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Ibiza, Hacienda Na Xamena

Hotel Ibiza
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Op een

De Belgische architect Daniel Lipszyc en zijn vrouw ontwierpen eind jaren zestig een bijzonder
sfeerhotel in het nog ongerepte noordoostelijke deel van het populaire eiland Ibiza. Hun zoon
Alvar Lipszyc heeft inmiddels het stokje overgenomen. De 65 kamers zijn stuk voor stuk anders in-

Spaans

gericht. Door de ligging hoog op de klippen hebben alle kamers uitzicht op zee; vele hebben een

paard

jacuzzi of zelfs een privézwembadje! Recentelijk is het hotel uitgebreid met een spa, compleet
met watervallen. Zo kun je genieten van een thalassotherapie terwijl je uitkijkt over zee.
Verder zijn er vier verschillende restaurants die je op culinaire wereldreis nemen: van Arabisch
getinte gourmetgerechten tot schotels uit de Afrikaanse en Aziatische keuken. Gewoon mediter-

Bijspijkeren
Voor de vakantie nog even je Spaans wat bijspijkeren?
Blader dan door de nieuwe taalgidsen en
miniwoordenboeken van Van Dale. In een handig
zakformaat en leuk vormgegeven.
Van Dale Taalgids Spaans,

raan dineren kan ook in restaurant Eden, dat met zijn trapsgewijze terrasjes tot hotspot van het

per stuk € 7,50. Info: www.vandale.nl

eiland is uitgeroepen.
Hotel Hacienda Na Xamena, 07815 San Miguel, Ibiza, tel. +34 971 334 500. 2-pk vanaf
€ 225. Info: www.hotelhacienda-ibiza.com

Een weekend lang op Spaanse paarden de

Gecoverd

Belgische natuur verkennen en daarna Maastricht in? Het Nationale Park de Hoge Kempen
in Belgisch Limburg staat garant voor urenlang
rijplezier. Je rijdt op een prachtig Spaans Pura
Raza Española-paard. Tijdens het weekend
maak je twee dagtochten door de bossen en

Nooit meer je koffer kwijtraken? Geef hem een persoonlijke touch.

geniet je onderweg van uitgebreide picknicks.

Je kunt kiezen uit een bestaande sticker of je laat er een maken

Je overnacht in een viersterrenhotel in het cen-

met een zelf uitgekozen foto.

trum van Maastricht. Weekend vanaf € 269.

Sticker vanaf € 15. Meer info: www.suityourcase.com

Info: www.paardreizen.com

Mijn favoriete

Spanje

Hotel Tres Mares

Steven Brok, inkoper Spaanse bestemmingen van reisorganisatie Eliza was here vertelt:
‘Mijn favoriete bestemming in Spanje is zonder meer
Andalusië. De variatie in het aanbod van cultuur en
natuur lijkt oneindig. Ronda en omgeving, bijvoorbeeld het Nationaal Park Grazalema vind ik erg mooi.
Mijn favoriete accommodatie in Andalusië is Hotel Tres
Mares, vanwege de fantastische ligging en de inrichting van het hotel. Een andere persoonlijke favoriet is
Casa el Morro op Lanzarote. Met zijn Aziatische inrichting is dit hotel boeiend, decoratief en comfortabel. Hoe ik de mooiste accommodaties selecteer? Dit is eigenlijk beroepsgeheim. Om een tipje van de sluier te lichten: behalve de locatie en de faciliteiten is het karakter van de accommodatie
doorslaggevend. Het mag niet te groot zijn en iedereen moet er privacy kunnen vinden. Verder moet de accommodatie een goed gevoel geven
.’
Info: www.elizawashere.nl
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Vakantie
dagboekje

Onbezorgd rondtoeren
Wat is er nu leuker dan het achterland van Spanje ontdekken? Heerlijk
in je eigen tempo op zoek naar dat authentieke dorpje, die leuke lokale

