
Vergeet last-minutes. Wie nu 
een vakantie boekt in een 
James Bond-villa vlak aan zee of 
boven op een Italiaanse berg, 
lacht om dat natte restje winter 
en het kwakkelende voorjaar. seaPlaces to Klein, lieflijk en héél hip

Casa da Comporta, portugal
Het wordt fluisterend ‘het nieuwe Ibiza’ ge-
noemd. Comporta is een klein en lieflijk dorp 
op het 19 kilometer lange schiereiland Tróia, op 
een dik uur rijden van Lissabon. Nog net niet 
ontdekt door de massa en bij vlagen heel, héél 
hip. Het witte zandstrand is er gelukkig rustig 
(zelfs in het hoogseizoen) en met twee barretjes 
aan het strand is er van horecaoverlast totaal 
geen sprake. Bij strandrestaurant Ilha do Arroz 
serveren ze pastéis de bacalhau (viskoekjes van 
gezouten kabeljauw) en fantastische vongole in 
knoflookbouillon. Kom daar maar eens om op 
een overvol strand in de Algarve. Je kunt loge-
ren in een van de charmante villa’s van Casa da 
Comporta, een vakantiepark in het natuurreser-
vaat Sado Estuary. Het park ligt 2 kilometer van 
zee en heeft een heerlijk zwembad. 
www.casasdacomporta.net, villa (4 pers.), vanaf 
€ 99,- per nacht

Met zeezicht
Groot gezelschap? Het geweldige James Bond-
huis 3 Bicas heeft twintig slaapplaatsen en ligt 
vlak aan zee. www.3bicashouse.com, heel huis 
vanaf € 6500,- per week 

Magische idylle
domus Civita, lazio, italië 
Een magisch moment: als je aan de voet van de berg staat en omhoog kijkt naar Civita di 
Bagnoregio. Eenmaal boven is dit dorpje alleen bereikbaar via een smalle voetgangers-
brug (auto’s zijn verboden). Via de enorme poort kom je in de smalle steegjes, die leiden 
naar het centrale pleintje en de kerk. En dat is het; Civita is een piepkleine idylle, zes-
honderd jaar terug in de tijd. Dankzij Patrizio Fradiani kun je hier nu ook slapen. Hij 
restaureerde een vijf verdiepingen tellend dorpshuis en richtte het met veel smaak in: 
persoonlijk, een tikje excentriek en een perfecte mix tussen verantwoord modern en 
bric-à-brac. Het huis is deels in de steile rotswand gebouwd en vanaf het terras is er een 
waanzinnig uitzicht over het platteland. Er is nóg een verrassing: het in een grot ver-
stopte zwembad waar je poedelt bij kaarslicht. Er zijn drie slaapkamers en lekker veel 
leefruimte. Het dorpje zelf heeft een paar winkels, een bar en een restaurant - zonder 
toeristenprijzen. Kortom, een plek met alle ingrediënten om tot rust te komen, te lezen 
en te wandelen. Rome (95 km), Spoleto (70 km) en Perugia (80 km) zijn uitstekende 
dagtochtjes. www.domuscivita.com, hele huis (6 pers.) vanaf € 2950,- per week

3 Bicas
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Je wordt waKKer van de vogels in een MaroKK aans 
ingerichte tent onder de sinaasaPPelboMen

slapen onder de sinaasappelbomen
Casa di laila, malaga, spanje
Voor wie geen genoeg kan krijgen van 
 glam-campen: dit is een superadres in het 
Spaanse binnenland van Andalusië. Net als 
voor alle campings geldt dat er genoeg vriend-
jes en vriendinnetjes rondlopen voor de kin-
deren. Het grote verschil: deze plek voelt voor 
mama en papa ook als een  beloning! Wakker 
worden van de vogels in een Marokkaans in-
gerichte tent (maar wel een écht bed!) onder 
de sinaasappelbomen. Voor je ligt een dag 
waarop het kiezen is  tussen luieren met een 
boek in de hangmat of aan de rand van het 
zwembad (allebei mag ook). Je kunt je in-
schrijven voor een yogales of een massage. Het 
ontbijt is inclusief en wordt ’s morgens bij de 
tent bezorgd. ’s Avonds kun je een gezonde 
maaltijd  bestellen bij de ‘huiscatering’ of uit-
wijken naar een van de tapasbarretjes in het 
dorp. Liever een huis van steen? Huur een 
prachtig penthouse in het hoofdgebouw. 
www.casadelaila.es, tent (4 pers.) vanaf € 65,- 
per nacht; penthouse vanaf € 100,- per nacht  

