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Persbericht   

 
 

München, juli 2019 

 

Tien verstopte parels die je alleen per boot kan bereiken 
 

De zomervakantie is in het zuiden van het land al begonnen. Terwijl de temperaturen stijgen 

droomt de rest alvast weg bij het idee van zon, zee en strand. Ook dit jaar zijn de mediterrane 

landen erg populair en trekken ze veel toeristen aan. Wie aan zijn zomervakantie een extraatje 

wil toevoegen en niet de gebruikelijke steden en stranden af wil gaan moet zeker is een 

boottochtje overwegen. Met een zacht briesje op je gezicht kun je het werkleven heerlijk 

vergeten. Omringd door een glinsterende blauwe zee, het geruis en misschien zelfs door 

dolfijnen, schildpadden of zeevogels.  

 

Holidu, dé zoekmachine voor vakantiehuizen, heeft samen met Sailsquare, Europa's grootste 

platform voor zeilvakanties, dat jacht vakanties georganiseerd door lokale schippers aanbiedt, 

tien adembenemende bestemmingen op een rij gezet die bijna alleen per boot bereikbaar zijn. 

Sommige plaatsen kan je op eigen houtje verkennen, andere zijn alleen toegankelijk tijdens 

een geboekte excursie. Maar ze zijn allemaal de moeite waard! 

 

1. Natuurgebied Sa Dragonera - Mallorca, Mallorca, Spanje  

Een eiland in de vorm van een draak - vooral voor Game of Thrones liefhebbers, die hun 

vakantie op Mallorca willen doorbrengen, een fantastische must-see! Maar ook degenen die 

het moeilijk vinden om de slapende draak op het eiland Sa Dragonera te ontdekken voor de 

westkust van Mallorca, doen er goed aan om het natuurreservaat in hun vakantieplannen op 

te nemen. Het eiland is per excursieboot vanuit Port d'Andratx, Camp de Mar, Paguera of Sant 

Elm bereikbaar. Als je liever alleen naar het eiland gaat heb je een vergunning nodig om aan 

te leggen. Duikgebieden, wandelpaden en de vuurtoren Far Vell, die een indrukwekkend 

panorama op de kust van Mallorca biedt, nodigen uit om op ontdekkingstocht te gaan. Bijna 

geen enkele andere plaats op Mallorca biedt zo'n gelegenheid om de drukte te vermijden. 

Dompel onder in de natuur en laat je betoveren door de zeevogels, hagedissen en een 

fantastisch uitzicht!  

 

2. La Graciosa - Spanje 

Veel vakantiegangers verlangen naar verlaten stranden, die nu bijna onvindbaar zijn in 

populaire vakantieoorden. Maar wie klaar is om met de boot te vertrekken, wordt beloond. Dit 

is ook het geval op het Canarische eiland La Graciosa, dat voor Lanzarote ligt en alleen via 

het water bereikbaar is. Ook hier hebben alle zelfstandige reizigers toestemming nodig om 

aan te meren bij de haven of om voor anker te gaan voor een van de baaien. Wie La Graciosa 

bezoekt, ervaart een heel bijzondere flair: het eiland heeft geen geasfalteerde wegen en voert 

je over de zandwegen direct naar het Wilde Westen. Heb je niet zoveel met cowboys? Ga dan 

op schattenjacht, La Graciosa inspireerde Robert Louis Stevenson om zijn wereldberoemde 

roman "Treasure Island" te schrijven. Als alternatief kan je een fiets huren of een van de 

ongerepte stranden zoals Playa de las Conchas en Playa de la Cocina bezoeken.  

 

3. Lavezzi-eilanden - Corsica, Frankrijk 

https://www.holidu.nl/
https://de.sailsquare.com/
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De Lavezzi eilanden tussen Corsica en Sardinië nodigen 

zeilers en dagjesmensen uit om de dromerige azuurblauwe Middellandse Zee te verkennen. 

Baaien met witte en gouden zandstranden, bizarre granieten rotsen en een soortenrijke flora 

en fauna maken deze eilandengroep tot iets heel bijzonders. Alleen het eiland Île de Cavallo 

is bewoond, de overige eilanden zijn bijna onaangetast. Het is dus geen wonder dat de 

Lavezzi-archipel onder natuurbescherming staat. Alleen Lavezzi, Cavallo en Piana mag je 

betreden. Het is het beste om de boottocht te beginnen vanuit het zuiden van Corsica, vanuit 

Bonifacio. Bezoekers die aan land gaan op een van de eilanden worden verwelkomd door de 

geur van laurier en wilde kruiden; het geluid van zeevogels en de duikende dolfijnen maken 

de mediterrane idylle perfect. Wij raden je vooral aan het eiland Lavezzi te bezoeken, met de 

indrukwekkende rotsblokken en romantische baaien. De "Seychellen van de Middellandse 

Zee" zijn een absolute parel en mag je zeker niet vergeten op je geplande routes door dit 

gebied! 

