Trendy 'places to go'
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Als _we_.oozezuur\1erdiende centjes. uitgeven,
mag h~a~~eciaa!s zijn. Sfeervalle
adresjes met authentiek karakter scaren
goed ten opzichte-van gigantische

hotelke ~

tflos. l=en_llakaotie_mag_Qakbast zimLOl zijn
en meer dan antspanningalleen bieden .

Onthaast~n__ ~

_

vyellnessreizen zijn in apmqrs. Daer de
stim-e.nde werkdrok zoeKen-we-ncra e-en- 
,-_~maI)Ler urn ap-.aeILaii\:YeJ~_Jf'l_ekeJ1..llj l en _ _
leden weer ir,l tapvarm te krijgen . Een
cursusniinafUTness .of yaga kai:! heJperil
ofT-l-je I:Ioofd .leeg.te r:n~en.
v' Een klein plekje hemel ap aarde.
Combineer yogal essen met' een "
detmq:lregfamma, persenaj caaehiAg,
kaaklessan, ~urfl~ssen .of ayurveda in
I de prqchtige Pertuge.se Algarve:
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-www.algal'\ieyogacom.- -
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v' Yotran arganiseert raizeli die
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avantuurlijke bestemmingen cembi
neren met on}sr:>annende CUfsussen- 
met yega; mi~dfulness en ta'i chi.
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www.yotra/ii.colTn.
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v' .. ceR e8theusia.st- Brits-koppel I::>iegt- - 
zerg.e~eze, surf-yegavaka~ties met

heerlijke, vegf;3tarische catering aan
in het meeie Taghaz0tJt-m ·Marokke. ·


www.surfmaroc.com .
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Een meei initiatif;3f veer zinvelle vakan
tie-S-i'S~bbstQP van Airstep. Tijdens je
(Efls_maak.j.e- de wer:~ld weer ietsie maei
er debr te helpen in 'een vrijwilligerspreI
'
, jec. ZO Kan jeEngelse res geven in
Thailand, leeuwenwelpjes verzorgen in
Zuid ~Afrika .of hel~ bij de fruitteelt in
Ohin~. Dber ep deze mfnier te reiz.en
word je 0f16erge;eompe\e-il1-eel1 ander~
cLltuur er leef je zeals de lacals.
. E~n' overzicht vaJideprojecten yind je op
+-----i~w.~rstrp·be.
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~Citytrip~ ~
.jAls.kersverse eul1tJreleflaafdstad van
veer eem citytripbestemming. i::n de

El1roi5ais~stanbul eengaede k~u;!

meesteJQurope~ators stellen-ee
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. uitgebreid h6 telaanbad voor. New York daet het nOQl steeds goed, dankzi
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·een la§e koers Vqn de doll~fCEnnatuurlijk blijven de klassiekers o\terelnd:
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1:~n , Parils, Barcelana_af 8plsterdam.

-~~--~---'
Met dank aan www.neckermann.be, www.jetair.be, www.thomascook .be, Atoui France

