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Gekscherend goedkoop: riant naar Rome 

 
Romantisch rondstruinen met jouw eigen Romeo of schandalig shoppen met je signorina’s?  

Rome is the place to be. Genieten van kunst, lekker lang tafelen, uren ronddwalen in de stad die je 

het gevoel geeft in een openluchtmuseum te zijn beland plús shoppen in de allerfijnste winkels. Het 

kan allemaal in Rome. 

Je slaapt twee nachten in een van Rome’s leukste hotels, op basis van logies ontbijt.  

Jouw comfortabele vluchten (Eindhoven – Rome – Eindhoven) worden verzorgd door RyanAir.  

En dat alles voor slechts EURO 69,- per persoon.  

Staat een bezoek aan Rome al jaren hoog op jouw verlanglijstje? Wij maken het nu mogelijk. 

Rome wacht op je, dus waar wacht je nog op?  

 

Laat de voorpret maar beginnen en lees hier alvast wat je te wachten staat. 

 

Tip van de redactie:  

Bij elke deal verrassen we jou met een speciale tip. Dat restaurant waar nog geen toeristen komen of 

die goed verstopte straat waar je net dat ene, speciale winkeltje vindt. 

 

Wil jij Rome op een andere manier bekijken? Reserveer dan nu alvast jouw plekje in de Jazz Tram.  

Onder het genot van een hapje, drankje en bijpassende muziek neemt deze tram jou mee op een 

onvergetelijke avond door Rome. Lees meer en reserveer hier. 

  

http://verkeersbureaus.info/europa/italie/rome/
http://www.tramjazz.com/trambelcanto


 
  

Waanzinnige winterzon: Sublieme stranden op de Canarische Eilanden 
 

Staat ontsnappen aan de kou en regen, tijdens die vreselijke Nederlandse winter, hoog op jouw 

prioriteitenlijstje? Maar gooit jouw bankrekening roet in het eten?  

Voor EUR 169,- zit jij straks met een cocktail in je hand en de voetjes in het zand. 

 

Om deze deal ongelooflijk scherp te kunnen prijzen, maken we er een surprise-reis van.  

Jij reserveert een datum, wij zoeken de beschikbaarheid. 

We garanderen een driesterrenappartement op een van de volgende Canarische Eilanden: 

Lanzarote 

Fuerteventura 

Tenerife 

Gran Canaria 

Wordt het sikkeneuren in de sneeuw of bye bye winterblues? 

Sneeuwschuiver of luchtbed? Thermosokken of slippertjes? Warme chocolademelk of een koud 

pilsje?  

Aan jou de keus. Voor de prijs hoef je het niet te laten. 

Voor slechts EUR 169,- vliegen wij je naar een van de sublieme stranden die Spanje rijk is, waar je een 

week lang verblijft in een driesterrenappartement. Laat je deze winter betoveren door het 

vulkanische landschap van deze bijzondere eilanden en voel je welkom tussen haar goedlachse 

bewoners. Beleef de mooiste zonsondergangen tijdens de Canarische winter en boek nu.    

 

Tip van de redactie: 

Bij elke deal verrassen we jou met een speciale tip. Dat restaurant waar nog geen toeristen komen of 

die goed verstopte straat waar je net dat ene, speciale winkeltje vindt. 

Omdat dit een surprise deal betreft, weten we nu nog niet precies waar jij straks jouw glaasje Ron 

Miel drinkt. De enige zekerheid is dat men op de plaats van bestemming Spaans spreekt. Sla daarom 

deze link op in de favorieten van jouw smartphone of tablet en kom niet voor verrassingen te staan. 

Buen viaje!  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ron_miel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ron_miel
http://www.spaanse-taal.net/spaans-zinnen/spaans-vakantie.html


 
  

Lissabon, lachwekkend laag geprijsd 

 
Wedden dat je niet wist dat dit allemaal kon … in Lissabon? 

