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Wenen
Vakantiebudget: 200 – 250
Architectonische parels van ge-
bouwen, de Donau als herken-
ningspunt en talloze koffiehui-
zen op prachtige pleinen: een
stedentrip naar de Oostenrijk-
se hoofdstad heeft heel veel
leuks in petto. Wenen is één
groot openluchtmuseum en
met een rijk aanbod aanmusea
kunnen kunstliefhebbers hier
flink aan hun trekken komen.
Bekijk de skyline vanuit het
reuzenrad in Prater Park of
proef van het nachtleven in de
Joodse wijk. Juni is volgens de
statistieken gemiddeld de
goedkoopste maand om naar
Wenen te reizen, dus waar
wacht je nog op?

Lissabon
Vakantiebudget: 250 – 350
De stad van de fado, de gele

trammetjes en de bekende zoe-
te pastel de nata: Lissabon heeft
al vele harten gestolen. De Por-
tugese hoofdstad is een fantas-
tische bestemming voor food-
ies en biedt daarnaast volop
cultuur, historie enmiradouro’s

met prachtige uitzichten. Op
zoek naar een hotel of hostel?
Het Goodmorning Hostel heeft
alle ingrediënten die je nodig
hebt voor een fijn verblijf. Plus-
punt: ’s ochtends worden er
verse wafels geserveerd bij het
ontbijt!

Casablanca
Vakantiebudget: 350 – 500
Met zo’n11miljoen inwoners is

Reis. Het is tijd voor
vakantiegeld! Uit
onderzoek blijkt dat
68 procent van de
Nederlanders het
vakantiegeld ook
daadwerkelijk aan
vakantie besteedt.
Reiszoekmachine
Skyscanner zocht
alvast tien
bestemmingen uit,
passend bij elk
vakantiebudget.

Ibiza

Budget: 250-350 euro. Ibiza is een plek die de essentie
weergeeft van hoe de ideale zomer eruitziet. Of je er nu
komt om te genieten van de rust en prachtige natuur of

juist om te feesten tot de zon weer opkomt. Het mediterra-
ne eiland heeft voor ieder wat wils. Dwaal bijvoorbeeld
tijdens de rustige ochtenden door het labyrint van de witge-
pleisterde middeleeuwse straatjes in Ibiza’s ‘Dalt Vila’, zoals
de locals het noemen. En zie 's avonds de zon ondergaan
vanaf trendy loungeclubs zoals Pearl Restaurant in San
Antonio, het beroemde Café del Mar of probeer het bij de
favoriet van celebs: Café Mambo. Eind augustus is overigens
de goedkoopste maand om naar Ibiza te gaan.

Budget: 250-350 euro. Een selfie nemen voor de
Akropolis? Voor minder dan 350 euro kan het! Als
je eenmaal voor deze hotspot staat, maakt deze een
verpletterende indruk. Naast de stad van de Klassieke Oud-
heid is Athene een stad vol gezellige restaurants, hectische
markten, pittoreske huizen en sfeervolle wijken. Neem
bijvoorbeeld Plaka, een wijk die barst van de kleine steegjes
om in te verdwalen. Geniet overdag gerust van het strand,
want ’s avonds komt de stad pas echt tot leven!

Budget: 500+

Budget 500+ Dit kleurrijke eiland is natuurlijk hét vakan-
tie-eiland pur sang. Begin de dag met yoga op een parelwit
strand, luier met een boekje in een hangmat, zwem in de
turkooizen zee of ga op ontdekkingstocht. Bezoek een
kruidentuin of de drijvende markt in Willemstad. Liever
actief ? Stap in de auto naar Westpunt, beklim de Sint-
Christoffelberg en geniet van het uitzicht. Of ga
mountainbiken, duiken of wandelen. Er kan van
alles, maar niets hoeft.

*De prijzen gelden voor retourtickets en zijn gebaseerd op gemiddelde

ticketprijzen uit de periode juli en augustus tussen 2013 en 2015, geboekt

tussen mei en augustus in dezelfde periode. Reizigers wordt geadviseerd

altijd de meest up-to-date-prijzen te checken op de website

Budget: 250 – 350 euro

Budget: 200 – 250 Wenen

Vakantiegeld?
Tien reisjes
voor elk budget

Teheran
Vakantiebudget: 350 – 500
Skyscanner noemde Iran in de
Travel Hotlist als een van dé be-
stemmingen voor 2016. Nu de
relaties met het westen steeds
beter worden, stijgt het aantal
mensen dat naar dit prachtige
land reist. Voor avonturiers is
er het gebergte Elboers, dat
zich uitstekend leent voor on-
waarschijnlijk mooie wandel-
tochten. Hoofdstad Teheran
ligt aan de voet van dit geberg-
te en barst van de betoverende
bazaars, moskeeën en botani-
sche tuinen. En om het echte
Teheran te ontdekken, bezoek
je een van de vele cafés en thee-

huizen. Of neem een kijkje bij
de grote bazaar in het zuiden
van de stad.
Tip: Nederlandse bankpassen
en creditcards kunnen miet
worden gebruikt in Iran. Neem
voldoende geld mee. Bron:
Reisadviezen Rijksoverheid.

