
  

 

Go eco, go green!  

Ecoreizen, meer en meer jongeren én ook ouderen hebben er aandacht voor.  

Op reis gaan zonder onze planeet al te veel te belasten… het is mogelijk! En je hoeft er niet 

eens lang over na te denken, want hier krijg je 6 groene voorstellen. 
 

 

 

Ecologisch Zuid-Tirol 

In Zuid-Tirol (Noord-Italië), besteedt men veel 

aandacht aan ecologie en duurzaamheid. In bio-

hotels als Biorefugium Theiner’s Garten ontdek 

je dat ‘organisch voedsel’ erg lekker is en dat 

‘duurzaamheid’ niet gelijk is aan ‘al het goede 

opofferen'. Op de familieboerderij Taser Alm 

worden de kamers verwarmd door houtsnippers 

en zonnepanelen, produceren ze 36% van de 

elektrische stroom via fotovoltaïsche installaties 

en gebruiken ze water uit eigen bron. 

  

 

Slovenië, het groene land 

Hou je van de natuur, dan is Slovenië een ideale 

bestemming! Je hoeft niet met het vliegtuig te 

reizen als je kiest voor een meer ecologische bus- 

of treinreis. Ter plaatse doe je aan ‘slow’ travel met 

bus en trein of je gaat de sportieve toer op. Met 

8000 km aan fiets- en wandelpaden heb je keuze 

te over. Als verblijf kies je tussen een eco-

boerderij, eco-hotel of eco-lodge. Go Green! Go 

Slovenië! 
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Authentiek Queyras 

Met de trein ben je zo in de Franse Alpen, waar 

bergroutes om ‘u’ tegen te zeggen wachten om 

bewandeld te worden. Queyras is een klein dal in 

de Franse Hautes-Alpes en tevens een regionaal 

natuurpark. Hier ga je op trektocht en spot je 

gemzen, alpenmarmotten, adelaars en zelfs 

wolven. ’s Nachts slaap je in gezellige, 

hooggelegen berghutten. Door de afgelegen 

ligging is de streek nog zeer authentiek en de 

natuur is er door de eeuwen heen nauwelijks 

aangetast. Uren wandelen en geen mens 

tegenkomen, hier kan het nog! 

 

Fietsen in de Vallée du Loir 

De rustige Vallée du Loir, zo'n 50 km ten 

noorden van de drukkere Vallée de La Loire, is 

een ideale regio voor fietsers.  Bij de 

ambachtelijke winkels kun je een picknick 

bestellen van verse, lokale producten in een 

biologisch afbreekbare en recycleerbare 

verpakking. De enthousiaste ambachtslui 

vertellen je graag met welke seizoensgebonden 

producten ze werken. Stop nog even in een 

wijngaard voor een lekker flesje Jasnières-wijn en 

de picknick is compleet. 
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Het groene Venetië in de Vendée 

In de Vendée kun je varen in het groene Venetië 

of la Venise verte. Het door de mens aangelegde 

natte moerasland is een ongelofelijk labyrint van 

waterwegen. Hier glijden traditionele bootjes en 

kano’s zachtjes over het water. Je wordt hier 

ondergedompeld in een idyllische omgeving waar 

de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Ecologisch 

logeren doe je ondermeer in de Terragora Lodges 

in Les Epesses, waar je als een vlinder in een 

cocon slaapt. 

 

Tour des ‘hôtels’ 

De hotel-restaurantketen Logis sponsort dit jaar 

de Tour de France, die op 6 juli vertrekt in Brussel. 

Maar wist je dat Logis ook in België heel wat 

fietsvriendelijke hotels heeft? Hotels waar je een 

elektrische fiets kunt huren en waar alle 

voorzieningen aanwezig zijn om je eigen fiets te 

stallen, op te laden, te repareren of schoon te 

maken. Via logishotels.com kun je een route 

uitstippelen van hotel naar hotel, de hotelhouders 

staan klaar om je te helpen. 
 

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

Els Hoebrechts 

els@glenaki.com  
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