Hoezo Londen, Parijs of Madrid? In Lissabon moet je zijn. Schilderachtige straatjes, uitgestrekt over 

maar liefst zeven heuvels, prachtige pleinen en flonkerende fonteinen. In combinatie met de 

onbegrensde vriendelijkheid van de Portugezen: succes gegarandeerd. 

Wil je een weekend shoppen met je vriendinnen of lekker klef met je lover door de Witte Stad 

slenteren? Lissabon is van alle markten thuis. 

 

De rivier de Taag vormt het kloppend hart van deze stad, bekend om haar gezellige uitgaansleven en 

prachtige bezienswaardigheden. Naast het openbaar vervoer, maak je hier heel verrassend gebruik 

van talrijke liften (elevadores) om je te verplaatsen. Vergeet het Castelo de São Jorge niet te 

bezoeken. Vanaf hier is het uitzicht over de stad adembenemend.  

We kunnen uren doorgaan: van de ontelbare barretjes waar je ’s avonds luistert naar Fado muziek 

tot aan de oudste wijk Alfama, waar de geur van knoflook en verse vis de lucht vult rond etenstijd. 

Maar beleef het liever zelf. 

 

Al vanaf EUR <prijs invoegen> verblijf jij drie dagen in Lissabon. Je slaapt in een van de 

driesterrenhotels die Lissabon rijk is op basis van logies. Vliegen kan vanaf verschillende Nederlandse 

luchthavens. Klik rechts op de datum van jouw keuze en ontdek Lissabon met een lach. Want zeg nou 

zelf, die prijs is toch lachwekkend laag?   

 

Tip van de redactie: 

Bij elke deal verrassen we jou met een speciale tip. Dat restaurant waar nog geen toeristen komen of 

die goed verstopte straat waar je net dat ene, speciale winkeltje vindt. 

Natuurlijk zijn die ritjes in de elevadores superleuk. Maar als je tijdens jouw citybreak in Lissabon de 

stad op een andere manier wilt zien, boek dan een fietstour. Je komt op plekken waar je anders niet 

zou komen en verliest tegelijkertijd die vakantie-kilootjes weer. Win-win situatie.  

  

http://www.bajabikes.eu/nl/lissabon-highlights-fietstour?gclid=CKzbvujm6scCFWrkwgod0mcN8Q


 
  

Buitengewoon betaalbaar naar Barcelona 

 
Barri Gotic, de Ramblas, la Sagrada Familia en Park Güell: Barcelona betovert!  

Al jarenlang staat deze hoofdstad van de Spaanse provincie Catalonië in de top tien van stedentrips.  

Maar het leven in bruisend Barcelona is niet goedkoop. Om de balans in jouw uitgavenpatroon te 

bewaken, stelden wij een buitengewoon betaalbare deal voor jou samen. Spaar op de reissom en 

geniet straks gewoon iedere avond van een hapje en een drankje op een van de terrassen die deze 

prachtige stad rijk is. 

Neem de gele metrolijn en kom tot rust tijdens een strandwandeling op een van de Barcelonese 

stranden. Of laat je credit card kreunen tijdens een serieuze shopping-sessie in Barrio Born (waar je 

de leukste boetiekjes vindt). 

 

Je verblijft drie nachten in een netjes verzorgde kamer in hotel <naam invoegen>, op basis van logies. 

Met de bus naar Barcelona, ben je betoeterd? Wij vliegen je erheen. En dat alles vanaf slechts EUR 

<prijs invoegen> per persoon. 

Je leest het goed, alleen dromen over Barcelona is goedkoper. Maar reserveer snel want op=op. 

 

 

Tip van de redactie: 

Bij elke deal verrassen we jou met een speciale tip. Dat restaurant waar nog geen toeristen komen of 

die goed verstopte straat waar je net dat ene, speciale winkeltje vindt. 

Ben jij een fan van musea, maar niet van de soms schandalig hoge entreeprijzen? In Barcelona kun je 

veel musea gratis bezoeken. Lees hier waar en wanneer je gratis naar binnen kunt en houd geld over 

om na jouw museumbezoek tapa’s te gaan eten.  

