
M
et meer dan 30 jaar ervaring achter
de kiezen, mag Belvilla zich met
rede dé specialist inzake het verhu-

ren van leuke vakantiehuizen in binnen- en
buitenland noemen. En dat zowel voor de
meer georganiseerde reiziger die zijn vakan-
tie graag maanden op voorhand boekt, als
voor de avontuurlijke lastminutebeestjes
onder ons. Geen gezeur dus met ellenlange
bezoekjes aan reisbureaus waar na lang
aanschuiven blijkt dat de vakantie toch niet
even snel geregeld kan worden als gedacht.
Nee, bij Belvilla kunt u gewoon online uw
vakantiestulpje reserveren. 

Op naar de kust!
Wie graag niet al te ver reist, kan bv.

koers zetten naar onze eigen Belgische
kust. Daar wacht o.a. de Little Kulala villa(1)

u op, een zeer mooi verblijf op slechts 600
meter van zee en strand. De inrichting met
donkere meubels maakt dat u zich zelfs in
Westende op Afrikaanse safari waant en
bovendien is de villa uitgerust met alle

luxe die een mens kan begeren, inclusief
jacuzzi, sauna en massagefaciliteiten
(http://nl.belvilla.be/BE-8434-16). 

Of wat dacht u van de Villa Serendi -
pity(2), een stulpje waar – in tegenstelling
tot wat de naam doet vermoeden – niets
aan het toeval wordt overgelaten. Gelegen
op 500 meter van het strand van Westende,
ligt hier elke ochtend een gratis krant klaar
op uw deurmat. Een ontbijtje (of lunch of
diner) kan op simpele aanvraag gebracht
worden en in de badkamer staat een heuse
regendouche klaar om u in een mum van
tijd klaar te stomen voor een dagje zon, zee
en strand (http://nl.belvilla.be/BE-8434-15). 

Wie liever wat dichter bij het water zit, kan
opteren voor Le Lavandou, een charmant,
volledig vernieuwd appartementje voor twee
personen op loopafstand van het strand van
De Panne (http://nl.belvilla.be/BE-8660-12), ter-
wijl de meerwaardezoekers dan weer in hun
nopjes zullen zijn in de mooie Duinloft,

 gelegen in een voormalig militair hospital.
Hier vindt u niet alleen rust en frisse zee-
lucht, maar ook twee golfbanen, een paar-
denrenbaan, een subtopisch zwemparadijs
en een jacht haven. En dat allemaal op een
boogscheut van het bruisende Oostende
(http://nl.belvilla.be/BE-8400-14).

Met z’n allen
Ook wie graag met de kids én de vrienden

op vakantie vertrekt, kan bij Belvilla terecht.
Zo wacht in Sicilië het charmante Scala dei
Turchi(3) u op, een voormalig stationnetje
dat plaats biedt aan 10 personen en op een
steenworp afstand ligt van de mooie zuid-
westkust van het eiland. Pittoresk en com-
fortabel ingericht dompelt deze villa u in een
mum van tijd onder in de mediterrane vakan-
tiesfeer (http://nl.belvilla.be/IT-92010-01). 

Aan de Spaanse Costa Blanca vindt u
Bahía(4,5), een villa die plaats biedt aan 10
personen en  bovendien uitgerust is met een
privézwembad. Koken kan hier buiten op de
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Huisje, boompje, beestje... ook op vakantie
U wilt er nog snel even tussenuit, maar vindt geen enkel hotel meer dat nog bereid is om u en uw kroost op te vangen  tijdens de zonnige zomerdagen? Dan hebben
wij de oplossing voor u! Belvilla, dé specialist in leuke vakantiehuizen op maat in binnen- en buitenland, ontvangt immers ook de lastminutevakantiegangers met
open armen. Zorg er dus maar voor dat uw koffer klaarstaat! | Elisabeth Straetmans
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barbecue, smullen van uw kookkunsten
 gebeurt dan weer genietend van het schitte-
rende uitzicht op de omliggende zee en ber-
gen. De kids kunnen zich hier uitleven in het
nabijgelegen pretpark Terra Mitica, terwijl de
dames naar hartenlust kunnen gaan shop-
pen in het 7km verder gelegen Benidorm en
de heren al wandelend, fietsend of klim-
mend de berg El Puig Campana kunnen
 temmen (http://nl. belvilla.be/ES-03509-05). 

