HAPPY

LEUK VOOR JE CITYTRIP

Geen gedoe met je smartphone, want deze stadsplannen zijn gemaakt van
superlicht, waterproof en scheurvast materiaal én je kunt ze zelfs laten
personaliseren. My Crumpled, Crumpled City Junior, € 10-20, palomarweb.com
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Vakantieparken vol pret in
Frankrijk en Spanje
Het blijft een succesformule: je eigen
gezellige vakantiewoning én een hoop
leuke activiteiten en diensten bij de
hand. Dat is ook zo in de 14 vakantieparken van Pierre & Vacances in Frankrijk, Spanje en de Franse Antillen. Er is
altijd een zwemparadijs met glijbanen,
een baby- en kinderclub en volop
speels en sportief vertier (van kinderboerderij en circusworkshops tot golf
en wellness).

Wintersport dicht bij huis

Slaan de wintersportkriebels toe? Je hoe niet per se naar de Alpen te rijden om
plezier in de sneeuw te beleven. Ook in het Duitse Sauerland, zo’n 350 km van
Brussel, liggen enkele skigebieden. Astenberg, Winterberg en Willingen zijn natuurlijk wel kleiner en met 750-800 meter ook minder hoog dan de Alpen, maar er is
meer kans op sneeuw dan in de Ardennen én ze hebben er sneeuwkanonnen.
ski-altastenberg.de, skiliftkarussell.de/nl, skigebiet-willingen.de

Reisje naar het groen

De nieuwe touroperator Destination
Green brengt je naar leuke groene
vakantieplekjes als de Kanaaleilanden,
Groenland, de Faeröer-eilanden of
Sao Tomé & Principe voor de westkust
van Afrika. Denk: individuele reizen
op maat voor alle budgetten én voor
alle kinderwensen. Maar je kunt je ook
aansluiten bij een internationale groep.
destinationgreen.be
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App. (3-4 pers.) in juli vanaf € 680 /week,
pierreetvacances.be (‘vakantieparken’)

2 Luxehotelresorts in Portugal

Wie houdt van hotels of huizen met
wat extra luxe, moet de jonge Portugese miniketen Martinhal zeker eens
checken. Om te beginnen zijn de kamers ruimer en leuker ingericht dan
doorsnee familiekamers, soms zijn er
stapelbedden en er is zelfs een minitoilet. Bovendien vind je in alle Martinhal-hotels een babysitterservice, een
kinderclub, leuke workshops en sporten spaplezier. Martinhal kreeg al heel
wat awards voor ‘familievriendelijkheid’ en heeft twee resorts in de
Algarve, een in Lissabon en een in de
30 km verder gelegen badstad Cascais.

Vierpersoonskamer (dubbel bed en stapelbed), vanaf € 225 per nacht, studio’s en
huizen en vanaf € 150 per nacht (telkens
met ontbijt), martinhal.com

Goed

GEREGELD

ALLES WAARAAN JE MOET DENKEN ALS JE ZIEK WORDT

Het ziekenfonds dekt een groot deel van onze medische
kosten. Maar zeker als je langdurig ziek bent, kan een
extra verzekering een flinke steun zijn. Hoe het zit voor
werknemers, zelfstandigen, ambtenaren en
gepensioneerden, dat lees je hier.
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