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Logeren
Pop-up

Je hebt al pop-
upwinkels en
pop-uprestau-

rants. En sinds kort zijn er
ook pop-uphotels,dankzij Sleeping Around.In vier
containers werden evenveel luxueuze kamers ingericht met ge-
sofisticeerddesignmeubilaireneenultramodernebadkamer.Te-
gelijk is er ook een ontbijtcontainer.En om het plaatje helemaal
af te maken is er zelfs een saunacontainer voorzien. Dit heerlijke
hotelheeftnaastzijnontegensprekelijkecomfortenstijlnogeen
dikke streep voor: zijn unieke en wervelende locaties. Op de
meest onverwachte plekken ‘popt’ Sleeping Around op. Naast
het MAS in Antwerpen, op een skipiste... Je kan het zo gek niet
bedenken.

Sleeping Around,vanaf 149 euro per nacht voor 2 personen,incl.ontbijt.
info@sleepingaround.eu -www.sleepingaround.eu

Huren in Parijs
Parijs is een klassieker.De lichtstad ligt bezaaid
met hotels,sommige al imponerender dan an-
dere.Maardénieuwstetrend voor2013isabso-

luut het korte-termijnhuren van appartementen. Heerlijk
om hartje stad te logeren als een echt Parisien, in een leuk
en vooral ruim appartement met alle faciliteiten. Appart-
ment Boutique is een aanrader.Hier kan je niet alleen met
zeslogerenineenruimappartementmetdrieslaapkamers,
de hele huisraad is ook te koop. Nog zo’n topper is La Re-
serve:tien superdeluxe appartementen op PlaceTrocade-
ro,de placem’as-tuvuvanParijs,ingerichtomhetdegasten
helemaalnaarhunzintemakenenvanhunbezoekaanPa-
rijs een onvergetelijke ervaring te maken.

• La Reserve Paris,Place duTrocadéro et Avenue d'Eylau,
75116 Parijs,0033/153 70 53 70,

vanaf 1.400 euro voor appartement 4 (140 m!).
• Appartement Boutique,www.homeaway.com/vacation-ren-
tal/p95646 - http://www.facebook.com/pages/Appartement-

Boutique/127407840620971?fref=ts ,vanaf 285 euro per nacht
per appartment( 6 personen,min.4 nachten)

Fijnproeverij
Koken is hip.Dat weten we al langer.En hoewel
iedereengraagendrukindeweer isaanhetfor-
nuis, is er niets prettiger dan tijdens je welver-

diende vakantie helemaal op te gaan in de kookkunsten
van de topchef van dienst en een expert te worden in de
kunst van het genieten.In het mooie Veneto,op zo’n 8 km
van het Gardameer,isWine RelaisVilla Cordevigo zo’n gas-
tronomisch topadres. In een historische villa,gebouwd in
1700indetypischestijlvandepalazzienvilla’suitdestreek,
werden een luxueus wijngoed en hotel ingericht door
wijnproducent Villabella. Fijnproevers kunnen hun hart
ook ophalen inTheWine House Hotel - Quinta da Pacheca,
een van de oudste wijndomeinen van de Douro. Het gas-
tronomischrestaurantvanditviersterrenhotelstaatonder
leidingvaneenvrouwelijkechef,eenvandebestekoksvan
de Dourovallei.Leuk zijn ook de wijnkelders waar een oe-
noloog gidst doorheen het productie- en rijpingsproces.

•Wine RelaisVilla Cordevigo, Loc Cordevigo,37010 CavaionVero-
nese,Italië,0039 457 23 52 87,www.caractere.be,vanaf 99,30

euro p.p.p.n.in tweepersoonskamer
•TheWine House Hotel - Quinta da Pacheca,Quinta Da Pacheca,

Cambres,5100-424 Lamego,Portugal,0035/125 433 12 29,
www.caractere.be,vanaf 59,90 euro p.p.p.n.

