EVEN-WEGADRESJES
Om eropuit te gaan,
met z’n tweeën of alleen.

Hangmat met zeezicht in het
San Giorgio Hotel op Mykonos
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OP CITYTRIP
1. Den Bosch
In een pandje uit de zeventiende eeuw
zit B&B De Bossche Beul, in de oude
stadswijk Uilenburg. De kamers hebben
fijne (elektrisch verstelbare!) boxsprings.

7

6. Wapse (Drenthe)
De ruimte en fijne sfeer van een huisje en
het leuke van een B&B: op verzoek
serveert gastvrouw Brigitte een lekker
ontbijt (basic of luxe) of een diner.

Roomlogies.nl

Debosschebeul.nl
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2. Middelburg
Een stad met verrassend veel mooie, oude
panden en winkeltjes. Het hotel is knus en
luxe tegelijk.

7. Kloosterzande (Zeeland)
Charmant wit huisje in de weilanden
met hemels uitzicht vanuit je bed. Extra
verwennerij: laat het ontbijt bezorgen.

Duivenhoekseweg10.nl

Hoteltheroosevelt.nl

AAN ZEE
3. Noordwijk (Zuid-Holland)
Vanuit de hotelkamer, ingericht met vintage
spullen, ruik je de zee. ‘Leave your worries
in the sand’, staat op de site.
19
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Vesperhotel.com

8. Hemmen (Gelderland)
Heerlijke plek op een landgoed waar
je kunt wandelen vanaf de voordeur. Een
massage of beautybehandeling bijboeken
kan ook.

Bedindebetuwe.nl

ZONDER KINDEREN

4. Domburg (Zeeland)
Aan de rand van de duinen liggen zeven
vakantiewoningen. Onze favoriet: De Zwelm,
een wit huisje voor twee met uitzicht over
de landerijen.

9. Kessel (Limburg)
In welke kamer je ook slaapt (overigens
ingericht door dochter Kim, die architect
is), het uitzicht is altijd goed: je kijkt uit op
het marktplein, de Maas of de terrastuin.

Detrommeldomburg.nl

Het-raadhuys.nl

IN DE NATUUR
5. Berg en Dal (Gelderland)
Fijn huisje met weids uitzicht, ligstoelen in
de tuin, goede bedden en een mooi bos
om de hoek.

10. Beuningen (Gelderland)
B&B met twee kamers, vlak bij Nijmegen.
Beneden is een gastenkamer met open
haard waar je zo op de weilanden, bloemen
en boomgaard kijkt.

Buitenhuisjebergendal.nl

Bedofflowers.nl
>
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11. Griekenland (Mikonos)
In dit hotel is eigenlijk alles fijn: de inrichting
(wit), de rieten schommelstoelen en hangmatten waarin je een boek kunt lezen, de
ligbedden met zeezicht of de loungebank
aan het zwembad.

Sangiorgio-mykonos.com
12. Spanje (Mallorca)
Verborgen paradijs waar je kunt uitrusten
in de boomgaard of bij het zwembad,
of jezelf kunt trakteren op een massage.

Thepinkpeppertree.com
13. Spanje (Andalusië)
In een vallei op het platteland ligt deze
B&B met zwembad en zo’n echte Spaanse
binnenplaats met witgepleisterde muren.
De steden Ronda en Sevilla zijn vlakbij.

aan een lange tafel tussen de fruitbomen,
loungen bij het zwembad en tapas eten.

Fincaalegriadelavida.com
16. Griekenland (Kythira)
Klein guesthouse tussen de cipressen
op een Grieks eiland, waar je heerlijk
kunt wandelen en uitrusten aan zee.

Eengriekseiland.nl
17. Spanje (Catalonië)
B&B op een stuk Spaans platteland dat
toeristen nog niet hebben ontdekt. Overal
zie je bloemen en de kamers zijn kleurrijk.

123ole.nl

WELLNESS

Er komen steeds meer ‘adult only’-adresjes.

18. Hoogeloon (Brabant)
Stilteplek met natuurspa (één ruimte wordt
verwarmd door een broodoven en het
natuurbad wordt gefilterd door bloeiende
waterbloemen) en lichte kamers.

Kijk bijvoorbeeld op Onlyadultsvakanties.nl

Gasterijlandschot.nl

El-guarda.com

of Tui.nl/sensimar.

FIJN IN JE EENTJE
14. Eys (Zuid-Limburg)
Gezellige B&B waar een ontbijtje met
homemade lekkers wordt geserveerd.
’s Avonds kun je bij de houtkachel gaan
zitten of meedoen met het aanschuifdiner.

Dalauro.nl
15. Spanje (Andalusië)
Boerderij met zes gastenverblijven waar je
geniet van het goede leven. Denk: ontbijten
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19. België (Limburg)
In de tuin staat een houtgestookte jacuzzi
en er is ook een privésauna. Aanrader:
boek een hotstone-massage.

Hoevedewittegans.be
20. Frankrijk (Ardennen)
Boven op een heuvel ligt deze B&B met
verwarmd zwembad en buitensauna.
Overal ruikt het naar lavendel en laurier,
en de tuin grenst aan een bos.

Osixiemesens.com

SAMENSTELLING MARLEEN BREKELMANS (BIJZONDERPLEKJE.NL) FOTOGRAFIE MIKONOS, GRIEKENLAND (OPENINGSBEELD)
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MEER ADRESSEN
Je ziet het soms al helemaal voor je: zo’n huisje waarin je
je meteen thuisvoelt, met het beste uitzicht ooit. Maar in
de praktijk kun je uren aan het surfen zijn en dan nog steeds
twijfelen. Deze drie verzamelsites hebben veel fijne adressen:
Elizawashere.nl: kleinschalige accommodaties in ZuidEuropa die niet heel toeristisch zijn.
Bijzonderplekje.nl: Marleen Brekelmans deelt tips en
net-even-anders-adressen voor een paar dagen weg in
Nederland of daarbuiten.
Natuurhuisje.nl: allemaal vakantiehuisjes in het groen,
met volop rust en ruimte om je heen.
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