  

4. Navagio baai - Eiland Zakynthos, Griekenland 

De Navagio baai op het eiland Zakynthos in Griekenland is weliswaar beroemd en vaak 

geprezen, maar het hoort zeker thuis in deze lijst. In 1980 leed een schip met gesmokkelde 

sigaretten schipbreuk voor de kust en werd naar het strand gedreven. De spectaculaire 

Navagio-baai met oude scheepswrakken en omgeven door imposante grijze kliffen is een 

super indrukwekkende plek. Zwemmen in de zee met deze achtergrond is een unieke 

ervaring. Als je jouw vakantie op Zakynthos doorbrengt, wil je deze ervaring zeker niet missen. 

Natuurlijk wordt deze parel niet gespaard door de massa, want niemand wil het 

indrukwekkende landschap missen. Het is aan te raden om de baai vroeg in de ochtend of 

laat in de middag te bezoeken, en bij voorkeur met een eigen schipper.  

 

5.  Strand Lalaria - Eiland Skiathos, Griekenland 

Wit kiezelstrand, turquoise zee en schilderachtige krijtrotsen - welkom op Skiathos! Het 

Griekse eiland in de Egeïsche Zee heeft veel te bieden, vooral voor degenen die met de boot 

op reis zijn. Laat je betoveren door een panorama dat direct van een schilder tableau lijkt te 

komen en vaar langs de kust over kristalhelder water. Skiathos heeft talrijke beschutte baaien 

met prachtige kiezel- of zandstranden. Het strand van Lalaria is vooral een genot met een 

indrukwekkende rotspoort in het water, waarover men zegt dat degenen die er doorheen 

zwemmen eeuwige jeugd ontvangen. Als je toch al met de boot onderweg bent, kan je meteen 

de nabijgelegen zeegrotten verkennen. Afhankelijk van de stand van de zon geven die een 

fascinerende blauw glinsterende tint. 

 

6. Blauwe grot - het eiland Biševo, Kroatië 

Zeegrotten zijn populaire bestemmingen, niet alleen in Griekenland maar ook in veel andere 

mediterrane landen. Prachtige lichtshows zijn bijvoorbeeld te zien in de blauwe grot op het 

eiland Biševo in Kroatië. Het diepblauw van de zee heeft een bijna onnatuurlijk effect, het 

reflecteert het licht op zonnige dagen en geeft de grot een buitengewone glans. De ingang is 

kunstmatig gecreëerd zodat je de grot kan verkennen tijdens een rondleiding. Met kleine 

bootjes kan je als georganiseerde groep de grot binnenvaren, individuele reizen zijn niet 

mogelijk. De excursies starten vanaf het buureiland Vis. Biševo heeft een mediterrane 

vegetatie en is alleen per boot te bereiken.   

 

7. Eiland in de vorm van een hart - Galešnjak, Kroatië 
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Weinig mensen kennen de naam, maar de meeste kennen 

de vorm: een perfect hart. We hebben het over het eiland Galešnjak in Kroatië. Dat tussen de 

Dalmatische kust en het eiland Pašman ligt. Het is absoluut een bijzonder natuurkunstwerk. 

Er zijn slechts vier hartvormige eilanden ter wereld en Galešnjak is het gemakkelijkst te 

verkennen, althans voor Europeanen. Het eiland is de perfecte bestemming voor romantiek, 

en kan alleen worden bereikt met je eigen of gehuurde boot. Je kan heerlijk picknicken op het 

kleine eiland, maar natuurlijk is de vorm van het eiland het beste te zien vanuit de lucht. Kroatië 

met zijn duizenden kleine eilandjes is een droombestemming voor boottochten. In bijna geen 

ander land loont het zich zo om over de waterwegen te reizen als in Kroatië. Wie Noord-

Dalmatië toch al verkent, moet dus een boottocht naar het “Hartjes eiland” plannen. 