 

  

http://www.barcelonatips.nl/blog/naar-het-museum-in-barcelona-met-deze-tips-kom-je-gratis-binnen/


 
  

Betaal minder voor machtig Marrakech 
 

Marokko is hot. Met een gemiddelde temperatuur van 19 graden Celsius is het er in de winter ook 

lekker warm. Maak daarom machtig Marrakech dit jaar jouw ideale escape. 

 

Rondstruinen door de steegjes en straatjes van de binnenstad, door de Marokkanen medina 

genoemd, of je helemaal te buiten gaan in winkels die qua uiterlijk niet onderdoen voor paleizen? 

Het kan allemaal in Marrakech. Geniet van de Arabische gastronomie en de duizend-en-een 

verschillende smaken thee in de vele theehuizen.  

Vanaf EUR <prijs invoegen> per persoon brengen wij je er. Dan blijft er dus nog genoeg over om ter 

plekke te besteden en wie wil dat nou niet? 

Een overheerlijke Harira (linzensoep) heb je al voor minder dan een euro in de buurt van Marrakech’ 

trekpleister, stadsplein Place Djemaa el Fna. Op dit plein kun je ’s avonds terecht voor live muziek en 

gezelligheid. 

 

Wacht niet langer en klik rechts op de datum van jouw keuze. Je kunt kiezen tussen een 4-, 5- of 8-

daagse reis. Bij ons betaal je veel minder voor machtig Marrakech, dus waarom niet … 

 

Tip van de redactie: 

Bij elke deal verrassen we jou met een speciale tip. Dat restaurant waar nog geen toeristen komen of 

die goed verstopte straat waar je net dat ene, speciale winkeltje vindt. 

Ben jij klaar voor de ultieme Marrakech beleving? Ga dan een dagje koken met de vrouwen van 

Marrakech. Onder Nederlandstalige begeleiding shop je eerst samen met de Marokkaanse vrouwen 

op een authentieke markt, om vervolgens de heerlijkste gerechten samen te bereiden en natuurlijk 

op te eten. Hier lees je alle details over deze unieke belevenis. Bismillah!  

  

http://www.soukcuisine.com/Koken_NL.html


 
  

Malta voor een mega malle prijs 
 

Geen zin om lang te vliegen, maar wel dringend behoefte aan zon? Is die zon volgens jou in het 

najaar niet te vinden binnen een straal van drie uur vliegen? Ben je mal, kom naar Malta! 

 

Net onder Italië en vlak boven Afrika, ligt dit eiland dat een heerlijk mild klimaat heeft. Ideaal voor 

een dagje relaxen op een van de stranden maar niet té heet om al het moois te bewonderen.  

Qua natuur is Malta vrij kaal en rotsachtig, maar cultureel heeft Malta veel te bieden. Neem 

bijvoorbeeld eens een kijkje in een van de vele tempels en vergeet het Hypogeum niet, een 

bijzondere ondergrondse tempel.      

De stranden op Malta, en vooral die op zustereilanden Gozo en Comino, staan bekend om hun hoog 

Blue Lagoon gehalte. Een bootje huren om langs de prachtige kust te varen of een duik- of 

snorkelexcursie mag tijdens jouw Malta belevenis daarom niet ontbreken. 

Omdat Malta ooit een Engelse kolonie was, maak je je hier perfect verstaanbaar in het Engels. Naast 

Maltees, hebben alle inwoners Engels als tweede moedertaal.  

 

Nog meer redenen nodig om op jouw voorkeursdatum op de kalender te klikken?  

Wij dachten het ook niet. Reserveer snel, want weg = pech.  

 

Tip van de redactie: 

Bij elke deal verrassen we jou met een speciale tip. Dat restaurant waar nog geen toeristen komen of 

die goed verstopte straat waar je net dat ene, speciale winkeltje vindt. 

