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Privé met je
hele entourage

Tempels en
regenboogduinen

Aan de
Zeeuwse kust

@SIGRIDBULENS

Bij vakantiehuis Ziltvloed in het dorp
Waterlandkerkje zit je sowieso goed. Dit
karakteristieke kusthuisje in de ZeeuwsVlaamse kuststreek is knus maar ruim
genoeg voor zes personen, waarvan één
kind. Het huis heeft alles wat je nodig hebt,
plus een zonnige patio, een verwarmde
buitendouche, een trampoline en een
speelschuur met schommel. Harstikke tof
en leuk allemaal – voor de afwisseling –
want je hebt er natuurlijk ook de mooie
brede stranden (waar de vakantie om begonnen was), de leuke stadjes als Sluis en
Brugge, de Zeeuwse wijngaarden en de
mogelijkheid om te eilandhoppen en zeehondjes te spotten. Een extra slaapetage
voor twee personen kan gereserveerd
worden. COCOONHUISJES.NL

nederland

Vakwerk

Topvakantie

Hup, gehaakt topje aan en
kokosnoten openslaan.
€ 25 WEEKDAY

Privé
voor
twee

BOLDERKAR.NL
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ZOOMERSAANZEE.NL

Resort met alle luxe

Grand Baie was een rustig vissersdorpje, nu een gezellige baai met
marktkraampjes. Om de kokosnoten kun je niet heen, maar laat de
gele guave met gemalen zout en chili, een lokale delicatesse, niet
links liggen. Behalve lekker luieren aan het strand en fruit eten kun je
in deze baai ook heel goed slapen.
Bij Lux* Grand Baie bijvoorbeeld. Het resort is net een jaar open, heeft
luxe kamers, suites en villa’s, met designbadkamers, privézwembaden en een zwembad op het dak. In het resortrestaurant Ai Kisu eet je
de heerlijkste gerechten uit verschillende Aziatische keukens en bewonder je Japanse kunst. Feest voor de zintuigen. LUXRESORTS.COM

VILLANOVO.COM
VILLA NOVO

Strandhack

PAULIEN VAN BEUSEKOM

Zoomers aan Zee

Hier smokkelen we een beetje, want dit is
geen huisje maar een hotel. Strandhotel
Zoomers heeft stijlvolle hotelkamers,
suites en een familieappartement met
uitzicht op de Castricumse duinen en het
strand. Alle ingericht door en met HKLiving,
ofwel: met het interieur zit wel snor. In elke
kamer vind je een designkitchenette,
biologisch eten kan in het restaurant.

Villa Le Cabanon is
een romantisch,
idyllisch optrekje
voor twee, ideaal
als je niet zo veel
geeft om allerlei
opsmuk en gewoon in alle
privacy uit je bed
wil stappen en
linea recta een duik
in zee wil nemen.
Wel even de kokosnoten in eigen
tuin omzeilen.

FALLON VIA LUX GRAND BAIE

Tussen de Egmondse duinen staat Delvers Duinhuis, een fijn
vakantiehuis voor zes personen in Scandinavische sferen met
een terras op het zuiden, een Finse sauna en stadsfietsen.
Families met kleine kinderen zullen het hier nog eens extraprettig vinden, want het duinhuis is heel kindvriendelijk ingericht
met traphekjes, manden vol speelgoed en kinderstoelen- en
bedjes. Maar het allerbelangrijkste: het is op steenworp afstand
van het gezellige Egmond aan Zee. Kinderen in de bolderkar en
gaan met die banaan! DELVERSDUINHUIS.NL

Strandbolderkar Beachwagon Life is
licht, opvouwbaar en stijlvol. € 349.

Deze maand in de spotlights: eiland Mauritius. Met
zijn vulkanen, regenboogduinen, tempels en stranden een prachtige plek in
de Indische Oceaan.

Scandinavische
sferen in Egmond

DENISE PRONK @BYDENIZE

SCHILLENDE MATEN EN KLEUREN
VIA DOUGLAS.NL

wereld

Een strandvakantie in eigen
land wordt met de dag
populairder. We tippen drie
knusse kusthuisjes waar je
een onvergetelijke zomer
aan zee beleeft.

Om te voorkomen dat je in paniek
met een metaaldetector over het
strand moet ploeteren: deze sieradentas van Stackers om je sieraden
veilig in op te bergen. € 37,20 IN VER-

In het noorden van Mauritius, in SaintAntoine, vind je het gloednieuwe apparte
ment Idranée. Een privéoptrek met vier
slaapkamers, twee badkamers, een fijn
terras en uitzicht over zee: daar tekenen we
wel voor! VILLANOVO.COM
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Afrikaanse en Aziatische invloeden zijn op
het eiland ten oosten van Madagaskar flink
zichtbaar, vooral in de culturele hoofdstad
Port Louis, waar je zowel kathedralen
als moskeeën en hindoetempels kunt
bewonderen. Bezoek de Maheswarnath
Mandir-tempel, dan heb je meteen de
oudste te pakken, of ga voor ‘de heiligste’,
aan Shiva geweide Ganga Talao, aan het
gelijknamige kratermeer. Pak de auto naar
de Seven Coloured Earths (zie foto) bij het
dorp Chamarel, een betoverende formatie
van gekleurde zandduinen. Maak een uitstap
naar de oude vulkaankrater Trou aux Cerfs.
Stop onderweg bij de suikerrietvelden en
drink daar suikerrietsap, de voornaamste
inkomstenbron van het eiland. Zelf oogsten?
Dat kan bij museum L’Aventure du Sucre.
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