 

8. Cala Luna - Sardinië, Italië 

Het prachtige Cala Luna, heeft de vorm van een halve maan, vandaar ook de naam. Het is 

een ruige baai met verschillende grotten en ligt aan de oostkust van Sardinië. Goud zand en 

dramatische kliffen aan de turquoise zee maken deze plek magisch. Hoewel Cala Luna ook 

via een wandelpad te bereiken is, mag het in de zomer niet worden onderschat. Bovendien 

heb je bij aankomst per boot een onvergelijkbaar panorama over de hele kust en kan je op 

deze manier meer stranden ontdekken. Omdat de baai niet langer een geheime tip is en veel 

zonaanbidders, snorkelaars en duikers aantrekt, is het de moeite waard om met een privé-

schipper op pad te gaan. Zo kan je op elk moment flexibel de zeilen hijsen en een andere baai 

bezoeken als het te druk wordt.  

 

9. Skellig Michael - Ierland 

Niet alleen in de mediterrane landen zijn er schatten die alleen per boot bereikbaar zijn. Ook 

noordelijker nodigt uit voor een zeiltocht of begeleide boottochten naar speciale 

bestemmingen. Wat dacht je van een reis naar het eiland Skellig Michael, voor de 

zuidwestkust van Ierland? Het rotsige eiland werd beroemd door de film "Star Wars Episode 

VII: The Awakening of Power", waarin het eiland de schuilplaats is van Luke Skywalker. Als 

gevolg hiervan is de drukte sinds de release van de film enorm gegroeid. Het is echter niet 

mogelijk om er alleen te komen, want zelfs als de zee rustig is, is het niet helemaal veilig om 

aan te meren. Wie avontuurlijk genoeg is om deze reis te wagen, wordt beloond met de ruige 

schoonheid van het eiland en de wilde romantische natuur. Op weg naar Skellig Michael 

passeer je ook het eiland "Little Skellig" en heb je, afhankelijk van het tijdstip van de dag en 

het seizoen, de kans om papegaaiduikers te observeren. 

 

10. Archipel van Stockholm - Zweden 

Van de zeelucht genieten en dagenlang met de boot van de ene mooie bestemming naar de 

volgende varen is mogelijk in Scandinavië. Bijzonder is de archipel van Stockholm, de op een 

na grootste eilandengroep in de Oostzee, met zo'n 30.000 eilanden. Hoewel sommige 

eilanden met de auto of de fiets te bereiken zijn, zijn de meeste eilanden een waar paradijs 

voor zeilers en bootreizigers. Veel van de eilanden kunnen ook het beste op deze manier 

worden verkend. Als gast aan boord van een jacht belooft het varen door de adembenemende 

"tuin" van kleine rotsachtige eilandjes en grotere bewoonde eilanden een onvergetelijke 

ervaring! Wat dacht je van een bezoek aan het eiland Sandön? Zoals de naam al doet 

vermoeden, bestaat het eiland uit zand en nodigt het u uit voor een (zeil)pauze op één van de 

natuurlijke stranden. Het idyllische eiland Utö is ook de moeite waard om aan te meren. Hier 

vind je stranden, veel wandel- en fietspaden en kajakverhuur. Pure natuur afgetopt met een 

frisse zeebries en zeilavonturen - wat is er mooier? 
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Over Holidu 

Holidu GmbH, gevestigd in München, is dé zoekmachine voor vakantiehuizen wereldwijd. Holidu 

vergelijkt miljoenen vakantiehuizen op honderden websites met behulp van 

beeldherkenningstechnologie om altijd de goedkoopste prijs te vinden. Hierdoor kunnen reizigers 

tot 55% besparen op hetzelfde vakantiehuis, voor dezelfde periode. Holidu werd in 2014 opgericht 

door de broers Johannes en Michael Siebers en groeit sindsdien snel. Holidu is zowel met 

nationale en internationale awards bekroond, meer informatie vind je op www.holidu.nl. 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Persinformatie: Check voor het gebruik van de foto’s de fotocredits die in de fototitel vermeld 

staan. Meer informatie over Holidu is te vinden op www.holidu.nl/pers. Je kunt ons altijd bellen 

of mailen. Wij kijken ernaar uit om samen te werken! 

 

Contactpersoon:  

Lotte Bolscher - PR & Online Marketing NL 

E-mail: lotte.bolscher@holidu.com   

Tel: +31 (0)644 930 290  

 

Volg ons op social media: 

Twitter www.twitter.com/Holidu    

Facebook www.facebook.com/holidu 

Instagram www.instagram.com/holidu/      

LinkedIn www.linkedin.com/company/holidu/ 

 

 

https://www.holidu.nl/
http://www.holidu.nl/
http://www.holidu.nl/pers
http://www.twitter.com/Holidu
http://www.facebook.com/holidu
http://www.instagram.com/holidu/
http://www.linkedin.com/company/holidu/

