wereldwijd geliefd om haar aardewerken.
Het pottenbakken is een traditie die van generatie op generatie wordt overgedragen.
In bijna iedere straat is wel een atelier te
vinden, met eigen bakoven. In L’atelier de
Mapy vind je een breed scala aan modern
en klassiek servies, en prachtige designvazen. 24 Rue de la Paix
Grotten en watervallen bezoeken
Niet ver van Varages ligt Villecroze. Aan de
rand van dit dorp zijn de grotten van Villecroze te vinden. Wandel door het park,
langs de olijf- en palmbomen omringd door
kleurrijke bloembedden. Achter een dertig
meter hoge waterval schuilen de grotten.
Een heerlijke plek om verkoeling te zoeken
op een warme dag.

Verblijf
De Provence-Alpes is het mooie achterland
van de Côte d’Azur. Van mooie dorpjes die
worden omringd door wijngaarden en lavendelvelden tot de top van de Mont Ventoux
en het bruisende Nice: de Provence biedt
heel veel bezienswaardigheden en verschillende landschappen. U verblijft in het stadje
Grasse, dat al eeuwen bekendstaat om haar
parfumindustrie. Slapen doet u in Hotel Mandarina**, op 1 kilometer van Grasse. Vanaf
het terras en vanuit sommige kamers heeft u
een prachtig uitzicht over de omgeving.
Inbegrepen
• 3x overnachting o.b.v. logies in
Hotel Mandarina • welkomstpakket met
handgemaakte jammetjes • de eerste tien
boekers ontvangen een gratis exemplaar
van de reisgids 100% Zuid-Frankrijk
Exclusief
• bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per
boeking • boekingskosten: € 20,- per
onlineboeking, € 25,- per telefonische
• boeking en € 29,50 per reisbureauboeking
• toeristenbelasting: ongeveer € 0,50 per
dag per persoon (ter plaatse te voldoen)
Prijs en periode
Deze aanbieding geldt van 28 maart t/m
11 november 2015. Aankomst is dagelijks
mogelijk.
Meer informatie en reserveren
Ga naar www.libelle.nl/reizen of bel de reisadviseurs van Arke via 0900-8847 (€ 0,15
c.p.m.). Op deze aanbieding zijn de ANVR/
SGR-voorwaarden van toepassing.
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Wie denkt aan de Provence, ziet waarschijnlijk paarse

1

< Het rivierdorpje L’Isle-sur-la-Sorgue is

Lavendel en wijn
Al rijdend door de Provence kun je er niet
omheen: de bloemenzee van lavendel. Zo
ver het oog reikt, strekken de lavendelvelden
zich uit. In de maanden juni en juli staat de
lavendel volop in bloei en in augustus worden
de velden geoogst. Voor één liter lavendelolie
zijn behoorlijk wat bloemen nodig, namelijk
zo’n 130 kilo! Wie zijn route door de Provence vervolgt, komt ongetwijfeld een wijnhuis tegen. Neem zeker even de tijd om even
uit te stappen. De Provence is het oudste
wijngebied van Frankrijk en staat bekend om
haar rosé. In het wijnhuis in Arc sur Argens
staan tientallen wijnen klaar om geproefd te
worden. Het huis heeft ook een restaurant
waar je lekker kunt tafelen, onder het genot
van een huisgemaakt wijntje natuurlijk. Santé!

TOERISME

De Amalfikust in de Italiaanse regio
Campania is er eentje om verliefd op te
worden. Heerlijke stranden, schilderachtige
dorpjes en een prachtig landschap. Het is
hier gewoon één grote ansichtkaart.