Beleggen met Alex

markt of dat kleinschalige hotelletje. Als je voor een fly-drive kiest, let

Het vakantiegevoel nog even vasthouden doe je

Wie in Spanje woont of er regelmatig komt, kan bij Alex Spanje

dan wel goed op waar je je huurauto reserveert. Onduidelijke toesla-

door alle vakantieherinneringen, tips en weetjes

terecht om te leren beleggen, vermogen te laten beheren, te

gen en kleine lettertjes kunnen wel eens tot verrassingen leiden. Kijk

op te schrijven in dit boekje. En je kunt er ook

sparen of zelf te beleggen. Aan de Costa Blanca en de Costa del

en vergelijk is het motto bij het huren van een vakantieauto. Je kunt je

de bonnetjes, tickets, folders, ansichtkaarten of

Sol worden regelmatig workshops, trainingen en themamidda-

huurauto natuurlijk ter plekke regelen als je aankomt op de luchthaven,

suikerzakjes in verzamelen.

gen georganiseerd. Binnenkort zal Alex Spanje zijn activiteiten

maar vooraf reserveren is handiger en vaak goedkoper. Nog een tip: let

Vakantiedagboek, Carnet Uitgevers, € 16,95.

verder uitbreiden naar de Costa Brava, Costa de la Luz, Madrid

goed op de verzekeringen, wat is wel en wat is niet inbegrepen. Zodat je

en Barcelona. Info: www.alexspanje.com

tijdens je vakantie niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

geniet je van een heerlijke Andalusische lunch. Ook is er een mogelijk-

Viva España
geeft 5%
kortingop een
all-inclusive
huurauto van
Sunny Cars!

Kunst kijken en genieten van cava met een stuk

heid om naar een wijnmuseum te gaan, een antieke olijfmolen te bezoe-

Reserveren? Kijk op

verse vlaai. Dat kan bij galería Sjer, de galerie

Op safari

Op jeepsafari met Maurice Bogers die je door de mooiste natuurparken
van Andalusië rijdt. Onderweg luister je naar zijn prachtige verhalen en

in Barcelona

www.sunnycars.nl of

van de Nederlander Sjer Jacobs in de wijk Santa

ga langs bij een ANVR-

Caterina. Dit deel van de middeleeuwse binnen-

reisbureau. Vermeld de

stad van Barcelona is enorm in opkomst als dé

code VIVA5PT.

kunstwijk. Allerlei objecten van verschillende ma-

ken of een wandeling te maken naar een plek met een fabuleus uitzicht.
Info: www.andalucianoutback.com

Limburgse kunst

terialen worden hier tentoongesteld. Dus gáán als

Anders kamperen
Logeren in een bedoeïenentent is helemaal niet zo gek als je

Het andere Spanje

bedenkt dat een deel van Spanje wel duizend jaar Arabisch grond-

Dat Spanje een land is van tegenstel-

gebied was. In Refugio Marnes, gelegen in een natuurgebied in de

lingen laat deze reisgids goed zien. Het

provincie Alicante, kun je logeren in zo’n jaima: luxe en stijlvol inge-

groene Noord-Spanje is niet te verge-

richt voor een comfortabele en originele vakantie.

lijken met het mediterrane Spanje. Je

Info: www.refugiomarnes.com

vindt er dichte bossen, hoge bergen

je toch in Barcelona bent.
Galería Sjer, Calle de la Flor del Lliri, 6, 08003
Barcelona. Info:www.sjerjacobs.es

en diepgroene valleien, een dramatische kustlijn met fjorden en steile klif-

Bruisende traditie

fen, en schitterende stranden met een

Tijdens het beroemde Sanfermínes van Pamplona, het feest ter ere van

lijke kapellen tot het moderne Museo

schutspatroon San Fermín, komen duizenden mensen, gekleed in rood-wit,

Guggenheim in Bilbao. En de Baskische

naar de stad om te feesten. Het grootste spektakel vindt ’s ochtends plaats

verfijnde keuken is voortreffelijk!

tijdens de encierro waarbij de jonge mannen uitrennen voor de stieren die

Kortom, Noord-Spanje is heel anders.

door de straten van Pamplona richting de arena worden gejaagd. Daarnaast

Capitool Noord-Spanje, Uitgeverij Van

is Sanfermínes ook een culinaire gebeurtenis met onder meer stoofpotjes

Reemst, ISBN 978 90 475 0198 5,

van stierenvlees (estofade de carne de toro) op het menu. De feestweek

€ 24,90

prachtige branding. Ook opmerkelijk
is de architectuur: van vroegchriste-

van Sanfermínes vindt plaats van 6 t/m 14 juli.
Info: www.turismo.navarra.es
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