Wie liever de Portugese Algarve verkent,
kan de Quinta Da Palmeira Encantada(6,7)

reserveren, een zeer mooi gerenoveerde
100 jaar oude boerderij met privézwem-
bad die met zijn drie
gebouwen plaats
biedt aan 12 perso-
nen. Golfers kun-
nen hier een balle-
tje slaan op de golf-
banen van Quinta
do Lago en Vale do
Lobo. Niet-golfers
kunnen wandelen
op de prachtige na-
bijgelegen stran-
den (http: //nl.belvilla.
be/PT-8135-01). 

Een andere ge-
restaureerde boerde-
rij met zwembad wacht u op in de Franse
Dordogne. Gelegen in het geklasseerde
dorpje Veyrignac – een van de mooiste
dorpjes van Frankrijk – biedt La Fermet-
te(8) met meerdere vakantieverblijven
plaats aan 3 tot 8 personen. Hier kunt u
kanoën, mountainbiken, tafeltennissen of
gewoon gaan wandelen met woefel, want
ook huisdieren zijn hier toegelaten
(http://nl.belvilla.be, huiscode FR-24370-06
t/m FR-24370-11).

Dat kleine beetje extra
U wilt zich graag eens een god in

Frankrijk wanen? Ook dat kan dank-
zij Belvilla. In het mooie, landelijke
Val-d’Ornain wacht immers de Mai-
son Mussey u op, een stijlvol 19de-
eeuws vrijstaand huis omgeven door
een grote, besloten tuin (http://nl.bel-
villa.be/FR-55000-01).

In het Normandi-
sche Saint-Germain-
de-Tal levende-la-
Lande-Vaumont vindt
u dan weer het mooie
La Tessonnière. Dit
met veel zorg en liefde

gerestaureerde landhuis
zou zelfs Lodewijk XIV het
water in de mond doen krij-
gen. De majestueuze inkomhal
is op zich al de moeite meer dan waard,
maar dit landhuis is bovendien omringd
door maar liefst 6.000 m2 tuin, compleet
met fontein, boomhut, trampoline en
zandbak. Authentiek, maar voorzien van
alle moderne gemakken biedt La Tesson-
nière plaats aan 8 personen (http://nl.belvil-
la.be/FR-14500-03). 

Maar ook liefhebbers van agroturismo
worden door Belvilla niet vergeten. Zij
kunnen o.a. terecht in het Italiaanse Cas-

peria, waar het vierper-
soonsappartement Az-
zurro onderdak vindt
in een oude stenen
boerderij uit 1800. Hier
kunt u heerlijk relaxen
bij het zwembad, on-
derwijl genietend van
het parfum van de om-
liggende olijfbomen
en wijngaarden, en het
adembenemende uit-
zicht op de Monti
 Cimini al Soratte
(http://nl.belvilla. be/IT-
02041-03). Een ander

leuk adresje is Olivo, ge-
legen in het mooie Toscaanse Asciano.
Hier moet u zijn als u wilt weten hoe extra
vergine olijfolie en Chianti Classico Gallo
Nero wijn wordt gemaakt, maar ook als u
gewoon in alle rust wilt genieten van de
prachtige Italiaanse natuur (http://nl.belvil-
la.be/IT-53041-09).

Kortom: of u nu een stekje zoekt voor
 volgende week, dit najaar, deze winter of vol-
gende zomer, op naar www.belvilla.be!  ◆

V R I J E  T I J D
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