
  

 

 

Ga helemaal offline op deze vakantieplekken 

Helemaal offline gaan, het klinkt misschien te mooi om waar te zijn. Toch zijn volgende 

bestemmingen zo rustgevend dat je de rest van de wereld vergeet en je smartphone of laptop links 

laat liggen. Geniet van een welverdiende digitale detox. 

 

 

 

Star Clippers, het geluid van de zee 

In het midden van de oceaan kan je de wereld 

vergeten, zeker op de authentieke zeilschepen 

van Star Clippers. Laat de wind waaien door je 

haren, ga zonnebaden op het dek of kijk hoe de 

duizenden vierkante meter zeil zich boven je 

ontplooien. Er zijn ook yoga cruises die nog dat 

extra tikje ontspanning brengen. 

 

Vendée, vakantie op het ritme van de oceaan 

Ile d’Yeu is een eilandje van 23 km² groot voor de 

Franse kust in de Vendée. De schoonheid en de 

charme van het landschap zijn zo bekorend dat je 

er meteen na aankomst helemaal in opgaat. Met 

een overnachting in een typisch vissershuisje 

ga je echt leven op het ritme van de oceaan, vast 

en zeker helemaal offline! 

 

Slapen in de bomen in het Wildpark 

De nacht doorbrengen in een boom, in het hart 
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van het Wildpark van het Domein van de Grotten 

Han! Als dat geen plek is om helemaal offline te 

gaan. Ontdek de Tree Tents gespannen tussen de 

bomen met uitzicht op de vallei van de Lesse. 

Ondertussen kan je de dieren observeren: herten, 

moeflons, oerossen, damherten en 

Przewalskipaarden. Hier wacht je in ieder geval 

een nacht om nooit te vergeten. 
 

Vaucluse, logeren op het water 

In het hart van de wijngaarden van Châteauneuf-

du-Pape liggen de Cabanes de Grands Cépages. 

Ben je op zoek naar een super rustige 

vakantieplek, dan is dit the place to be. Het design 

van de luxe paalhutten aan het meer zijn zo 

ontworpen dat ze perfect integreren met de 

omgeving. Hier kan je 100% deconnecteren terwijl 

je zachtjes wiegt in de hangmat op je terras met 

zicht op de prachtige Provencaalse natuur van de 

Vaucluse. 

 

 

Logeren op een onbewoond eiland 

Flevoland is de nieuwste provincie van Nederland 

en is gewonnen uit de zee. Je vindt er De Kluut, 

een eilandje in het Veluwemeer. Hier kan je 

overnachten in een authentieke tipi tent of een 

Mongoolse nomadentent. CampSpirit is de naam 

van deze rustgevende plek in het midden van het 

meer. Hier kan je luieren in een hangmat, 

peddelen in een bootje en is je enige taak 

houthakken voor het vuur voor ’s avonds. 

Zorgeloos genieten van het buitenleven, dat staat 

vast. 

 

Rust voor het hele gezin     

Op het uiterste puntje van de westkust van de 

Portugese Algarve, in een uitgestrekt natuurpark, 

ligt een vakantieparadijs voor gezinnen.  Martinhal 

Sagres Beach Family Resort is meer dan een 

resort, het is een plek waar alles wordt gedaan 

zodat ouders en kinderen optimaal kunnen 

genieten van de vakantie. Er zijn bijvoorbeeld 

een 3 restaurants, 5 zwembaden, een Kidsclub, 

een crèche voor kinderen tot 30 maanden, een 

baby conciërge... 

 

Inspiratie nodig voor een artikel? Klik hier!  

 

 

Voor meer informatie: 

Lisa Van den Acker 

lisa@glenaki.com 
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