Trips

Naar Antillen vanuit Eindhoven

Valleientocht in
de Franse Aveyron
Wandelen in een mooi landschap waar de natuur nog het ritme aangeeft. Dat kan met de Valleientocht in
de Aveyron, een departement in Zuid-Frankrijk waar van massatoerisme nog geen sprake is en waar je een
verrassend rijke fauna en flora aantreft. Gasten logeren er bij Vlamingen en Nederlanders in de Tarnvallei.
Bijna zes jaar geleden verhuisden Chris Verbeke en Hilde Busschaert van het WestVlaamse Izegem naar de Aveyron in
Zuid-Frankrijk. Daar hebben zij
hun chambres d’hôtes, Le Mas des
Eglantines, even buiten het dorpje
Coupiac. Samen met Nederlandse
collega’s organiseren zij wandelvakanties doorheen de
prachtige natuur van deze
streek tussen Millau en
Albi.
KLEINSCHALIGE
ADRESJES
Gasten logeren op zeven
kleinschalige vakantieadressen van Vlamingen
en Nederlanders, die ieder op hun eigen manier
hun droom in ZuidFrankrijk hebben gerealiseerd. Een aantal van hen
woont er ruim 20 jaar, anderen hebben enkele jaren geleden het roer omgegooid… Maar
één ding hebben ze allemaal gemeen: ze zijn er in geslaagd een
eigen paradijsje te creëren in hun
nieuwe Franse thuisomgeving.
Alle zeven zijn ze gelegen op rustige
plekjes waar het woord stress nog
uitgevonden moet worden.
Gasten maken er mooie dagtochten

van het ene adres naar het andere. Op een persoonlijke manier maak je kennis met de bewoners
van elk adres, hun mooie omgeving en hun leven
in Frankrijk. Je krijgt elke dag een nieuwe wandelroute (kaart en gedetailleerde beschrijving)
mee. Wie een wandel-gps heeft, kan de trajecten ook vooraf inladen. Voor ‘s middags krijgen de wandelaars een picknick
mee. De bagage wordt door de gastheer
of -vrouw naar het volgende adres gevoerd, en staat dan ook klaar wanneer
je daar na de wandeling aankomt. ‘s
Avonds zit je aan tafel met de gastheer en gastvrouw én met de andere
gasten.
LANDELIJKE PADEN
Het is ook mogelijk om langer dan één
nacht op het zelfde adres te verblijven, of
om een rustdag te plannen. De wandelingen zijn zeer afwisselend en je kan elke
dag kiezen tussen een lange (18 tot 20
km) of een korte dagtocht (10 km). Alle
wandelingen verlopen langs oude karrensporen, landelijke paden en boswegels. (nnd/foto grf)

De Franse valleientocht is te boeken
van april t/m juni en van september
t/m oktober. Prijs voor 5 dagen, 4 nachten: 340 euro. Alle info vind je op de
site www.franse-valleientocht.be

In het najaar zal het voor het eerst mogelijk zijn om vanaf Eindhoven
Airport, een Nederlandse regionale luchthaven vlakbij de Belgische
grens, rechtstreeks de oceaan over te steken. Arke vliegt vanaf 1 november twee keer per week met een Boeing Dreamliner naar Curaçao
en Aruba.
Bestemmingen vanaf regionale luchthavens in Nederland beperkten
zich tot dusver tot Europa en Marokko. Maar volgens Arke en Eindhoven Airport willen steeds meer vakantiegangers vanuit hun eigen regio
naar hun vakantiebestemming. Arke hoopt met deze nieuwe verbinding vooral op Belgische en Duitse vakantiegangers. Vanuit de wijde
omgeving van Eindhoven is het tot dusver enkel vanuit Düsseldorf mogelijk om naar de Antillen te vliegen. (foto grf)

Advertorial

Reis van de week
Hou je klaar voor de
reis van jouw leven!
De Blauwe Vogel verkent de unieke en ongerepte kust van
Alaska aan boord van
de Celebrity Solstice
*****. De cruise
duurt 11 dagen. Daarnaast verblijf je ook
twee nachten in Seattle en één nacht in
Vancouver. Eenmalige afreis op 9 september. Prijs: 3.599 euro. In de
prijs zijn de vluchten, alle overnachtingen + ontbijt, lunch en diner, de
cruise + uitgebreid drankenpakket en citytours in Seattle en Vancouver
inbegrepen. Op woensdag 25 februari is er een infodag over deze reis om
15u in het Blauwe Vogel-auditorium (Luikersteenweg 62 in Sint-Truiden). De toegang is gratis, maar je
dient wel op voorhand te reserveren!

Info: 011 705 500,
www. deblauwevogel.be

Spanje populairste bestemming Als een echte local in Berlijn Nieuwe brochure
De Belg zoekt tijdens de krokusvakantie
het liefst de zon op. Spanje blijft daarbij
de topper: het zet bijna twee derde van de
vliegvakanties van Jetair op zijn naam.
Ook bij Thomas Cook is Spanje komende week de populairste bestemming.
Volgens Jetair kiest 29 %
van de krokusreizigers
voor de zon. 27 %
gaat naar de sneeuw
en de overige 43 %
boekt een shortbreak.
Vervolledigen de top vijf:
Marokko, de Dominicaanse
Republiek, Tunesië en Egypte
(Jetair) - Turkije, Egypte, Tunesië en
Marokko (Thomas Cook).
Bij Thomas Cook luidt het dat het aantal
skireizen stabiel is, de vliegvakanties in
de lift zitten en ook citytrips populair blijven: Parijs en Londen wisselen elkaar af
op plaats 1. (belga/foto grf)

Berlijn in stijl is dé reisgids voor liefhebbers van mode, interieur en vintage. Insiders Petra Albert en Ellen
Teschendorf kennen Berlijn
op hun duimpje en geven in
dit boek hun geheime adresjes prijs.
HEUSE STIJLGIDS
Je ontdekt de leukste vintage-, mode- en interieurwinkeltjes, de hipste restaurants,
de meest bijzondere galeries
en andere hotspots die je niet
in een gangbare reisgids aantreft.
Of je nu op zoek bent naar die
mooie vintage vaas of de restaurants waar Berlijners zelf
het liefst eten, met deze stijlgids weet je waar je moet zijn
om het echte Berlijn te leren
kennen.
Prachtig vormgegeven en
aanstekelijk geschreven is dit
een must voor iedereen die
zin heeft om te shoppen, te
eten en te genieten in het hip-

pe Berlijn als een echte local.

‘Berlijn in stijl’, Petra Albert en
Ellen Teschendorf, uit bij
Kosmos.

Glutenvrij
Meetjesland

Het samenwerkingsverband
‘Glutenvrij Meetjesland’, waarbij negen logieshouders en elf
restaurants zich richten op mensen die glutenvrij eten, heeft een
nieuwe brochure en website gelanceerd. Vorig jaar richtten
Horeca Meetjesland en de
Vlaamse Coeliakie Vereniging
een cursus in om ondernemers te
informeren hoe ze hun klanten
kunnen bedienen, zodat mensen
met een glutenallergie met een
gerust hart naar die uitbatingen
kunnen gaan. Daardoor groeide
het drie jaar oude samenwerkingsverband “Glutenvrij Meetjesland” tot negen logieshouders en elf restaurants. “Toerisme Meetjesland heeft gemerkt
dat werken op deze nichemarkt
heel succesvol is”, zegt regiocoordinator Erik Hennes.

Info: www.toerismemeetjesland.be/glutenvrij

