
  

 

 

Op zoek naar een bubbelige vakantie 

  

Tegenwoordig kunnen we enkel nog met onze “bubbel” op reis gaan. Zou het niet zoveel leuker 

worden als we MET onze bubbel IN een bubbel zouden verblijven? We gingen op zoek naar enkele 

bubbelige verblijven, zo kan je overnachten in een iglo, overnachten in een transparante bubbel 

onder de sterrenhemel of in een wijnvat. Hieronder zes “bubbel” adressen om naartoe te gaan. 

 

 

 

Onder de sterrenhemel 

Vlakbij de dierentuin van La Flèche in de Vallée du 

Loir vind je de 'bulle transparente'. Deze “bubbel” 

is geschikt voor een romantisch weekend waarbij 

je volop de sterren zal kunnen bewonderen 's 

nachts. Je geniet van al het comfort van een 

hotelkamer met eigen douche en toilet, alsook een 

heerlijk ontbijt wanneer je ontwaakt door de 

opkomende zon. 

Overnachting in de bulle transparente vanaf 

€ 119 per nacht. 

 

Slaap eens in een echte iglo 

Stel je voor, overnachten in een iglo middenin de 

natuur. Het kan deze winter in Zuid-Tirol! Op 2.845 

meter hoogte kan je genieten van een frisse, maar 

gezellige nacht in je eigen iglo met zicht op de 

besneeuwde Alpen. Om op te warmen kan je 

genieten in de stomende sauna of jacuzzi met 

nadien een lekker en lokaal diner. Toch liever 

binnen slapen? Bij Bella Vista hebben ze naast 

iglo’s ook een berghut waar je kan verblijven. 

Slapen in de iglo kan vanaf € 119 per nacht vanaf 

18 december. 

https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=20028a9f31&e=5fbac37a37
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=891c4c68ee&e=5fbac37a37


 

 

Slapen in een wijnvat 

Vlakbij het pittoreske dorp Ptuj in Slovenië vind je 

het Sava Hotel & Resorts. Hier kan je, naast in het 

hotel of op de camping, ook logeren in één van de 

acht wijnvaten die elk plaats bieden aan twee 

personen. Het negende wijnvat wordt gebruikt als 

sauna. Als kers op de taart mag je gebruik maken 

van de Thermal Park zwembaden om helemaal tot 

rust te komen na je saunabezoek. 

Voor ongeveer € 70 per nacht kan je hier 

overnachten 

 

Genieten in een iglo-bungalow in Nederland 

Is het nu een iglo? Of is het een bungalow? Het is 

beide! De iglo-bungalow met de naam 

Zonnebloem ligt in een bosrijke omgeving nabij 

Chaam in Nederland. Je hebt er alles wat je in een 

andere vakantiewoning ook hebt: een eigen 

keuken, badkamer, slaapkamer en zelfs 

barbecue! Kortom: ideaal voor wie er even 

tussenuit wil, maar dan anders dan anders.   

Prijzen voor deze vakantiewoning variëren naar 

gelang de grootte van het gezelschap, de 

reisperiode...  

 

 

Een bubbel hoog tussen de bomen 

In Maison Valvert in Bonnieux slaap je in een heel 

fraaie, ronde boomhut tussen twee dennentakken 

op vier meter hoogte: 100% zen! Deze boomhut is 

gebouwd volgens de filosofie van Alain Laurens: 

geen enkele tak is afgehakt, geen enkele spijker 

in het hout geslagen. Nadat je ontwaakt door de 

natuurgeluiden, kan je genieten van een heerlijke 

kop koffie en een royaal ontbijt op je buitenterras 

tussen de bomen. Hier kom je volledig tot rust. 

Overnachten tussen de bomen kan vanaf € 220 

per nacht. 

 

De zon zien zakken in de zee 

Het is meer een ‘rechthoekige bubbel’ maar 

daarom niet minder leuk. Wakker worden en 

ontbijten in één van de strandhuisjes in Katwijk 

nabij Leiden, in de sfeer en stijl van de kust, is een 

unieke ervaring. Voor het ontbijt even de zee 

induiken, een lange avondwandeling op het strand 

of liever in slaap vallen met het geluid van de zee? 

Het kan er allemaal. 

Genieten in één van de strandhuisjes kan vanaf 

€ 399 per lang weekend. 

https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=e6a2b48217&e=5fbac37a37
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=47a7dabc47&e=5fbac37a37
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=a36f78c3a5&e=5fbac37a37
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=300ffd4f31&e=5fbac37a37


Inspiratie nodig voor een artikel? Klik hier!  

 

 

 

Voor meer informatie: 

Lisa Van den Acker 

lisa@glenaki.com - 0032 50 61 42 15 

 

Beeldmateriaal in hoge resolutie kan je hier downloaden 
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