
tub klaar en wie daar niet ge-

noeg aan heeft, kan baantjes

trekken in het verwarmde

zwembad. Voor de kleinsten is

er een speeltuin en een kin-

derboerderijtje. Op hetzelfde

terrein staat ook een woonwa-

gen die te huur is. Eropuit? Je

logeert in het Leudal, een

mooi wandel- en fietsgebied.

§ max. 6 personen

§ 1,5 uur vanaf Utrecht

§ €170-€785

§ vierseizoenenhuisje.nl
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In dit vakantiehuis in

het uiterste noorden

van Duitsland herinnert

niets meer aan de oor-

spronkelijke functie. Ge-

lukkig maar, want logeren

in een stal is niet ieders

idee van een ontspannen

vakantie. Dit romantische,

rietgedekte huis is omge-

bouwd tot een gezellige

woning met alles erop en

eraan. Een sfeervolle zit-

hoek, authentieke plavuizen

en er is zelfs een solarium,

zodat je gegarandeerd met

een bruin kleurtje terug

naar huis kunt. Het weiland

van een halve hectare dat

erbij hoort is nu een tuin

met terras.

Net aan de overkant van de

Deense grens – een kilome-

Een prachtig plekje, dit uit-

gestrekte landgoed van een

herenboerderij in het Leudal,

en er staat ook nog een bij-

zonder bouwseltje in de tuin

waar je kunt logeren. Je slaapt

er in de voormalige muziekki-

osk van de harmonie van

Heythuysen, die hier iedere

zondagochtend voor de heren-

boer speelde, voor het eerst in

1886.

De kiosk werd in de jaren ’60

uitgebouwd tot zomerwoning

en tegenwoordig is het een

luxe vakantiehuis met open-

haard, bad op pootjes en

openslaande deuren naar de

tuin. De oorspronkelijke kiosk

is terug te vinden in het to-

renkamertje, met opvallend

zeshoekig houten dak. Aan de

muren hangen oude muziek-

instrumenten.

Voor gasten staat een dutch-

Een superromantisch kapel-

letje uit 1830, in het dorpje

Faverolles. Compleet met

gotische vensters en prach-

tig gebeeldhouwde cheru-

bijntjes, de angelots waar de

gîte naar is vernoemd. Ver-

der is het er vooral heel wit

– en zo hoort het natuurlijk

ook bij een kapelletje. Om

het gebouwtje heen ligt een

enorme tuin, dus rust en

ruimte zijn er in overvloed.

Zet de openslaande deuren

open en je kijkt zo vanaf de

bank het laantje af.

De twee slaapkamers liggen

onder het schuine dak; als

je ’s ochtends wakker wordt,

weet je dankzij de stenen

klavervormige raampjes

meteen weer waar je bent.

Faverolles ligt tussen Reims

en Parijs, in de uitgestrekte

bossen van Retz. Ook een

uitstapje waard is het Forêt

de Compiègne, het vroegere

jachtgebied van de Franse

koningen. Vooral Lodewijk

XIV en Lodewijk XV maak-

ten hier de buurt onveilig.

§ max. 5 personen

§ 4,5 uur rijden vanaf Utrecht

§ €250-€510

gitedelangelot.com

Er zijn tegenwoordig veel boer-

derijen te huur als vakantiever-

blijf, maar het Artländer Heuer-

haus Beuke is toch wel een van

de meest authentieke adresjes.

Dit boerderijtje in Wehdel, vlak

boven Osnabrück, is gebouwd in

1748 en dat zie je, ondanks de

broodnodige moderne facilitei-

ten. Oude staldeuren, ruige hou-

ten balken, authentiek raambe-

slag – je proeft de geschiedenis.

Bovendien herbergt dit mooie

vakwerkhuisje een bijzonder

verhaal: in een Heuerhaus

woonden vroeger de landarbei-

ders, die het pachtten van de

boer. Het waren echte minia-

tuurboerderijtjes, compleet met

eigen stallen, waar de pachtboe-

ren een simpel leven leidden.

Romantisch? Wel in retrospec-

tief. De boerderij ligt verstopt in

een eeuwenoud eikenwoud en is

een goede uitvalsbasis om een

fietstocht te maken – langs nog

veel meer mooie boerderijen.