Wil je een leuke dagexcursie maken? Neem dan de ferry naar Comino. Dit kleine eiland voor de kust 

van Malta heeft de Blue Lagoon als trekpleister, dit weet iedereen. Maar wat niet veel mensen weten 

is dat op een steenworp afstand van deze Blue Lagoon (op het eiland Gozo) het restaurant Zeppi’s 

Pub ligt. Schuif aan bij de locals en geniet van de bijzondere keuken van Zeppi. l-ikla t-tajba! (maar je 

mag ook gewoon enjoy your meal zeggen). 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Comino
https://www.tripadvisor.co.za/Restaurant_Review-g780781-d3211357-Reviews-Zeppi_s_Pub-Qala_Island_of_Gozo.html
https://www.tripadvisor.co.za/Restaurant_Review-g780781-d3211357-Reviews-Zeppi_s_Pub-Qala_Island_of_Gozo.html


 
  

Fly & Drive: Acht dagen toeren door Toscane  
 

Picture this: Jij, je beste vriendin en een kittig Fiatje. Samen trekken jullie acht dagen door Noord 

Toscane en twee aangrenzende provincies; het ultieme gevoel van vrijheid. 

Of deze optie: Zeven avonden lang kruip je tegen jouw eigen amore aan terwijl jullie de zon telkens 

op een andere manier achter de bergen zien zakken. Hoe romantisch kan het zijn? 

Wij maken dit nu heel voordelig mogelijk. Je gelooft het bijna niet maar deze prijs is INCLUSIEF 

vlucht. 

 

Jouw trip: 

Dag 1:  Pisa 

Je begint jouw reis in Pisa, de oude havenstad aan de rivier de Arno. Doordat Aeroporto Galileo 

Galilei slecht op enkele minuten van het centrum van de stad ligt, kan het Italiaanse avontuur snel 

beginnen. 

Dag 2: Genoa (Genua) 

Vandaag verlaat je Toscane in noordelijke richting om de provincie Ligurië te ontdekken. Onderweg 

naar Genoa, de hoofdstad van deze regio, geniet je van de vergezichten over de Middellandse Zee en 

het mooie berglandschap. Eenmaal in Genoa wordt het genieten met een grote G. Pittoreske 

steegjes, overheerlijke restaurants en de vele bezienswaardigheden in de multiculturele havenwijk 

zorgen ervoor dat jij je hier niet hoeft te vervelen. 

Dag 3: Parma 

De volgende dag staat Parma op het programma. Dat Parma veel meer is dan Parmezaanse kaas en 

Parmaham, zal jij nu ontdekken. Uiteraard heeft Parma karakteristieke bouwwerken en 

indrukwekkende musea maar shoppen doe je hier bijna net zo fijn als in Milaan. Tassen- en 

schoenenfreak? Wees gewaarschuwd! De mooiste lederen schoenen en tassen vind je in Parma. 

Dag 4: Bologna (Bologne) 

Eet in Parma niet teveel, bewaar een gaatje voor Bologna. Deze stad heeft drie bijnamen, waarvan er 

een La Grasse, oftewel de Dikke, luidt. In Bologna eet je namelijk de lekkerste pasta van heel het 

land. Qua uitgaan zit je in deze studentenstad ook op rozen, zoek vooral de Via Zamboni op. Kom je 

voor cultuur naar Italië? Ook dan zit je in Bologna gebeiteld. Doordat alle bezienswaardigheden op 

loopafstand van elkaar liggen, hoef je niets te missen. 

Dag 5 en 6: Firenze (Florence) 

Vandaag rijden we terug naar Toscane en vindt de volgende stop plaats in Firenze, de hoofdstad van 

deze provincie. Doordat veel reizigers deze stad bestempelen als de mooiste ter wereld, staat Firenze 

vast in de top tien van jouw favoriete stedentrips. Vandaar dat we je twee dagen de tijd geven om 

fascinerend Firenze te ontdekken. 

Van de beroemde kunstenaarswijk Oltrarno, tot aan de Duomo. Fare l’aperitivo (borrelen in 

Italiaanse stijl) in een van de vele wijnbarretjes of de kunstwerken van Michelangelo van dichtbij 

aanschouwen. Jij wilt het, Firenze heeft het. 

