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Solo. Alleen op reis is
de trend dit jaar. Dit
zijn de beste Europese
steden om naartoe te
gaan.
Trendbureau CherryLAB voorspelde begin dit jaar dat in 2016
steeds meer mensen gaan soloreizen. Dit betekent echter niet
dat je meteen backpack om
moet slingeren om door Azië te
trekken. Je kunt ook in je een-

tje een toffe stad in Europa ontdekken.
Reiszoekmachine
Skyscanner zocht uit wat de
beste Europese steden zijn om
alleen naartoe te reizen. Maar
eerst…

Waarom soloreizen?
Alleen reizen opent mogelijkheden. Die van persoonlijke
ontwikkeling, bijvoorbeeld. Of
de grotere kans om nieuwe
mensen te ontmoeten en activiteiten te ondernemen, die je
anders gelaten zou hebben.
Een nieuwe liefde ontmoeten

SPEURDERS
Vakantie & vrije tijd
Vakanties in Nederland

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

EXTRA TIME TRAVEL

is voor bijna de helft van de reizigers niet de reden om solo de
grens over te gaan. Uit het onderzoek van CherryLAB blijkt
dat 47 procent van de mensen
die alleen op reis gaat, een partner heeft. Gebonden of niet,
contact leggen met anderen,
en met jezelf, kan altijd.

Waar ga je heen?
Ga naar een relatief veilige
stad. Kijk voorafgaand aan je
reis voorbeeld bij de adviezen
van de Rijksoverheid. In deze
vijf Europese steden zit je vol-

gens Skyscanner sowieso goed.
Soloreizen betekent overigens niet dat je altijd alleen
bent. In de digitale wereld
waarin we nu leven, kunnen
we makkelijk met iedereen in
contact komen. In de reiscommunity is dat niet anders. Op
Penroads verenigen meer dan
2.500 reizigers uit meer dan negentig landen zich om samen
te reizen. Of probeer Tripr (de
Tindr onder reizigers), Travelbuddies, Travbuddy of Triptogether voor als je wat huiverig
bent om écht alleen te gaan.

Voordelig online boeken, naar prachtig zuid Limburg

WWW.HEUVELLANDHOTELS.NL
Maak zelf online uw Speurder via www.speurdersindekrant.nl
Beekbergen/VELUWE t.h. op minicamping zomerhuisjes - stacaravans- kampeerplaatsen. inf: 055-5061323 www.berkenrode.nl
Heiloo, bungalowpark "Het Caendorp", vrijstaande bungalows in
mooie fietsomgeving. Info / folder: 072-5330512, www.caendorp.nl

Uw Speurder onder de aandacht
bij uw doelgroep!
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1 Berlijn
Geen betere stad om solo naartoe te gaan dan Berlijn. De
ruimdenkende locals zullen je hier niet raar aankijken als
je in je eentje in een restaurant dineert. En in het geval
dat je geen Duits spreekt, zijn ze nooit te beroerd om in
het Engels een praatje met je te maken. Je kunt ook een
Supper Club bezoeken: Muse is hier een voorbeeld van.
Supper Clubs zijn officieuze restaurants bij mensen thuis,
een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen.
Ben je op een zondag in Berlijn? Ga dan naar Neue Heimat in de wijk Friedrichshain, waar je vanaf 12.00 uur
terecht kunt voor live muziek, food trucks, graffiti, kunst,
een vlooienmarkt, stands met lokaal bier, kunst en nog
veel meer.

Terschell. Hotel NAP a.d. voet
van de vuurtoren Brandaris.
Logies/ontbijt 2 pers. v.a. € 99
0562-443210 www.hotelnap.nl
DIEPENHEIM - Twente.
Hotel 't Holt. 3 dgn (2 nachten)
€ 99,50 HP p.p.
0547-351844 www.hoteltholt.nl

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
Kijk- en Verkoopdag 7 mei
Besthmenerberg - Ommen

Kijk- en Verkoopweekend
7 & 8 mei: 12.00-17.00 uur

Keuze uit ruim 300 rubrieken

SCHIERMONNIKOOG DICHTER BIJ DAN U DENKT !!
www.hotelduinzicht.nl info@hotelduinzicht.nl 0519-531218

Reageren op een advertentie met brief onder nummer?
Zend uw brief dan aan:
Dagblad De Telegraaf
Postbus 376
1000 EB Amsterdam
Vergeet niet in de linkerbovenhoek van de envelop het
briefnummer uit de speurdersadvertentie te vermelden.

www.besthmenerberg.nl/kijkdag

www.speurdersindekrant.nl
Kom naar LANGELO voor een
rustige fietsvak.in bosrijke omg.
va. € 24 pppn Gratis fietsen beschikb. Café Pension BRALTS
Tel: 0592-612289
WWW.BRALTS.NL

Plaats een Speurder en
bereik gemiddeld 2,1
miljoen mensen per dag
www.speurdersindekrant.nl

www.samoza.nl/opendagen
info@samoza.nl - Vierhouten
AKTIEMAAND MEI 10% korting
bij aankoop van een chalet of
caravan in Hoenderloo, 0553781793, www.derimboe.nl

