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Holidu's spookachtige Halloween-bestemmingen:

De meest mysterieuze middeleeuwse kastelen
van Europa!
Wie heeft er nooit gedroomd van een verblijf in een echt middeleeuws kasteel, compleet met
versterkte muren, ophaalbruggen en hoge ronde torens? Kastelen liggen vaak op een hoog
terrein voor verdedigingsdoeleinden of verscholen in het midden van een bos voor privacy,
waardoor ze ongetwijfeld perfecte locaties zijn voor een dromerig uitje. Dus, waarom niet
genieten van een unieke vakantie-ervaring en overnachten in een echt fort?

Met Halloween in het vooruitzicht en alles wat spook-taculair is in het achterhoofd, heeft
Holidu, dé zoekmachine voor vakantiewoningen (www.holidu.nl), besloten om een lijst op te
stellen van de meest mysterieuze middeleeuwse kastelen in Europa, die dit jaar jouw
volgende griezelige uitje kunnen worden! Met tien kastelen verspreid over meer dan acht
landen om ons heen, is er keuze te over deze Halloween. (Psst, gelukkig voor de
Nederlanders, zijn er in het koude kikkerlandje niet zoveel griezelige kastelen te vinden waar
je kunt overnachten. Tijdens Halloween kunnen we in alle oprechtheid zeggen dat dit een
absolute zegen is!)

1. Kilmartin Castle - Argyll & Bute, Schotland

Kilmartin Castle © VRBO via Holidu

Kilmartin Castle, gelegen in Kilmartin Glen in de regio Argyll in Schotland, is een waar
verborgen juweeltje. De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot 1550, toen het in handen
was van de Campbell Clan en 200 jaar lang leegstond. Daarom heeft het gerestaureerde
kasteel veel van zijn originele kenmerken behouden. Dit 16e-eeuwse kasteel is compleet met
zichtbare stenen muren, grote open haarden, gewelfde stenen plafonds en schietgaten. Het
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kasteel is omringd met eilanden & restaurants, is zeer geschikt voor wandelingen in de
heuvels en ongelooflijke autoritjes in het Schotse landschap, of naar de lokale pub waar
stevige diners worden geserveerd. Een verblijf in dit kasteel is niet goedkoop maar kan tot 10
personen herbergen; het kost vanaf £996 per nacht (omgerekend komt dat neer op ongeveer
€1174 per nacht). En huisdieren zijn toegestaan! Voor meer informatie, klik hier:
holidu.nl/d/19376696

2. Castello Leopoldo - Toscane, Italië

Castello Leopoldo © EasyReserve via Holidu

Dit prachtige 16e-eeuwse kasteel ademt antieke charme en elegantie en is te vinden in de
provincie Livorno in Toscane, Italië. Het gebouw in romantische stijl heeft de meest perfecte
ligging voor een panoramisch uitzicht over de vallei en op heldere dagen kan je het eiland
Elba zien liggen. Als de nacht valt, zorgt deze locatie voor een behoorlijk spookachtige sfeer:
op een oppervlakte van 1500 m² biedt Castello Leopoldo comfortabel plaats aan 20
personen voor een spannend moordmysterie-spelweekend. Ideetje voor een spectaculair
familieweekend misschien? Het hele kasteel reserveren kost vanaf €1142 per nacht, voor
meer informatie: holidu.nl/d/11833074

3. Rower Fort - Devon, Engeland
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Rower Fort, Devon © VRBO via Holidu

Als volgende hebben we een verbluffend gotisch fort aan de Jurassic Coast in Devon,
Engeland. De geschiedenis van Rower Fort gaat terug tot 1827, toen het een voormalige
boerderij was op het landgoed van Sir Francis Drake. Sindsdien is de "cottage" ontwikkeld tot
een werkelijk uniek vakantieverblijf. De combinatie van de traditionele boerderij en de toren
met kantelen en folly's is een magische combinatie. Het absolute hoogtepunt van dit fort is
ongetwijfeld de meest opmerkelijk gelegen hot tub die je ooit zult tegenkomen, van waaruit je
overdag kunt genieten van het panoramische uitzicht en 's nachts van de vallende sterren.
Met een capaciteit tot 16 personen is er genoeg ruimte voor een grote groep; je zult je in dit
kasteel zeker niet claustrofobisch voelen. Voor meer informatie, klik hier: holidu.nl/d/3181883