Dag 7 en 8: Pisa 

De laatste autorit is een korte, terug naar Pisa. Want hier was jij vast nog niet uitgekeken. Uiteraard 

zal de scheve toren van Pisa ook op jouw vakantiekiekjes belanden, maar Pisa is veel meer. 



 
  
 

Bezoek bijvoorbeeld de oude stadsmuren die nog steeds een groot deel van het centrum omsluiten. 

Houd het niet bij de Piazza dei Miracoli, maar bezoek ook de Piazza dei Cavalieri. Hier heerst, naast 

meer rust, een authentieker gevoel. Omdat Pisa een prachtige botanische tuin rijk is én je er met 

gemak een paar uur zoet bent in de leukste winkelstraat van Toscane, de Corso Italia, mag je extra 

lang van Pisa genieten.  

 

Locatie: 

Op alle bestemmingen verblijf je in een (op Zoover en Tripadvisor goed beoordeeld) driesterrenhotel 

op basis van logies. Uiteraard kun je ter plaatse (tegen betaling) ontbijt bijboeken.  

Wij laten je vanaf twee weken voor vertrek weten welke heerlijke hotels we voor jou hebben 

gereserveerd, zodat de voorpret kan beginnen.  

 

  



 
  

IJzersterke roadtrip door Ierland, nooit meer naar huis 
 

Ruige natuur, robuuste bergen en razende golven die stukslaan tegen de rotsen. Ierland haalt de 

oermens in je naar boven. De meest indrukwekkende manier om dit land te ontdekken is op jouw 

manier. Vrij om te stoppen, of heel snel door te rijden, wanneer jij dat wil. 

Met ons ga jij al vanaf € 249,- vijf nachten naar Ierland, inclusief vlucht en hotel. 

We maken geen grapje. Klik snel op jouw voorkeursdatum in de kalender en boek die droomreis. 

 

Jouw trip: 

Dag 1: Dublin 

De Ierse roadtrip begint in Dublin, waar anders? De Ierse hoofdstad staat al tientallen jaren op de 

must-see lijst van stedentripliefhebbers. Dublin biedt het totaalpakket; van tien kilometer strand 

tot interessante musea en van indrukwekkende monumenten zoals de General Post Office tot de 

Guinness brouwerij. Voordat je gaat slapen nog een wandeling over de Lower Ormond Quay en de 

Custom House Quay, twee van de wereldberoemde kades die Dublin rijk is, zodat jij klaar bent voor 

de roadtrip. 

Dag 2: Cork 

Je vertrekt vanuit Dublin in zuidelijke richting naar Cork. Ideaal om een dagje te shoppen in de fijne 

winkelstraat St. Patrick’s Street. Maar ook cultuurminnende roadtrippers halen hier hun hart op. 

Cork City Gaol, een gotische gevangenis, is het bezoeken waard evenals Blarney Castle. Vergeet de 

leuke eilanden in de haven van Cork niet. 

Dag 3: Limerick 

Vandaag rijd je westwaarts naar Limerick, een moderne stad met een rijk middeleeuws verleden. 

Bewonder de kunstcollectie van het Hunt Museum, of bezoek de prachtige St. Mary’s Cathedral. 

Deze stad waar Pulitzer Prijs winnaar Frank McCourt opgroeide, kent ook geweldig leuke culinaire 

pubs waar het zeer goed vertoeven is. 

Dag 4: Galway 

De aan de westkust gelegen plaats Galway staat vandaag op het programma. Kunstzinnig en 

bohemien zijn termen waarmee Galway vaak wordt beschreven. Doordat een kwart van haar 

inwoners student is, ontbreekt het hier niet aan pubs. Elke avond van de week geniet je hier van 

live muziek terwijl het straatbeeld wordt gevuld met verliefde stelletjes en kraampjes waar je 

typisch Ierse producten koopt. Galway staat bekend om haar oesters, dus vergeet er vooral niet 

een te proeven.  

