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Uit de Wereld

Jetair nam in zijn dichtbijaanbod heel wat kas-
teelhotels op die een op en top romantisch ver-
blijf garanderen. Groene omgeving, wellness 
en gastronomie zijn de sleutelwoorden. In Cha-
teau d’Urspelt in Luxemburg geniet je van een 
verfijnde keuken en een sprookjesachtig ver-
blijf midden in de bosrijke vallei van de Our. 

fotoWedstrijd
verblijf voor 2 in een kasteel

zo doe je mee
Jetair schenkt verblijf voor 2 perso-
nen in Chateau d’Urspelt weg. Surf naar 
www.vaB.Be/wedstrijd en geef het antwoord op 
de volgende vraag: Waar werd de foto hierbo-
ven genomen? A Oostkantons | B Hoge Noor-
den | C Oostenrijk 

Tenerife blijft de favoriete schuilplaats van de Belgen als hier de winter 
toeslaat. Volgende adresjes zijn getest en goedgekeurd door de redactie 
van VAB-Magazine.

jardin tropical
Hotel Jardin Tropical aan de Costa Adeje is altijd al een favoriet van de Bel-
gen geweest en dat heeft veel te maken met de ligging en inrichting, maar 
vooral ook met de keuken. Het hotel heeft voor zijn gasten enkele verlei-
delijke formules uitgedacht: tijdens ‘Hobby Kitchen’ maak je samen met 
de chef een menu met lokale producten; ‘First Date’ biedt een romantisch 
diner voor twee, terwijl je je niet hoeft te bekommeren om de kids; en bij 
‘Adventure Barbecue’ bak je je eigen stukje vlees bij het zwembad. (Ter 
plaatse te reserveren.) 1 week half Pension vanaf € 1322 P.P.  ( jetair)  of €  1414 P.P. 

(v iP  selection,  incl.  v iPservice) | vluchten inBegrePen

culinaire mix
Het beste van België en Spanje krijg je voorgeschoteld in La Cúpula, een 
van de restaurants van het mooie Hotel Jardines de Nivaria. Chef Rubén 
Cabrera kwam potten kijken bij Benoît Neusy van sterrenrestaurant 
L’Impératif in Maisières (Bergen) en samen bedachten ze een gastrono-
misch menu dat deze winter aan de hotelgasten geserveerd wordt. Het 
hotel kreeg het label ‘Selected by Jeunes Restaurateurs d’Europe’. (Ter 
plaatse te reserveren.) 1 week half Pension vanaf € 1397 P.P.  ( jetair)  of €  1612 P.P. 

(v iP  selection,  incl.  v iPservice) | vluchten inBegrePen

natuur en erfgoed
Helemaal op de noordoostelijke punt van het eiland ligt het natuurpark 
Anaga, een bergachtig gebied van 15.000 hectare begroeid met schaduw-
rijke laurierbossen. Ver weg van het massatoerisme is dit een heerlijke 
plek om te verdwijnen in het groen. Na je wandeltocht kun je een terrasje 
doen in het bruisende stadje La Laguna, terecht opgenomen in de werel-
derfgoedlijst van Unesco.

ecotoerisme
Ecotoeristen kunnen terecht 
bij El Cardón, een plaatselijke 
organisatie die bezoekers de 
natuurlijke en culturele rijk-
dom van het eiland toont. Op 
het programma onder meer 
een wandeltocht naar de Tei-
de, een heuse ‘vulkaanerva-
ring’, zeekajak, mountainbike 
en walvisspotting. Begeleiding 
in het Spaans, Engels, Duits of 
Frans. www.elcardon.com

praktisch
Jetairfly vliegt dagelijks uit 
Brussel naar Tenerife en heeft 
ook vluchten vanuit Charleroi, 
Oostende en Luik. info:  www.

jetair.Be | www.viP-selection.

getest tenerife 

Be | www.jetairfly.com. (EVD)

Winterse charme
De winter komt eraan. Tijd om te genieten van 
lange avonden bij het haardvuur, van wande-
lingen met de neus in de wind, van shoppen 
met het oog op de eindejaarsfeesten. Op en top 
winterse charme beleef je in het gezellige Zuid-
Engeland. Een weekendje weg is zo geregeld! 
Met de ferry van DFDS Seaways reis je van-
uit Duinkerke of Calais naar Dover vanaf € 29 
voor een auto en negen personen dagretour. 
www.visit1066country.com | www.visitkent.co.uk |  
www.dfdsseaways.Be

logeren tussen franse Wijn
Wijn en vakantie vormen voor velen een prima combinatie. Bel-
villa biedt diverse vakantiewoningen aan met een wijngeschie-
denis en een prachtige ligging in een wijnregio. In de streek van 
Bordeaux staat de vroegere duiventil Le Pigeonnier de Pezelin 
waar je met vier kunt verblijven. De eigenaar is een wijnboer 
en vertelt je graag meer. Voor een groep tot twintig personen 
is de gerenoveerde wijnboerderij Mas de l’Antiquaire in de Lan-
guedoc een goede tip. En in de Elzas biedt Belvilla een 17e-
eeuws wijnhuis aan met drie appartementen en een wijnkelder. 
www.Belvilla.Be

fiets en Wandelbeurs
Hou je van een frisse lentewandeling, een zomerse fietsvakan-
tie of een verkwikkende najaarstocht? Dan vind je op de derde 
editie van de Fiets en Wandelbeurs alle informatie om die plan-
nen concreet te maken. Ontdek het uitgebreide aanbod van toe-
ristische diensten en reisorganisaties, in eigen land of ver weg. 
Of leg je vragen voor aan een ervaren fietser of wandelaar. Ver-
der zijn er inspirerende lezingen en workshops vol praktische 
tips. Op een groot fietsparcours kun je trekkersfietsen, e-bikes 
en tandems testen. 18-19/1 | 10-17u | nekkerhal,  mechelen |  
www.fietsenwandelBeursvlaanderen.Be©
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