1

2

Modestad
Positano is misschien wel het meest fotogenieke plaatsje langs de Amalfikust. Tegen de berg liggen huisjes in zongebleekte
tinten als perzik, roze en terracotta. De
oude huizen en de smalle steegjes in het
pittoreske stadje doen je wegdromen.
Aan het strand staat het mooie Santa
Maria dell’ Assunta-kerkje, waarvan de
geeloranje koepel volledig bedekt is met
kleurrijke tegeltjes. Positano staat ook wel
bekend als modestad en heeft zelfs een
eigen modelabel. Veel winkels verkopen
hier dan ook de luchtige, kleurrijke kleding.
Maar niet alleen het Positano-label wordt
hier verkocht, ook veel bijzondere boetiekjes hebben hier hun plekje gevonden.
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1 Winkeltjes met ‘Fattoria’ en
‘Agriturismo’ op de gevel
verkopen de lekkerste streekproducten. Zo van het land in de
schappen. 2 De frisse likeurdrank limoncello komt uit het
Amalfi-gebied. Dit verklaart ook
de vele citroenboomgaarden.
Ruikt lekker én ziet er vrolijk uit.
3 Het fijnste strand van Capri is
Marina Piccola. Een kronkelig
weggetje leidt je naar dit kleine
strandje gelegen in een minibaai. Ook als je geen strandmens bent, is Marina Piccola de
moeite waard. Het uitzicht dat je
hier hebt, is geweldig.
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8 DAGEN
VANAF
€ 329,- P.P.
Kust vol eilanden
In de baai van Napels liggen drie stuk voor
stuk noemenswaardige eilanden. Pak vanaf
Sorrento of Napels de ferry en ontdek Capri,
Ischia of Procida.

Libelle geeft weg
Begin dit voorjaar komt
het nieuwe boek van
Italië-kenner Esther van
Veen over Napels en
Campania uit. In dit lifestyleboek vind je de lekkerste gerechten,
leuke adressen en bijzondere anekdotes
uit deze regio. Libelle mag tien exemplaren weggeven! Ga naar www.libelle.nl/
campania en maak kans!

De oude Romeinen verloren hun hart al aan
Capri, en nog doen bijna iedere dag toeristen
dat. Dit eiland vol citroenbomen biedt de
mooiste uitzichten. Het bergachtige eiland
heeft twee dorpjes: Capri en Anacapri. De
straten staan hier vol met witte authentieke
huisjes, kunstgaleries en ambachtswinkels.
Stap een willekeurige ijssalon binnen voor
een volmaakt ijsje. Tip: op het eiland zijn veel
scooters te huur.
Ischia is het grootste eiland van de drie.
Zeker even bezoeken: de thermale bronnen
en modderbaden. Het bronwater zou mineralen bevatten die een heilzame werking hebben op reuma, stofwisselingsstoornissen en
botziektes. Daarnaast is het natuurlijk
gewoon ultiem relaxen.
Het eiland van Procida is het dichtstbevolkt
van de drie, maar daar merk je als toerist
niets van omdat het merendeel van de bewoners op het vasteland werkt. En: het eiland is
het minst toeristisch. Procida wordt geroemd
om haar kleurrijke huisjes tegen de rotswand.

Met de boot
naar Capri

Oude Romeinen
Tijdens een vakantie in Campania kan een
bezoek aan de eeuwenoude stad Pompeï
niet ontbreken. De stad werd in het jaar 79 na
Christus overdonderd door de uitbarsting van
de Vesuvius, die op steenworp afstand ligt,
en is daardoor uitzonderlijk goed bewaard
gebleven. Anderhalve eeuw na de uitbarsting
ligt nog steeds één derde van de stad onder
de aarde verscholen. Dwaal door de oude

1

straten, bezoek het theater en de badhuizen.
Wie Pompeï wil bezoeken, kan dit het beste
vroeg op de dag doen. Er is namelijk weinig
beschutting en daardoor kan het warm zijn.
Strandenjacht
Niet overal aan de Amalfikust zijn fijne stranden te vinden. Zo wordt de kust van Napels
gekenmerkt door grote rotsen. De Italianen
trekken zich hier niets van aan en zoeken
een vlak plekje op de stenen uit om daar hun
middag door te brengen. Fijne stranden vind
je wél bij Castellabate, Palinuro en de Golfo di
Policastro. In de weekenden en in de zomer
worden de stranden voornamelijk bevolkt
door Italiaanse families. Naast de prachtige
natuur kun je ook hier de eeuwenoude
cultuur bewonderen, waarvan de Tempel van
Hera een mooi voorbeeld is.
Stad van bijnamen en limoncello
Land van zeemeerminnen. Land van sinaasappel- en citroenboomgaarden. Land van
kleuren. Allemaal bijnamen voor de kuststad
Sorrento. Vanaf steile hellingen loopt de stad
naar de zee, met uitzicht op de baai van Napels. Het is hier niet alleen heerlijk wandelen,
vanuit de haven worden ook boottochten of
duikexcursies georganiseerd. Absolute must:
een glaasje limoncello drinken. De citroenlikeur komt hier vandaan en smaakt dan ook
precies zoals hij hoort te smaken.
1 Op Capri is het leuk winkelen. Er zijn veel ambachtswinkeltjes en boetiekjes. Verscholen tussen de
kleding- en hoedenwinkels zitten de lekkerste ijssalons. 2 Het eiland Procida staat bekend om haar gekleurde huisjes. Net een ansichtkaart. 3 Napels barst