Dag 5: Dublin 

Time flies when you’re having fun, maar we gaan nog niet naar huis!  

Op dag 5 vindt de laatste autorit plaats, van west naar oost, dwars door het mooie Ierse landschap. 

Kijk goed om je heen, neem alles in je op en beloof jezelf nog eens terug te komen. 

 

Eenmaal in Dublin heb je alle tijd om nog enkele bezienswaardigheden te bezoeken. ’s Avonds is er  



 
  
 

voor ieder wat wils. Dublin beschikt over zowel riverside pubs en gezellige eetcafés, als 

Michelinsterren restaurants. Aan jou de keus.  

Dag 6: Aan al het goede komt een eind. Vandaag vlieg je weer naar huis. 

 

 

Locatie: 

Op alle bestemmingen verblijf je in een (op Zoover en Tripadvisor goed beoordeeld) drie- of 

viersterrenhotel op basis van logies. Uiteraard kun je ter plaatse (tegen betaling) ontbijt bijboeken.  

Wij laten je vanaf twee weken voor vertrek weten welke coole hotels we voor jou hebben 

gereserveerd, zodat de voorpret kan beginnen.  

  



 
  

Andalusië Fly & Drive, jouw droomreis voor een droomprijs(je) 
 
Wij hebben ‘m voor je: de moeder aller Fly & Drive reizen. Vlieg met ons naar Andalusië en verblijf 
gedurende acht dagen in de mooiste streek van Spanje. Bakermat van de Flamenco, geboortegrond 
van druiven die de beste wijnen en sherry’s voortbrengen en het thuis van de vriendelijkste 
Spanjaarden, de Andalusiërs. Cultuur, architectuur, maar ook de mooiste stranden en het beste 
vertier. Of je nou van kathedralen en betoverende bergdorpjes houdt of van urenlang shoppen en 
gezellige tapasbarretjes: verliefd op Andalusië word je toch wel.  
Klik snel op jouw voorkeursdatum op de kalender en vamos! 
 
Jouw trip: 
Dag 1: Malaga 
Vertrekken doe je voor deze trip vanaf luchthaven Eindhoven. Een verademing. Inchecken doe je in 
een flits, hier kent men nog geen wachtrijen en labyrint-hekjes. In drie uur tijd vlieg je naar Malaga, 
dé verrassing van deze reis. Jarenlang stond Malaga uitsluitend bekend als de geboortestad van 
Antonio Banderas, maar Malaga is meer. Door de mengeling van oud en nieuw, verveel je je hier 
geen seconde. Bezoek zeker de kathedraal en het Picasso museum, om vervolgens lekker uit te 
waaien op het prachtige strand dat Malaga zo bijzonder maakt. Shoppen doe je hier ook niet 
verkeerd. Hoewel de Calle Marqués de Larios (dé winkelstraat van Malaga) luxe uitstraalt, vind je hier 
uiterst betaalbare winkeltjes.  
 
Dag 2 en 3: Granada 
‘Alstublieft, geef mij een aalmoes. Want er bestaat geen groter verdriet dan blind te zijn in Granada’. 
Een eeuwenoude spreuk van een blinde bedelaar, die iedere Andalusiër in zijn jeugd leert.    
Zodra je in de omgeving van Granada komt, realiseer je je dat de oude bedelaar gelijk heeft. In 
Granada kom je ogen tekort. De Moorse invloeden in de bouwstijl, de schitterende natuur en al die 
verschillende culturen in een stad doen je versteld staan. Uiteraard mag een bezoek aan het 
Alhambra niet ontbreken. Deze indrukwekkende verzameling van bouwwerken, was ten tijde van de 
Moorse overheersing een paleis en staat tegenwoordig op de Unesco werelderfgoedlijst. Doordat het 
Alhambra op een heuvel is gebouwd, biedt het je een adembenemend uitzicht over de stad, met als 
middelpunt de wijk El Albaicín, de oudste Arabische wijk van Granada.  
Deze wijk mag je niet missen. Met haar vele teterías (Arabische theehuizen) en monumenten, perfect 
geschikt voor een dagje cultuursnuiven. De avond sluit je in stijl af in een van de vele cafés of 
restaurants. Granada in één dag, red je nooit. Vandaar dat je hier twee dagen verblijft.  
Regálate Granada (doe jezelf Granada cadeau) is niet voor niets de reclameleus van de stad.  
 