Bali
Vakantiebudget: 500+
Mix de paradijselijke stranden
aan de zuidkustmet de gifgroe-
ne rijstvelden in het binnen-
land van Indonesië en je hebt
de kleurrijke cocktail die Bali
heet. Het Indonesische eiland
is de afgelopen jaren uitge-
groeid tot een geliefde vakan-

Casablanca de grootste stad
van Marokko. Overdag relax je
aan een van de vele stranden
terwijl je je ’s avonds onder-
dompelt in de chaotische me-
tropool. De stad is misschien
minder exotisch dan bijvoor-
beeld Marrakech, maar verte-
genwoordigt wel het economi-
sche en culturele hart van het
land. Als je hier je vakantiegeld
spendeert, loop je straks de
beste art galeries binnen, dwaal
je rond door de groenste stads-
parken, bekijk je prachtige, ko-
loniale architectuur of shop je
kleding van de beste designers
ter wereld.

tiebestemming voor iedereen:
van pasgetrouwde stelletjes tot
gezondheidsfreaks (want: yoga
retreats!) en van backpackers
tot gezinnen met kinderen.
Hippies en surfers gaan rich-
ting Canggu, terwijl shop- en
strandliefhebbers zich uitste-
kend kunnen vermaken in Se-
minyak. De vliegtickets liggen
misschien qua prijs wat hoger,
maar vergeet niet dat je aanhet
dagelijks leven je bijna niets
uitgeeft.
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Budget: 150 – 200 euro. Misschien wel een voor de hand
liggende bestemming, maar Barcelona is een stad die

nooit verveelt en ook nog eens goed is voor je portemonnee!
Overdag geniet je van de zon, zee en het strand, 's avonds
begeef je je onder de locals om van die echt Spaanse cultuur
te proeven. Sla het populaire El Born niet over, maar vergeet
ook niet om andere leuke wijken te ontdekken, zoals de
gotische wijk Barri Gòtic. Slapen doe je in Hotel Granados
83, met een bouwstijl die enerzijds doet denken aan een
New Yorkse loft en anderzijds aan een Griekse tempel.

Budget: 350-500

Budget: 200 – 250 euro De Côte d’Azur staat bekend
als een van de mooiste kuststroken van Europa. Ga er
lekker tussenuit en bezoek Nice, dat de allure van
het populaire vakantiegebied in één stad vertolkt. Net
iets minder glitter en glamour dan buurvrouwen Saint-
Tropez en Monte Carlo, maar des te levendiger (en ook
wat fijner voor je budget!). Slenter door het oude stads-
centrum waar een ongedwongen sfeer hangt, geniet van
verse vis en bezoek het strand voor de broodnodige vitami-
ne D.

Budget: 350-500

SPEURDERS

Vakantie & vrije tijd

Vakanties in Nederland

Vakantie binnen Europa

Vakantie buiten Europa

Overige

Wonen

Renesse aan Zee: bungalows,
chalets, camping 0111-461231
www.vakantieparkschouwen.nl

Ootmarsum div. VAK.HUIZEN
v.a. € 180 p.w. 0546-576632
www.KRIKHAARvakanties.nl

Voordelig online boeken, naar prachtig zuid Limburg

WWW.HEUVELLANDHOTELS.NL

Texel, De Koog ***Hotel Boschrand
4 Dgs. Arr. (3 overnachtingen), kamer d/t v.a. € 195,- p.p.

Halfpension (incl.ontbijtbuffet en 4-gangen diners) of op basis van
logies ontbijt € 157,50 p.p. Ook in juli/aug. kamers beschikbaar

Verlengen is mogelijk + Aankomst op elke gewenste dag
Bel: 0222-317281 of kijk op www.hotelboschrand.nl

MOEZEL: 4x ov./hp va. €160,
7x ov./hp va. € 279 Folder:
Hotel Mosella, D-56859
Bullay. 0049-6542-9000-24,
www.hotel-mosella.de

Familie Gasthof in het Zillertal
***ZOMERAANBIEDING***

2 volbetalende = 1 kind gratis
Prijs v.a. € 39 incl. halfpension

Bel 023 553 19 55 of kijk op
WWW.EDELWEISSHAUS.NL

Terschell. Hotel NAP a.d. voet
van de vuurtoren Brandaris.
Logies/ontbijt 2 pers. v.a. € 115
0562-443210 www.hotelnap.nl

DIEPENHEIM - Twente.
Hotel 't Holt. 3 dgn (2 nachten)
€ 99,50 HP p.p.
0547-351844 www.hoteltholt.nl

Auto huren op Curacao & Bonaire
Goedkoop, snel en vertrouwd !
www.curacao-budgetcar.com
www.bonaire-budgetcar.com

0049 5922 77770 (D)

4 dagen (3n.) van 259,- voor €189,- p.p.
5 dagen (4n.) van 309,- voor €249,- p.p.
6 dagen (5n.) van 359,- voor €299,- p.p.
Incl. Halfpension + Luxe kamer + Gratis drankjes-
pakket + Gratis gebruik hotelfaciliteiten +
Gratis Wifi + Gratis verrassend programma + ...