AANBIEDING
Sant’Agnello ligt tegen Sorrento aan en
heeft een gezellig centrum met veel winkels, pleinen en gezellige restaurants. U
logeert in het keurige Hotel Londra***, op
vijf minuten lopen van het strand. Tijdens
uw verblijf kunt u gebruikmaken van het
zwembad en het zonneterras met ligstoelen. Vanaf het dakterras heeft u een
prachtig uitzicht over de baai van Napels.
Inbegrepen
7x overnachting in hotel Londra*** in
een 2-persoonskamer • 7x ontbijtbuffet
• halve dag groepsexcursie met een
gids naar Pompeï (in het Engels) • gratis
entree tot likeurfabriek I Giardini di
Cataldo (www.igiardinidicataldo.it) waar
o.a. limoncello wordt gemaakt
Indien per vliegtuig
tevens inbegrepen
retourvlucht Amsterdam-Napels met
Transavia.com (naar keuze: EindhovenNapels met Transavia.com of Amsterdam-Napels met overstap in Rome of
Milaan met Alitalia) • luchthavenbelasting
en brandstoftoeslag • retourtransfer
luchthaven-hotel
Exclusief
reis- en annuleringsverzekering • overige
maaltijden • entreekaart tot Pompeï à
€ 11,- p.p. • eventuele vluchttoeslagen
of dagtoeslagen • bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking • reserveringskosten à € 17,50 per boeking

van de cultuur én winkels. In het overdekte winkelcentrum Gallerie Umberto komt dit heel mooi samen.

3

Prijs en periode
Deze aanbieding geldt van 1 april t/m
31 oktober 2015. Aankomst is dagelijks
mogelijk.

2
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Meer informatie en reserveren
Ga naar www.libelle.nl/reizen of bel de
reisadviseurs van de Jong Intra Vakanties
via 0180-45 78 03. Vermeld de speciale
reiscodes AZSNO01 (eigen vervoer) en
ZVSNO01 (vliegreis). Op deze aanbieding
zijn de ANVR/SGR-voorwaarden van
toepassing.
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FOTOGRAFIE: ESTHER VAN VEEN

8-daagse autoreis v.a. € 169,- p.p.
8-daagse vliegreis v.a. € 599,- p.p.

TOERISME

8 DAGEN
VANAF
€ 389,50 P.P.

Om de zon op te zoeken hoef je
zeker niet het land uit. In Zeeland
is het heerlijk vakantievieren!

< Op De Markt in Middelburg is het altijd gezellig.
Zoek op het terras een plekje in de zon en

mooiste stranden van Nederland,

geniet van een hapje en een drankje.

authentieke steden om in rond

3X DOEN

te dwalen en een geheel eigen

Winkelen in Goes
In het hart van Zeeland ligt dé stad om te
winkelen: Goes. Hier kun je uren dwalen door
het oude centrum. Niet alleen grote merken
zijn hier gevestigd, ook sfeervolle boetiekjes
hebben hier hun plek gevonden. Quisted
is zo’n zaakje, met allerlei authentieke producten. Edelstenen, schelpen en sjaals van
natuurlijke materialen zijn bestsellers. Leuke
souvenirtjes voor de thuisblijvers. Quisted:

karakter. Een beetje buitenland
binnen Nederland.