§ max. 8 personen

§ bijna 2,5 uur vanaf Utrecht

§ €322-€532

heuerhaus-artland.de

DUITSLAND SLEESWIJK-HOLSTEIN

StalGegarandeerdgebruindnaarhuis

DUITSLANDNEDERSAKSEN

PrachtboerderijHier is de
geschiedenis tastbaar aanwezig

FRANKRIJK PICARDIË

KapelVolop rust en ruimte
–eneenkleinbeetje religie

NEDERLAND LIMBURG

Muziekkiosk
Slapen tussen
demuziek-
instrumenten

ter verderop – zijn mooie

kastelen te bezichtigen van

het Deense koningshuis. Ook

een dagje Legoland behoort

hier tot de mogelijkheden.

§ max. 6 personen

§ net iets meer dan 5 uur rij-

den vanaf Utrecht

§ €730-€880

§ vakantiehuisje-osterbyfeld.nl
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8-/15-daagse autovakantie met ontbijt en diner

Zomer aan het Gardameer

“La dolce vita…”Proef het Italiaanse leven aan het
helderblauwe Gardameer! Een heerlijk klimaat,
schilderachtige dorpjes en een diepblauwmeer om in
af te koelen.Wij selecteerden voor u een 8-/15-daagse
autovakantie naar Hotel Olimpo in Garda, met een
mooi groot zwembad en op ca. 600meter van het
centrum van Garda. U boekt al een 8-daagse
autovakantie naar dit hotel vanaf slechts € 199 per
persoon inclusief verblijf, ontbijt en diner. En als u, als
lezer van deze krant, voor 26maart 2011met de
actiecode AD19008 boekt, dan krijgt umaar liefst
€ 40 korting bij 2 personen!

Lezersre is
Speciale aanbieding voor lezers van het AD!

GARDAMEER

Het Gardameer is het grootste meer van Italië en is het hele
jaar gezegend met een heerlijk klimaat. Het meer biedt
volop watersportmogelijkheden en aan de oevers vindt u
vele dorpjes en oude stadjes die kenmerkend zijn voor deze
streek. Zoals Garda, één van de meest bekende en levendige
plaatsen aan dit meer. Er is een mooie boulevard langs de
oever om over te wandelen, tientallen leuke winkels, bars,
restaurants en ijssalons.

HOTEL OLIMPO***

Het 3-sterren Hotel Olimpo wordt omzoomd door een groen-
zone en ligt op ca. 600 m van het centrum van Garda. Het
hotel beschikt o.a. over een receptie met kluisjes, restaurant,
bar, fitnesscenter en diverse tennisbanen (huur ca. € 10 per
uur). Tevens is er een ruim buitenzwembad (12 x 6 m) met
ligstoelen.

AANKOMSTDATA LR 50.096

Zaterdag vanaf 2/4 t/m 15/10
8 dagen normaal vanaf € 199 nú vanaf € 179
15 dagen normaal vanaf € 399 nú vanaf € 379

Prijzen zijn per persoon, o.b.v. 2 personen.

Inclusief: verblijf in Hotel Olimpo, Italiaans ontbijtbuffet, 3-gangen-
diner met saladebuffet en 1 x muziekavond (onder voorbehoud van
voldoende belangstelling/deelnemers)
Exclusief: vervoer, niet genoemde maaltijden en reis- en annulerings-
verzekering.
Toeslagen: reserveringskosten € 17,50 per boeking (verplicht), bijdrage
Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking van max. 9 personen (verplicht).

179
vanaf

o.b.v. 2 personen

Normaal v.a. € 199,
nú met actiecode...

VOOR MEER INFORMATIE & BOEKINGEN:

Typ in uw internet browser www.kras.nl/LR50096 Kies uw
vertrekdatum, klik hierop, bekijk de prijsberekening, ga
naar BOEK NU en voer de actiecode AD19008 in bij stap 1
‘Uw Vakantie’ van het boekingsproces. Of bel met:
0900-9697 (15cpm) o.v.v. reisnummer LR 50096 en actiecode AD19008

€ 40 korting bij 2 personen