4. Mazures - Luik, België

Mazures © Belvilla via Holidu

Deze woning in Game of Thrones-stijl maakt deel uit van een kasteel dat uitkijkt over de
oevers van de rivier de Vesder, die in de Belgische stad Luik de rivier de Ourthe treft. Na een
volledige renovatie herbergt het kasteel nu een vakantiehuis van 100 m² in de linkervleugel
van de toren. Zodra je de middeleeuwse brug in fantasiestijl oversteekt en het huis
binnengaat, stap je de moderne woonkamer en keuken in. Volg vervolgens de wenteltrap die
je naar boven leidt naar de twee slaapkamers. Het is geschikt voor maximaal 4 personen en
de prijzen beginnen bij €129 per nacht, klik hier voor meer informatie: holidu.nl/d/4606634
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5. Manorbier Castle - Pembrokeshire, Wales

Manorbier Castle © Pembrokeshire Property Management via Holidu

Het kasteel van Manorbier is een prachtig Normandisch kasteel uit de twaalfde eeuw,
gelegen in het pittoreske dorpje Manorbier in Pembrokeshire, Wales. Een verblijf hier zal
aanvoelen als een reis terug in de tijd! Dompel jezelf onder in de rijke geschiedenis van de
Welshe folklore terwijl je uitkijkt over het glinsterende water van de prachtige baai van
Manorbier en de kliffen aan de kop van de vallei bewondert. Alsof dit kasteel nog niet
prachtig genoeg is, heeft het ook nog een diepe put die een latere smokkelaarstunnel bevat
en een kerker-tentoonstelling om tot de verbeelding van jongere gasten te spreken.
Beschikbaar voor maximaal twaalf gasten, prijzen vanaf €900 per nacht, klik hier voor meer
informatie: holidu.nl/d/45357718

6. Number 6 Narrow Water Castle - County Down, Noord-Ierland

Number 6 Narrow Water Castle © HomeAway via Holidu

Dit volgende juweeltje van een appartement ligt in het majestueuze Narrow Water Castle in
Noord-Ierland. Het oorspronkelijke kasteelgebouw dateert uit de jaren 1680 en is onlangs
gerenoveerd tot een luxe appartement dat plaats biedt aan maximaal zes personen.
Kenmerken zoals de lokale granieten buitenkant en het balkenplafond aan de binnenkant
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maken dit huis tot de perfecte keuze voor een weekendje weg in het Ierse platteland. Het
huren van dit unieke appartement kost vanaf €171 per nacht. Voor meer informatie, klik hier:
holidu.nl/d/33619267

7. Burg Schloss Saarfels - Serrig, Duitsland

Saar Castle © VRBO via Holidu

We verplaatsen ons nu van het Noord-Ierse platteland naar de prachtige bossen van
Duitsland. Kasteel Saarfels ligt in het plaatsje Serrig in Landkreis Trier-Saarburg en is een
modern kasteel uit de 20e eeuw, maar heeft nog steeds een middeleeuwse, majestueuze stijl
die uniek is voor deze regio. Dit kasteel heeft een geschiedenis als voormalige
Sekt-wijnmakerij (= Duitse mousserende wijn) en is gelegen in een streek die beroemd is om
zijn Riesling-wijnen. Het plaatselijke dorp telt ongeveer 1000 inwoners, maar er zijn genoeg
activiteiten in de buurt te doen, waaronder fietsroutes, een dierentuin en wijnkelders die je
kunt bezoeken. Dit kasteel kan gehuurd worden vanaf €874 per nacht en is geschikt voor
maximaal 16 personen, evenals enkele harige vrienden! Als je meer wilt weten, klik dan hier:
holidu.nl/d/42593150