Comfy camping
We haalden het al aan bij de algemene reis-
trends: glamping, kamperen maar dan in luxe,
blijft een succesformule. De ideale combinatie

van het echte kamperen en de faciliteiten die een vakantie
net wat comfortabeler maken komen hier mooi samen.In
Camping les Ormes logeer je in schitterende woestijnten-
ten, gezellig en sfeervol ingericht, en kan je je bovendien
heerlijk uitleven in het zwembad of op de tennisbaan. De
kinderen zullen ‘t dan weer naar hun zin hebben op de kin-
derboerderijof languit indehangmatten.Nogeenergleuk
adresvoorgezinnenmetkinderenisCamping3Akers,waar
jelogeert inpipowagensengepimptecaravans.Alles isvro-
lijkaangekleedendeluiestoelenaanhetwaterzijnperfect
om in onderuit te zakken.Helemaal ontstressen doe je dan
weer in wellnesscamping Les Alicourts Resort in de Loire
met zwembadcomplex en prachtig wellnesscentrum.

• Camping Les Ormes,Ld Fauquie haut,47210 Saint Etienne de
Villereal,Frankrijk,vanaf 25 euro per gezin per nacht.www.cam-

pinglesormes.com
• Camping 3 Akers,Stierop,DeWoude,Nederland,135 euro voor

vierpersoons caravan per weekend,www.3akers.nl
• Les Alicourts Resort,41300 Pierrefitte-sur-Sauldre,Frankrijk,

0033/2 54 88 63 34,Frankrijk,vanaf 64 euro per nacht per chalet
voor 4 personen,www.thomascook.be

Boetiekbed
Kleinere boetiekhotels zijn meer en meer in
trek. Heel wat mensen zijn blijkbaar erg gesteld
opdeluxueuzebenaderingvandezekleinscha-

lige hotelletjes en waarderen des te meer de gepersonali-
seerde service.Een echt pareltje is het exclusieve boetiek-
hotel Le"iDimitri Palace op Korula,één van de mooiste
eilanden van de Kroatische Rivièra.
Nogeentopadresishetspectaculairgelegenboetiekhotel
CapRocat (foto),datuitkijkt overdeBaaivanPalmadeMal-
lorca.Sinds 2010 vormt dit 19de-eeuwse fort een indruk-
wekkend historisch complex, waar gasten logeren in de
voormalige kruitmagazijnen en wijn proeven in de oor-
spronkelijke militaire keuken.

• Le"i Dimitri Palace,PO Box 79,Don Pavla Po"e,Korcula 20260,
Kroatië,0038/ 520 71 55 60,vanaf 174,60 euro p.p.p.n.in twee-

persoonskamer,www.caractere.be
• Boetiekhotel Cap Rocat,Ctra.d'Enderrocat,07609 Cala Blava,

Mallorca,Spanje,0034/971 74 78 78,vanaf 137,20 euro p.p.p.n.in
tweepersoonskamer,www.caractere.be

En: actie!
Voorheelwatmensenisvakantiehet idealemo-
ment om wat actiever uit de hoek te komen en
zich enkele uren per dag sportief uit te

leven.Sommigehotelshebbendaarmooiemogelijkheden
voor. Golfhotel Is Arenas is zo’n plek die je spontaan aan
het sporten brengt. Het imposante vijfsterrenhotel is
prachtig gelegen in een uitgestrekt pijnbomenbos, vlak
aan zee, met privéstrand. De prestigieuze Is Arenas Golf
Club wordt beschouwd als één van de beste in Italië.

Golf Hotel Is Arenas,Pineta Is Arenas,09070 Narbolia
(Oristano),Italië, 0039/0783 52901,www.caractere.be,

vanaf 120 euro p.p.p.n.in tweepersoonskamer

Tussen koeien
Heerlijk om tijdens je vakantie even de stad te
laten voor wat ze is en je intens te herbronnen
ophetplatteland,temiddenvanrustenstilte.Le

Mas de Peint is zo’n oase waar je helemaal één wordt met
de kalmte rondom. De indrukwekkende omgebouwde
ranch ligt geïsoleerd in de schitterende wijdse natuur van
de Camargue. Vanuit elke kamer kijk je uit op de groene
omgevingendedierenophetdomeinzijndeenige ‘stoor-
zender’ van de complete stilte. Om je hoofd helemaal leeg
te maken is het erg leuk om mee uit te rijden om de kuddes
koeien die op het domein leven bijeen te drijven.

Le Mas de Peint,Le Sambuc,13200
Arles,Frankrijk,0033/490 97 20 62,

www.masdepeint.com,vanaf
205 euro per nacht per

tweepersoonskamer
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