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Hotel Fazenda Nova 
in het stadje Tavira

Alfonso’s Wagon

Hotel Fazenda Nova 
in het stadje Tavira

Portugal
J Faro, vliegen vanaf € 75 Vlieg met 
Transavia, www.transavia.com, naar 
het Portugese Faro en leg het kleine 
halfuur rijden naar de Algarve af, tot 
aan hotel Fazenda Nova in het stadje 
Tavira. Het landhuis telt negen 
kamers, allemaal met privé-terras  
of -tuin, een penthouse en twee 
familie-appartementen, ieder door de 
vrouw des huizes – voormalig fashion 
editor uit Londen – ingericht met 
design en vlooienmarktvondsten. In 
de bibliotheek vind je oude cult- en 
modemagazines, de enorme 
groente- en kruidentuin vormt de 
basis van het hotel-restaurant,  
(€ 170), www.fazendanova.eu 
Ga in de buurt vooral ook naar het 
eiland Armona en op zondag naar 
de stadjes Fuseta en Olhão. 
Het gastenverblijf Duas Quintas van 
de sympathieke Mary en Les, iets 
verder in het mooie Silves doet 
minder pijn in de portemonnee als je 
wat langer weg wilt, (€ 65), 
www.algarveguesthouse.com 
J Lissabon, vliegen vanaf € 60 

Op korte afstand van Lissabon ligt 
Comporta, waar een aantal naam-

loze strandhuisjes staat, op een paar 
minuten lopen vanaf het strand.  
De huisjes zijn licht, fris en fietsen 
zijn bij de prijs inbegrepen. 
Comfortabel slapen doe je er met 
vier personen maar met z’n zessen 
kan ook (€ 200 per huisje),  
www.flipkey.com, zoek op ‘Comporta’.
Sluit je vakantie bruin en uitgewaaid 
af in het iets verderop gelegen Areias 

do Seixo, een sprookjesachtig hotel 
met veertien kamers, dat iedere euro 
van de prijs (€ 155) waard is.  
www.areiasdoseixo.com

Frankrijk
J Marseille Met de auto naar 
Frankrijk blijft een onovertroffen 
budgetvakantie. Wijnliefhebbers 
maken een omweg via Château 

La Corne, een kleine vesting 
midden in de Bordeaux (€ 77) via 
airbnb.com/rooms/34495 
Stop onderweg in Normandië  
bij de Nederlanders die hier het 
smaakvolle Bergerie de la 

Moutonnière runnen, (€ 85), 
bergerienormandy.com
Maak op de terugweg naar 
Nederland een tussenstop bij La 

Candelaria, een groot landhuis op 
twintig minuten van Parijs, (€ 127), 
via www.sawdays.co.uk, zoek op 
‘La Candelaria’. 
In Languedoc vind je de gezellige 
pipowagens van Alfonso’s Wagon, 

(€ 95), via www.canopyandstars.co.uk, 
zoek op ‘alfonso-s-wagon’. Klik zeker 
nog even door op deze site vol 
vakantieboomhuizen en –wagens.
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      He t landhuis telt 
negen kamers, allemaal 
        me t privéterras 
        of -tuin

Vliegen met PrIjSVeCHTerS – maar 
dan wel de juiste – en slapen op de leukste 

UNDerGrOUNDADreSjeS: wie het slim 
aanpakt is voor weinig in het buitenland.
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