Eenvoudig & snel
Speurders plaatsen
Ga naar:
www.speurdersindekrant.nl

EXTRA TIME TRAVEL
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3 Dublin
Wie wil, staat binnen anderhalf uur al met beide benen op Ierse grond. Dublin is niet zo
goedkoop als bijvoorbeeld Praag, maar daarmee is het geen minder leuke bestemming voor
soloreizigers. Ten eerste zijn Ieren misschien wel de vriendelijkste mensen van Europa. Kies
voor een hostel in de buurt van Temple Bar, een buurt die bekendstaat om zijn culturele
activiteiten en uitgaansleven. De meest voor de hand liggende plek om mensen te ontmoeten, is namelijk de pub en je mag Dublin niet verlaten zonder Guinness geproefd te hebben.
Dwaal rond in de vele musea die de stad te bieden heeft of doe een fietstour met een lokale
gids: zo krijg je alle insights van de stad te zien!

2 Praag
Grote kans dat je in Praag
backpackers van over de
hele wereld tegenkomt,
want Praag is een populaire stad onder jonge reizigers. Doe mee aan een
gratis wandeltour door de
stad of ga tussen het
publiek op Old Town
Square staan om het
schouwspel van de astronomische klok te bekijken.
Wil je ’s avonds liever niet
in je eentje op pad, meld
je dan aan voor een Tsjechische pubtour van
Sandman’s New Europe
Tours. Je wordt opgepikt
bij je hostel en krijgt
samen met andere reizigers een kijkje in het
nachtleven van Praag. Kun
je meteen zelf dat beroemde Tsjechische bier
proeven!

4 Reykjavik
Een stad vol cultuur en levendigheid: een bezoek aan de
hoofdstad van IJsland moet je absoluut toevoegen aan je
bucketlist. Maak nieuwe vrienden terwijl je relaxt in de Blue
Lagoon of ga walvisspotten vanaf de oude haven in Reykjavik. De stad staat op één punt overigens lijnrecht tegenover
Dublin: alcohol is hier ontzettend duur. Nieuwe mensen
ontmoet je bij een cool evenement in het muziek- en concertgebouw Harpa of bij de beroemde hotdogstand Bæjarins Beztu, waar je deze heerlijke, lokale specialiteit van
varken- en lamsgehakt kunt proeven. Een restaurant waar je
veel andere soloreizigers treft is de Icelandic Bar, waar ’s
avonds een levendige sfeer hangt.

5 Stockholm
Verdeeld over veertien
eilandjes in de Baltische
zee met prachtig gekleurde en historische panden
is Stockholm een plaatje.
Hoewel de stad niet erg
groot is, is er genoeg te
zien, te doen en te beleven. De meeste bezienswaardigheden zijn op
loopafstand, maar de ferry
nemen is hier een must.
Södermalm is the place to
be wat betreft winkels,
nachtleven en (vis)restaurants: bij het eetstalletje
Nystekt Strömmingvagnen
eet je de beste gefrituurde
haring ooit. Liever eten
tussen de locals? Daar zijn
de food markets Hötorgshallen en Östermalmshallen ideaal voor. Kom maar
op met die Zweedse gehaktballetjes, mosselen en
typische zoete lekkernijen
als semla!

SPEURDERS
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Vakantie binnen Europa

Droomvakantie in Bad Bentheim

Midweek All In

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

Reserveer snel op Grossfeld.com / TG
Zoover 8,8

Eenvoudig & snel Speurders plaatsen

GRATIS leenfiets!

Nieuw: Geen toeslag 1-persoonskamer.
Geen aanbetaling. Gratis annuleren.

Ga naar:
www.speurdersindekrant.nl

Luxe vakantievilla's
Costa Brava
Boek nu uw droom vakantie
voor deze zomer!
Bekijk ons volledige aanbod op
www.Quality-Estates.com

Vakantie & vrije tijd

0049 5922 77770 (D)
Luxe busreis 10d Spanje 14x buffet Hotel Reymar/pl***to boulevard strand. Free wifi, balkon. mei 2 €149 mei 16-23 €179
mei 20-27 €189 juni 17 €199 juni 24 €229 juli 18 €325 juli 15-22
€349 Alhambra/oly*** mei 6 €139 mei 9-13-16-23 €149 mei 30
€215 Htl 4*Sirius mei 2-6 €199 mei 9-13-16-23 €219 adkst €10
RC €25 gratis gids 045-5227777 boek online www.boosten.nl

Overige

Speurder plaatsen? Ga naar: www.speurdersindekrant.nl
Enkirch/MOEZEL, 2 pers.kamer met douche/wc, sat-tv,
L/O v.a. €32, 4 dagen HP v.a. €125 p.p.; Landgasthof zur Sonne,
eigen. Claudia Kettermann, Sonnenstr.1, D-56850 Enkirch
Tel. 0049-6541-1565 www.zur-sonne-enkirch.de

Direct aan prachtige wandelen fietsroutes in het Zillertal.
***ZOMERAANBIEDING 7=6***
Vanaf € 39 incl. halfpension
WWW.EDELWEISSHAUS.NL

Ned.Pension i.d.Eifel
v/a 21,-€ incl.ontbijt,kookgel.
gratis WLAN, 0049/2636/3118
www.pension-jaspers.de

In 4 stappen uw
Speurder opgeven?
Nu nog makkelijker via
www.speurdersindekrant.nl