Dag 4: Córdoba 
In het hart van Andalusië, omgeven door miljoenen olijfbomen, ligt Córdoba. Een wonderbaarlijke 
stad vol oudheidkundige schatten. Bezoek naast de bijzondere Mezquita, een combinatie van 
moskee en kathedraal, een van de vele patios die de stad sieren. De uitgebreide winkelzone, vele 
restaurants en levendige cafés maken Córdoba compleet.     
 
Dag 5 en 6: Sevilla 
Vandaag zet je de reis voort richting Sevilla. De stad van voetbalclub Betis, sinaasappelbomen, tapas 
en Flamenco. Door velen de mooiste stad van Spanje genoemd. Je verblijft hier twee dagen, want  



 
  
 
een dag is serieus te kort. Bezoek het Plaza de España, de verbazingwekkende gotische kathedraal 
Maria de la Sede en beklim de zogenaamde setas, Metropol Parasol van de architect Jürgen Mayer, 
voor een verbluffend uitzicht over de stad. 
Een avondje Triana, de Flamencowijk waar het allemaal begon, mag zeker niet ontbreken tijdens 
jouw verblijf in Sevilla. Triana ligt aan de westkant van Sevilla en bereik je via een van de bruggen 
over de rivier de Guadalquivir. De straatjes staan vol met straatmuzikanten en meer dan eens zet een 
Sevillana haar boodschappentas even neer om een staaltje Flamencodans weg te geven. Puur Spanje, 
honderd procent genieten. 
 
Dag 7: Malaga 
Vandaag rijd je terug naar Malaga. Met een beetje geluk breng jij jouw laatste dag door op het mooie 
Malageense strand. 
 
Dag 8:  
Adios Andalusië, vandaag vlieg je weer naar huis. 

 

Locatie: 

Op alle bestemmingen van deze Fly & Drive verblijf je in een (op Zoover en Tripadvisor goed 

beoordeeld) driesterrenhotel op basis van LOGIES/ ONTBIJT.   

Wij laten je vanaf twee weken voor vertrek weten welke sfeervolle hotels we voor jou hebben 

gereserveerd, zodat de voorpret kan beginnen.  

  



 
  

Magnifiek Parijs, voor een aantrekkelijke prijs 
 

Maak dit najaar van de lichtstad jóuw stad. Die langgekoesterde droom over struinen langs de Seine 

en het beklimmen van de Eiffeltoren laten wij voor jou uitkomen. 

Al vanaf EUR 169,- per persoon verblijf je drie nachten in een schitterend driesterrenhotel, 

gesitueerd tussen de Eiffeltoren en de Quartier Latin.  

Wandelen door de karakteristieke wijk Montmartre, een bezoek aan de basiliek de Sacré-Coeur, 

shoppen op de Champ-Elysées, jij doet het allemaal. Het hotel dat wij voor jou uitzochten ligt op een 

steenworp afstand van de Eiffeltoren en op 2 minuten lopen bevindt zich een metrostation. Parijs ligt 

aan je voeten. 

Reizen in een overvolle treinwagon? Mais non! Een vlucht met Transavia van Amsterdam naar Parijs 

Orly en vice versa is bij deze ongelooflijke prijs inbegrepen. Vertrek je op dinsdag of vrijdag? Dan 

garanderen we je zelfs een vroege heen- en late terugvlucht. 

Stop met dromen en klik snel op jouw voorkeursdatum in de kalender. Bon voyage. 

