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Luxe strandhotel Amfora
op het Kroatische Hvar

Engeland:

cornwall

Wie romantisch en actief is aangelegd, is vast dól op het Engelse Cornwall. Met meer
dan 350 kilometer strand is er altijd een plekje te vinden voor je badhanddoek. De
golven zijn hier sterk en hoog, waardoor het gebied ideaal is voor surfers. Bijkomen van
je strandavonturen doe je in de lokale pub in één van de pittoreske dorpjes – logeren
doe je in een echte vuurtoren: Wolf Rock Cottage in Lizard.
www.mullioncottages.com

In Calabrië kun je kiezen
waar je slaapt: bij de boer
of in een superdeluxe villa

Kroatië: hvar
Wie uitgekeken is op de Côte d’Azur, moet eens naar het Kroatische eiland Hvar. Niet
alleen de lavendelvelden doen aan Frankrijk denken, ook de sfeer en de luxe strand
hotels als Bonj Les Bains hebben een Frans sausje. Hvar is zó zonzeker, dat hotels zelfs
korting beloven als je een regendag in je vakantie treft!
www.suncanihvar.com/bonj-les-bains

Spanje: cala d’aiguafreda

secret
getaways
uropa
Top-11 tripjes in E
Surfen in Cornwall, dolfijnen spotten rondom de Azoren
of relaxen aan geheime stranden… Het is moeilijk kiezen uit
deze tien fijne, onontdekte plekjes in Europa.
tekst Esther Muller fotografie Hollandse Hoogte
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De Costa Brava staat bekend om zijn Hollandse snackbars en lallende badgasten.
Maar wie even verder rijdt naar de regio Begur, treft een compleet andere wereld. Het
mooie stadje aan zee, Cala d’Aiguafreda is de ideale plek om helemaal tot rust te
komen. Slapen doe je in het leukste boetiekhotel Sa Rascassa, waar je heerlijk buiten
kunt eten met uitzicht op het strand.
www.hostalsarascassa.com

Op zoek naar authentiek
Italië? Probeer het zuide‑
lijkste puntje van Calabrië

Italië: calabrië
Langzaam wordt Calabrië ontdekt door vakantiegangers. Het allerzuidelijkste puntje
van de Italiaanse laars is van oorsprong een arme regio. Hier tref je nog authentieke
Italiaanse taferelen aan. Zoek geen hotel, maar overnacht in een van de vele agrituris
mo’s(bij de boer). Ze variëren van simpel tot superdeluxe, maar zijn altijd onvergetelijk.
Heel leuk is Villa Vittoria in Guardavalla, gerund door Mamma Vittoria. Deze lieve Itali
aanse oma legt je helemaal in de watten. Eten speelt een grote rol in het dagelijkse
leven, dus schuif gewoon aan als je wordt uitgenodigd!
www.zuiditalie.nl

Portugal: de azoren

Vanuit je vakantiehuis op
het Zeeuwse strand
duik je zó de Noordzee in

De Azoren zijn negen eilandjes die bij Portugal horen. Verwacht geen lange stranden,
want die zijn er niet. De natuur is echter zo adembenemend, dat je het zand onder je
voeten meteen vergeet. Zeilen is een fantastisch avontuur, je komt er zeker dolfijnen en
walvissen tegen. Het water is onwaarschijnlijk helder: een perfecte plek om te duiken.
Je kunt er slapen in mooie, lokale landhuizen, maar als je echt iets anders zoekt, zijn de
Furnas Lake Villas op Sao Miguel een geweldige locatie. Deze superstrakke vakantie
huizen met zwembad hebben een uitzicht waar je kippenvel van krijgt.
www.furnaslakevillas.pt

Zweden: scherenkust
Maar liefst 24.000 eilandjes kun je bezoeken als je op vakantie gaat naar de Scheren
kust van Zweden. Slechts duizend zijn er bewoond, dus je hebt hele stranden voor
jezelf. Verstopt op de eilandjes liggen luxe hotels, maar ook lieflijke houten huisjes. Huur
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kies voor een luxe strandhotel, of
doe ’ns gek en overnacht in een
vuurtoren, houten huisje of molen

een boot voor het echte eilandgevoel of laat je varen tussen de eilandjes. In Zweden
mag je trouwens overal wild kamperen! Wil je toch in een echt bed liggen, dan is het
Grinda Wärdshus een aanrader.
www.grindawardshus.se

Nederland: zeeland
Slapen op het strand in een huisje dat van alle gemakken is voorzien en eruitziet alsof
het net gefotografeerd is voor een woonblad? Dat kan, en ook nog eens dicht bij huis!
Op het Zeeuwse strand vind je een heel bijzonder rijtje huizen, Slaapzand genaamd, die
het woord strandvakantie een heel andere betekenis geeft. Het is zelfs zó’n bijzonder
plekje dat je nu al voor 2011 moet boeken wil je er nog terechtkunnen.
www.slaapzand.nl

Nederland: de veluwe
Kleftiko Beach op
Milos, Griekenland

Is het een reizigershut op de Afrikaanse savanne of een kampement in de Amazone?
Nee, het is het best verstopte plekje op de Veluwe. Op landgoed Thornspick staan vier
luxe tenten die je het gevoel geven dat je in een andere wereld bent terechtgekomen.
Door de opzet heb je volledige privacy en kun je heerlijk dobberen in je eigen tobbe,
terwijl je van de zonsondergang geniet.
www.hetverborgenverblijf.nl

Cyprus: polis
Als vakantieland is Cyprus geen onbekende, maar de provincie Polis is daarentegen
nog zwaar onontdekt. Onbegrijpelijk, want het is er heerlijk uitrusten op de door euca
lyptusbomen omgeven kiezelstranden. Vlakbij de stad Polis ligt een geweldige spa, het
Ayii Anargyri Resort, dat gebouwd is rondom de natuurlijke bronnen. Daar kom je
absoluut uitgerust van terug.
www.aasparesort.com

Griekenland: milos
Zou je niet zeggen, maar
dit is een secret getaway
op de Veluwe

Het eilandje Milos werd wereldberoemd door de vondst van het beeld Venus de Milos.
Het eiland is al even mooi als de wereldberoemde dame. De stranden zijn breed, het
water hemelsblauw en overal zie je herinneringen aan een ver, mythisch verleden. De
grotten, die alleen per boot bereikbaar zijn, zijn een must see. Er zijn talrijke toeristen
hotels en leuke appartementen te huur, maar niets is zo spannend als overnachten in
‘de windmolen van Milos’. Deze exclusieve slaapplek biedt plaats aan maar liefst acht
personen.
www.milostravel.com/windmill.asp

Frankrijk: corsica
Palombaggia op Corsica is het Europese alternatief voor de Malediven. Nergens is het
strand witter en de zee blauwer. Het enige dat je doet herinneren aan Corsica zijn de
prachtige naaldbomen langs de stranden en de geur van het Franse eten. De Engelse
krant The Times gaf Palombaggia onlangs een plek in de top-20 van de mooiste stran
den, dus het kon er weleens heel druk gaan worden. Dé plek om te overnachten is
hotel Palombaggia: aan het strand, omringd door de natuur en slechts zeven knusse
kamers, allemaal met eigen terras. Wat wil een mens nog meer?
www.palombaggia.fr
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Palombaggia: de
Europese Malediven

