Valentijn voor iedereen! Voor singles, duo’s en trio’s!
Valentijn is de tijd om iets leuks te doen met iemand die je graag ziet of dat nu je lief, je baby of
je oma is. Of als je gewoon jezelf eens lekker wilt verwennen. Een reisje weet altijd te bekoren.
Wij geven je graag 4 ideeën voor Valentijntripjes voor singles, duo’s of trio’s.

Geen Valentijn dit jaar? Ga mee op
riviercruise met AmaWaterways, zonder
singletoeslag
Bij AmaWaterways vinden ze dat je ook als
single recht hebt om verwend te worden! Daarom
nodigen ze je graag uit voor een luxe riviercruise
in Europa en Azië. Je logeert in een comfortabele
suite en dat zonder single toeslag! De excursies
zijn inbegrepen in de prijs, in de bar valt er altijd
wel iets te beleven en ’s avonds word je zelfs
uitgenodigd op de Captain’s Table. Wie weet
hangt er toch romantiek in de lucht!

Varen onder Europa’s mooiste sterrenhemel
Aan het Alqueva meer, in de Portugese Alentejo,
is de Melkweg 250 nachten per jaar te zien is.
Daarom ontving de regio het “Starlight Tourism
Destination” label, uitgereikt door de UNESCO.
Nicols verhuurt er vakantiejachten. Met zijn
tweetjes kan je genieten van een vaarvakantie
onder een betoverende sterrenhemel. Boek vóór
Valentijn een boot voor 2 personen en ontvang
15% korting voor een week of 10 % voor een
korte periode.

Koppel
PLUS…
in
Portugal
Voor koppels die hun baby willen meenemen op
een romantische (city)trip heeft Martinhal Family
Hotels & Resorts een aantrekkelijk voorstel.
Terwijl je als koppel romantisch gaat dineren in
Lissabon blijft de baby bij gediplomeerde
kinderverzorgers in de crèche, ook ’s
avonds. Een romantische strandvakantie mét
baby boek je eveneens bij Martinhal, in Cascais
(nabij Lissabon) of in de Algarve (Martinhal
Sagres).

Triootje
aan
de
Westkust
De gemeenten De Panne en KoksijdeOostduinkerke en stad Nieuwpoort slaan de
handen in elkaar voor een echte verwenpartij:
een originele Valentijnsweek aan zee. Reis mee
met de “kus-tram”, neem een duik in het koude
water tijdens de knuffelduik of hernieuw je
huwelijksgeloften op het strand. Romantisch
dineren is ook mogelijk want verschillende
restaurants bieden een ‘kus-me-nu’ aan tijdens
die
week.
Meer
info
binnenkort
via
www.triootjeaandewestkust.be

Voor meer informatie kan je terecht bij
Nicolas Fivet en Christine Van Nuffel
via
christine@glenaki.com en nicolas@glenaki.com