 

 

Tip van de redactie: 

Bij elke deal verrassen we jou met een speciale tip. Dat restaurant waar nog geen toeristen komen of 

die goed verstopte straat waar je net dat ene, speciale winkeltje vindt. 

 

Uit eten in Parijs kan natuurlijk op iedere hoek. Dure en extreem dure restaurants zijn er in 

overvloed, terwijl je voor de betaalbare varianten best even goed moet zoeken. Ga daarom eten in 

de Quartier Latin. Deze studentenwijk barst uit haar voegen van de goedkope eettentjes, waar het 

bovendien kwalitatief heel goed eten is. Vanaf jouw hotel wandel je binnen tien minuten de Quartier 

Latin binnen.  

 

Locatie: 

Slapen doe je in het moderne, maar knusse, driesterrenhotel Inter-Hotel Lecourbe. De gemoedelijke 

sfeer, het behulpzame personeel en de nabijheid van de Eiffeltoren zijn enkele pluspunten die men 

noemt in de verschillende recensies. Met het metrostation op twee minuten loopafstand, is dit hotel 

de ideale uitvalsbasis om de stad te ontdekken. Uiteraard staat ’s ochtends de verse croissant voor je 

klaar: je verblijft hier op basis van logies-ontbijt. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Quartier_Latin_(Parijs)


 
  

Fleurige aanbieding: bloemeneiland Madeira 
 

Madeira, het eiland in de Atlantische Oceaan waar het altijd lente is. Alleen al bij het horen van de 

naam van dit heerlijke eiland, slaak je een zucht van verlangen. Ondanks dat het eiland bij Portugal 

hoort, ligt het 1000 kilometer ten zuidwesten van dit land. Ideaal als winterbestemming; de perfecte 

plek om vitamine Z(on) te tanken zodra in Nederland de herfststormen de kop opsteken. 

 

Doordat er in plaats van strand een ruige rotsachtige kustlijn om Madeira heen ligt, blijft de massale 

stroom aan toeristen weg. Het hotel dat wij voor jou reserveren beschikt echter over een prachtig 

zwembad met luxe ligstoelen en een adembenemend uitzicht. Geen strand? Met zo’n zwembad 

boeit jou dat niet.   

Vliegen doe je met Transavia en je verblijft maar liefst zeven nachten in een driesterrenhotel in het 

pittoreske kustplaatsje Ribeira Brava.  

Bezoek de Cabo Girão, Europa’s hoogste klif, de kathedraal van Funchal (een van de weinig 

overgebleven bouwwerken in Manueline-stijl) en geniet vooral van het adembenemende 

Madeireense landschap. De espada is de lokale lekkernij. Zodra je deze zwarte degenvis hebt 

verorbert, neem je als dessertwijn uiteraard een glaasje … Madeira. 

 

 

Tip van de redactie: 

Bij elke deal verrassen we jou met een speciale tip. Dat restaurant waar nog geen toeristen komen of 

die goed verstopte straat waar je net dat ene, speciale winkeltje vindt. 

 

Is jouw vakantie, ondanks het fenomenale zwembad van hotel Cheerfulway Bravamar, toch niet 

compleet zonder een dagje luieren op het strand? Neem de ferry naar Porto Santo, een eiland vlakbij 

Madeira, dat een zandstrand heeft van maar liefst negen kilometer . De gouden gloed straalt je op de 

ferry al tegemoet. 

 

Locatie: 

Je verblijft zeven nachten, op basis van logies, in het driesterrenhotel Cheerfulway Bravamar. Dit 

hotel dat geroemd wordt om haar vriendelijke personeel, heerlijke bedden en prachtige zwembad 

met zonneterras, bevindt zich in de plaats Ribeira Brava aan de zuidkust van het eiland. De hoofdstad 

Funchal ligt slechts op 25 minuten afstand.  

Het hotel beschikt, naast vele extra’s, over gratis wifi in de openbare zones en een 24-uursreceptie. 

Ter plaatse kun je het ontbijt tegen bijbetaling bijboeken.  

http://www.porto-santo.com/

