
  

 

 

UNIEKE FAMILIEVAKANTIES 
  

Een vakantie met het gezin blijft voor altijd in het geheugen gegrift. Er zijn ontelbare 

mogelijkheden, maar wij brengen jou de meest unieke bestemmingen en formules. Reis de 

Belgische koninklijke familie achterna of trek op safari in eigen land! Of wat dacht je van een 

overnachting in een boomhut of een drijvende kamer op het water? We geven alvast 6 opties voor 

een unieke familievakantie. 
  

 

Mechelen, een verrassing voor kinderen 

Bezoek Mechelen met je kinderen. In dé 

kinderstad van Vlaanderen zijn er interactieve 

wandelingen en beestige ontdekkingstochten. 

Mechelen verbaast en verrast, bijvoorbeeld als je 

op stap gaat met een Prikkelpakket, om te 

degusteren, van appeltaartjes tot artisanale 

zoetigheden. 

Attracties voor kinderen? Die zijn er in Mechelen 

bij de vleet: de Sint-Romboutstoren, 

Planckendael, Technopolis, Speelgoedmuseum. 

Altijd fun verzekerd, zoals in de groene oases en 

de speeltuinen van de stad. En ’s avonds kan je 

nagenieten in een gezinsvriendelijk 

logies.                      
 

 

 

Safari in je achtertuin… welkom op Het 

Domein van de Grotten van Han 

De 40-plussers onder ons kennen de Grotten 

van Han zeker wel nog van een verplicht 

schoolbezoek. Het Domein van de Grotten van 

Han, is ondergronds nog altijd mysterieus maar 

nu met een ingenieuze moderne LED verlichting 

en extra animaties. Ook bovengronds is het 

beestig interessant met een uniek Wildpark waar 

je op safari kan gaan. Uit nostalgische 

overweging is het zeker de moeite waarde om 

met je (klein)kinderen het de Grotten en het 

Wildpark te herontdekken. Reis naar Han, voor 

een vleugje nostalgie, maar ook om het Wildpark 

te ontdekken, samen (klein)kinderen. 
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Vendée, de favoriete bestemming van Franse 

gezinnen 

In 2017 trokken meer mensen voor hun vakantie 

naar de Vendée dan naar de Côte d’Azur ! Het is 

dus hoog tijd dat ook de Belgen deze 

vakantieregio aan de Atlantische Kust 

ontdekken. Voor de kust liggen verschillende 

eilanden zoals Ile de Noirmoutier en Ile d’Yeu, de 

favoriete bestemming van de koninklijke familie. 

Ook het groene binnenland van de Vendée is 

aantrekkelijk met zijn moerasgebieden, ideaal 

voor kajaktochten.   
 

 

 

Met het ganse gezin in de teletijdmachine van 

Puy du Fou 

Puy du Fou is het op één na meest bezochte 

pretpark van Frankrijk maar een rollercoaster zal 

je er niet zien. In Puy du Fou draait alles rond 

geschiedenis en spektakel. De talloze 

spectaculaire shows zijn niet enkel heel erg leuk 

en spannend om te zien maar ze zijn ook 

educatief want in elke show vertelt een stukje 

geschiedenis op een originele manier.  
 

 

 

 

Het hotel dat jouw baby in de watten legt 

Probleemloos reizen met baby’s en kleine 

kinderen is de specialiteit van Martinhal Family 

Hotels & Resorts in Portugal. Het bedrijf kreeg in 

2017 de onderscheiding ‘Best European Hotel 

For families’ (Family Traveller Awards). Het hotel 

voorziet allerlei babyspullen zoals 

flessenverwarmers en babybedjes. Je kan 

daarenboven ook beroep doen op een baby-

conciërge. In het hotel zijn er leuke activiteiten 

voor de kleintjes zoals baby-swim en baby-yoga 

en op de menukaart staan heerlijke baby-

papjes.  
 

 

 

Curaçao, ideale bestemming van voor 

gezinnen, het ganse jaar door 

Wil je met de kids naar de Caraïben dan kies je 

voor Curaçao want het prachtige eiland is er de 

ideale bestemming voor. Het is een veilige 

bestemming met een Europese 

levensstandaard. Inentingen zijn dus niet nodig. 

Je kan rechtstreeks vliegen vanuit Brussel, vanaf 

18 juni, elke maandag. Na een vlucht van slechts 

negen uur sta je in het vakantieparadijs. 
 

  

Inspiratie nodig voor een artikel? Klik hier!  
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Voor meer informatie 

Nicolas Fivet enChristine Van Nuffel 

via 

christine@glenaki.com en nicolas@glenaki.com  
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