Reserveer snel op Grossfeld.com / TG

Droomvakantie in Bad Bentheim

Midweek All In GRATIS leenfiets!

Zoover 8,8
Nieuw: Geen toeslag 1-persoonskamer.
Geen aanbetaling of boekingskosten.

Bungalowpark in Medemblik
www.vlietlanden.nl
Info? Bel 0228-581491 of

mail ons: info@vlietlanden.nl

Hotel Het Jagershof, Unieke ligging op de Veluwe….
*Op 50 m van het dorpscentrum van Nunspeet
*Gezellig gastenrestaurant, stijlvolle lounge en kamers
*Uitstekende keuken, variabele dinertijden
*Fraaie tuin met zonnig terras en veranda
*Eigen fietsenstalling, fietsverhuur en gratis fietsroutes
*Eigen parkeerplaats en gratis Wifi
4-daags zomer arrangement halfpension: € 177.50 p.p.
5-daags zomer arrangement halfpension: € 232.50 p.p.
Voor meer info: www.hetjagershof.nl Tel.: 0341-252393

*** Griekenland en Kroatië ***
Super gezellig - leuke mensen -
zon - 24/7 plezier - onvergetelijk
www.amorgos.nl 036-5218210

Leuke zomerkampeerplaats? Op gezellige Camping met top
recreatieprogramma? Campingfun op ***** DE ZANDERIJ te
Voorthuizen(Veluwe). Bel 0342-471343 Kijk op www.zanderij.nl.

PESSE, te huur rec.bung's. Aanbieding 1/7-15/7 : €. 250,00 p/w.
Prijs/info:www.bungalowpark-nuilerveld.nl of tel. 020-4412491

Luxe nieuwe villa's op Texel
Van 4 tot 10 personen, huisdier toegestaan, veel comfort!
Kortingsmogelijkheden voor senioren en jonge gezinnen

Kijk op www.texelvakanties.nl

TEXEL De Koog Hotel & app.
www.hotelbeatrix.nl Bel 0222-
317207 beatrixvakantie.nl

10-DGSE ROYAL CLASS BUSREIS MALGRAT DE MAR €329
Hotel Papi*** Prima hotel met prachtig zwembad, op basis van HP.

Vertrek 4/07/16. Bel 0495-588740 of ga naar www.solmar.nl
en vraag onze brochure gratis aan.

Prijs incl. RC toeslag/excl. admkst €10 p.b. Lid SGR

Heiloo, bungalowpark "Het Caendorp", vrijstaande bungalows,
kinderboerderij,speeltuin.Info/folder:072-5330512,www.caendorp.nl

Ned.Pension i.d.Eifel
v/a 21,-€ incl.ontbijt,kookgel.

gratis WLAN, 0049/2636/3118
www.pension-jaspers.de

Comfortabele Vakantie Villa's in
de PROVENCE, Zuid Frankrijk.
www.lecoconvacances.com

Luxe busreis 10d Spanje 14x buffet Hotel Reymar/playa***
to boulevard strand. Free wifi, balkon. juni 6 €179 juni 10 €199
juni 13 €215 juni 20 €239 juni 24-27 €229 juli 1-4 €249 juli 8 €279
juli 18 €299 juli 15-22 €349 Hotel Sirius 4* juni 10 €279
juni 13 €299 juni 20-24-27+juli 1 €325 juli 18 €419 adm kst €10
RC €25 gratis gids 045-5227777 boek online www.boosten.nl

3&5 dagen Arrangement in het
Teutoburger Wald v.a. € 165 pp
in 2 pers.kmr. 32657 Lemgo-
Matorf. Tel. 0049-5266-8090
www.hotel-an-der-ilse.de

Provence/Luberon villa 4-6 p
Privé zwembad, privacy, natuur
www.labergerie-fr.com

FAMILIEPARK Village Le Chat
Voor een supervakantie !
www.villagelechat.com

Zon, zee, ZUID-FRANKRIJK. Luxe lodgetenten op camping (Ned.
leiding) aan Cote d'Azur. www.lodgetenten.fr. Nu zomerdeals!

Te huur/ for rent: Workshop ± 2500m2 heavy overhead crane
storage-area ± 2000m2 sectiebouwloods werkplaats
zware bovenloopkraan gebruik van load-out kade.
Rotterdam: Per direct tel: 010-4822266 www.hmholland.com

Koop uw eigen Duitse huis nu
v.a. € 150,- p.m. Het kan echt!

www.hollandstadt.nl

Eenvoudig & snel Speurders plaatsen

Ga naar:
www.speurdersindekrant.nl

Voor meer informatie over
Speurders, ga naar

www.speurdersindekrant.nl

Plaats een Speurder en
bereik gemiddeld 2,1 miljoen

mensen per dag!
www.speurdersindekrant.nl
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