ecoresort-de-luxe
morena eCo resort, 
Curaçao
Een fijne ontdekking op dit van de luxe-
oorden vergeven eiland is het Morena Eco 
Resort. Je kunt er kiezen uit een comforta-
bel appartement of een van de super-de-
luxe vrijstaande villa’s. Het resort maakt 
deel uit van Jan Thiel Village, waar veel te 
doen is voor volwassenen en kinderen. 
Het populaire Jan Thiel Strand is een paar 
minuten lopen. Bijzonder: het hotel heeft 
het erkende milieumanagementsysteem 
ISO 14001 en het duurzaamheidskeur-
merk Travelife Gold. Het resort neemt 
vergaande maatregelen voor het beheer 
van water, energie en afval, behandelt haar 
medewerkers eerlijk, gebruikt regionale 
producten en is actief betrokken bij de 
 lokale bevolking. En dat is iets waar ze 
trots op zijn! www.arke.nl, 9-daagse reis 
inclusief vlucht vanaf € 899,- p.p.
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dorpje ín een stad (met strand)
the varsano, tel aviv, israël
Dit charmante boetiekhotel ligt in de 
 levendige wijk Neve Tzedek, eigenlijk een 
pittoresk dorpje binnen het moderne Tel 
Aviv. Het ligt vlak bij het strand en je 
vindt er de leukste winkels en cafés.  
Het is een kleine wandeling naar de oude 
 binnenstad Jaffa. Het hotel heeft naast 
prachtige suites ook comfortabele 
 familie-appartementen met twee of drie 
slaapkamers. Volgens een artikel in Time 
Out zijn deze kamers zo lekker dat als er 
niet zo veel te doen en te zien was in de 
omgeving je gewoon de hele vakantie 
 binnen zou blijven. www.thevarsano.com, 
vanaf € 489,- per nacht (4 pers.)

waterbungalow met privéstrand
4reasons hotel, Bodrum turkije
Handig en praktisch met jonge kinderen, maar toch nog  
een beetje leuk en elegant: zo omschrijft het boetiekhotel 
4Reasons haar functionele familiekamers. Ze zijn perfect voor 
een gezin van vier. Het hotel heeft maar twintig kamers en is 
dus echt een heerlijke uitzondering op de massale resorts waar 
dit stuk van de Turkse kust om bekendstaat. Toch ontbreekt 
het de gasten aan niets: er is een groot zwembad, je kunt er 
yoga- en pilateslessen volgen en uiteraard is er oppas voor  
de kinderen. www.4reasonshotel.com, familiekamers (4 pers.) 
vanaf  € 225,- per nacht
Zin in meer avontuur? Behoor-
lijk afgelegen in de bossen op 
het Datça schiereiland ligt het 
Golden Key Bördübet-resort. 
Deze waterbungalows aan de 
rivier zijn de droom van ieder 
kind. Er is een bos om te spelen, een rivier om te  zwemmen en 
er zijn volop dieren om te ontdekken:  schildpadden, vogels en 
vissen. Het hotel heeft een privéstrand waar je met de 
 watertaxi naartoe kunt; een  kilometer  peddelen met de kano 
kan ook! www.goldenkeyhotels.com/v2, bungalows (4 pers.) 
vanaf € 245,- per nacht

spaanse boerderij in het bos
Can esCandell, iBiza, spanje
Als je de weg neemt naar Sant Miguel, zie je aan je linkerhand twee 
blauw geschilderde keien. Sla af en rijd het onverharde pad op dat 
steeds dieper het bos in gaat. De oude boerderij Can Escandell komt 
hier een beetje als een verrassing. Een typisch Spaans huis met dikke, 
witte muren midden in de natuur. Eigenaren Toni en Cristina hebben 
er acht gastenkamers en een paar appartementen in vrijstaande huis-
jes. Sommige hebben een houtkachel in de kamer of op de overdekte 
patio. In de buurt zijn volop strandjes, maar aan het zwembad en in de 
tuin is het ook goed toeven. www.elizawashere.nl, vanaf € 540,- p.p. 
voor 5 dagen

Massages, kinderuitjes en design
ammos hotel, kreta, 
griekenland
Van dit kleurrijke miniresort wordt de hele 
familie instant blij! Byzantijnse mozaïek-
vloeren, een restaurant waar geen stoel 
hetzelfde is, kasten en muren vol kunst en 
design en een eigenaar die daar ieder jaar 
weer nieuwe vondsten aan toevoegt. En 
dan hebben we het nog niet gehad over  
de frisse kamers, de onberispelijke service 
en het strand voor de deur. Er wordt van 
alles georganiseerd; niet alleen voor de 
kleintjes. Zo kun je een massage boeken of 
een wandeling maken met een gids. Er is 
een oppas-service voor wie een avond 
 kinderloos in het vijf kilometer verderop 
gelegen stadje Chania wil gaan eten en 
stappen. Ammos is zo’n typisch plekje met 
gasten die elk jaar terugkomen. Zelfs als de 
kinderen zo groot zijn dat ze niet meer mee 
willen. www.ammoshotel.com, 2-persoons-
kamers vanaf € 120,- per nacht  

het strand voor de deur en onberisPeliJKe 
service: hier wil Je elK Jaar naar terugKeren
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