8. Craufurdland Castle - Ayrshire, Schotland

Craufurdland Castle © VRBO via Holidu
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Het tweede spectaculaire Schotse kasteel in deze lijst is Craufurdland Castle, dat naar eigen
zeggen een van de oudste van het land is. Gelegen op 600 hectare prachtig platteland van
Ayrshire, omringd door bossen, lijkt dit kasteel op iets uit een sprookje. Op 20 minuten reizen
van de dichtstbevolkte stad van Schotland, Glasgow, is dit de perfecte locatie om te kunnen
genieten van zowel de rust van het vredige platteland als ook van alles wat de stad te bieden
heeft. Het 16-persoons pand ademt geschiedenis, prachtige interieurs en een prachtig
terrein. Het kan van jou zijn vanaf £1,737 (oftewel €2061) per nacht. Klik hier om het te
bekijken: holidu.nl/d/13473429

9. Chateau des Egaux - Limoges, Frankrijk

Chateau des Egaux © VRBO via Holidu

Het volgende kasteel op onze lijst is dit ongelooflijk fotogenieke kasteel, gelegen in de
prachtige streek Limoges in het zuidwesten van Midden-Frankrijk. Chateau des Egaux
beschikt over 21 hectare privéterrein, een zwembad, een meertje om te vissen, een park en
een privébos. De kamers van het chateau hebben elk hun eigen antieke schatten en charme,
met adembenemende details die bijdragen aan het gevoel van een zeer authentiek verblijf in
een groot kasteel. Met directe treinverbindingen en de E9 van Limoges naar Parijs, zijn er tal
van manieren om dit pand te bereiken. Een verblijf hier kost vanaf €671 per nacht en het
kasteel is geschikt voor maximaal 19 gasten! Klik voor meer informatie: holidu.nl/d/6315521
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10. Apartment "Burgkaiser" - Goslar, Duitsland

Apartment “Burgkaiser” © VRBO via Holidu

De afsluiter van deze lijst is het prachtige appartement "Burgkaiser" in Goslar, een stad in de
Duitse deelstaat Nedersaksen aan de noordkant van natuurgebied de Harz. De stad telt
meer dan 50.000 inwoners en staat met haar binnenstad sinds 1992 op de UNESCO
Werelderfgoedlijst. Het appartement “Burgkaiser” sluit perfect op de sfeer van de stad aan.
De historische muren van dit huis, dat ooit een restaurant was, staan klaar om u te
verwelkomen voor een verblijf als geen ander. Met meer dan 240 vierkante meter
woonruimte, en geschikt voor maximaal 14 gasten, ademt dit gebouw een middeleeuwse
sfeer terwijl het ook het comfort van moderne apparatuur biedt. Prijzen beginnen bij slechts
€380 per nacht. Klik hier voor meer informatie: holidu.nl/d/37809269

Over Holidu
Holidu heeft als missie om het zoeken en boeken van vakantiewoningen eindelijk
gemakkelijk te maken. De zoekmachine voor vakantiehuizen stelt reizigers in staat om de
ideale accommodatie voor de laagste prijs te boeken. Ook helpt het eigenaren van
vakantiehuizen om met minder werk hun boekingen te vermenigvuldigen, door middel van de
software en serviceoplossing onder de merknaam Bookiply. De broers Johannes en Michael
Siebers hebben Holidu in 2014 opgericht. Het snelgroeiende bedrijf met start-up mentaliteit is
gevestigd in München en heeft lokale kantoren in de meest aantrekkelijke reisbestemmingen
van Europa. Voor meer informatie kijk op: www.holidu.nl en www.bookiply.nl.

Persinformatie: De foto’s kunnen alleen gebruikt worden met vermelding van de fotocredit.
Deze staan in de titel van het bijgevoegde fotobestand vermeld.

Meer informatie over Holidu is te vinden via onze homepage www.holidu.nl of op
www.holidu.nl/pers. U kunt ons bovendien altijd even bellen of mailen. Wij kijken ernaar uit
om samen te werken!
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Contactpersoon Holidu: Elsbeth Reinke - PR & Online Marketing Manager Nederland
E-mail: elsbeth.reinke@holidu.com
Tel: +49 157 923 634 83

Volg Holidu via de social media:
Holidu op Instagram: @Holidu
Het Holidu Team op instagram: @Lifeatholidu
Holidu op LinkedIn
Holidu op Facebook
Holidu op Twitter
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