Korte Kerkstraat 7, 4461 JE Goes, www.quisted.nl

Stranden
De stranden in Zeeland zijn niet alleen de
schoonste van Nederland, misschien ook
wel de fijnste. Zelfs in de zomer is hier altijd
wel een plekje te vinden. Dat de Zeeuwse
stranden ook nog eens de meeste zonuren
hebben van ons land, is natuurlijk extra
mooi meegenomen. Boekje, drankje en
een hapje mee. De uren strijken hier zo
voorbij. Liever meer actie? Door de wind
en hoge golven is de Noordzee zeer geschikt voor extreme sporten als kitesurfen
of wakeboarden. Leuk: verken de Zeeuwse kust per kajak. O.a. te huur bij De
Zeeuwse Gasten. De Zeeuwse Gasten: 4328
ZH Burg Haamstede. www.dezeeuwsegasten.nl

Shoppen in Goes
en cultuur snuiven
in Middelburg
In Zeeland is het niet alleen heerlijk

Huur een fiets en maak

tot rust komen, ook sportievelingen

een tocht door de duinen.

kunnen hier hun hart ophalen. Ga

Wat is het hier mooi!

bijvoorbeeld zeekanoën.
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Middelburg
Stad die je gezien moet hebben: Middelburg. Al eeuwenoud maar nog even mooi
als vroeger, de stad is namelijk helemaal in
traditionele stijl herbouwd. De combinatie
tussen historische monumenten en moderne architectuur is zeker een stadwandeling
waard! Een terrasje pakken doe je op De
Markt. Op dit plein schijnt altijd de zon.
Elke donderdag is er weekmarkt met lekkere streekproducten. Vanaf De Markt loop
de zo de winkelstraten van Middelburg in:
Lange Delft en Langeviele.

Mosselen eten in Bruinisse
Wie denkt aan Zeeland, denkt aan mosselen.
In het dorpje Bruinisse is het allemaal begonnen, en nog steeds staat het plaatsje bekend
om de goede mosselvangst. In het Brusea
kom je niet alleen alles over Zeeland te weten, hier kun je in de zomermaanden ook
zelf Zeeuwse bolussen bakken en mosselen
proeven. Zeeuwser kan bijna niet. Brusea:

AANBIEDING
U overnacht in het Hampshire Hotel –
Churchill Terneuzen**** op een unieke locatie,
op de dijk aan de Westerschelde in Terneuzen. Tijdens het diner kijkt u uit over de zee.
Het hotel beschikt over een binnenzwembad
en sauna. Uw ruime kamer is voorzien van
een zitje, flatscreen-tv en een ruime, gerenoveerde badkamer. Het centrum van Terneuzen ligt op twintig minuten wandelen en het
Noordzeestrand ligt op twintig minuten rijden.
Inbegrepen
7x overnachting in een tweepersoonskamer
(categorie comfort) • 7x uitgebreid ontbijtbuffet in restaurant Rosaura • 1x een 3-gangendiner (op de aankomstdag) • grachtenvaart
in Brugge of Gent • 1 dag een huurfiets met
fietsroutes • informatiepakket over de omgeving • gratis gebruik van het binnenzwembad
en de sauna • koffie- en theefaciliteiten op de
kamer • gratis wifi • gratis parkeren
Exclusief
• toeristenbelasting à € 1,85 p.p.p.n.
• reserveringskosten à € 12,50 per boeking

entree € 3,50 p.p. Oude Straat 23, 4311 AV
Bruinisse. www.brusea.nl

Vis eten in Westkapelle
Zeeland verlaten zonder een lekker stukje vis
gegeten te hebben, dat kan natuurlijk niet.
Onze favoriet: de Zeezot in Westkapelle. Hier
is het niet alleen gezellig zitten, ze serveren
hier ook nog eens de lekkerste gerechten gemaakt van streekproducten. En de vis komt
rechtstreeks uit de zee. Zeezot: Zuidstraat 101,

Prijs en periode
Deze aanbieding geldt in juli, augustus en
september 2015. De reis kan worden geboekt van 1 januari t/m 31 maart 2015.
Meer informatie en reserveren
Ga naar www.libelle.nl/reizen of
bel met Marrea Hotelarrangementen
via 0571-27 77 44.

4361 AH Westkapelle. www.zeezot.nl

Mrs. Magazine:
‘‘Ik kan niet kiezen.
Ik boek ze gewoon
alle vijf!’’

FOTOGRAFIE: TESSA JOL, PETER KOOIJMAN, GETTY

De zuidelijke provincie heeft de
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