
 Copyright © 2018 Belga. Alle rechten voorbehouden

ALL THE SINGLE LADIES: HIERHEEN!
Flair Nederlands - 27 Mar. 2018
Pagina 84

5 x het vrijgezellenweekend van je dromen LEKKER DICHTBIJ: GLAMOUREUS KAMPEREN Houdt de bruid in spe van wat
avontuur? Daar hoef je echt niet ver voor te gaan. In het zuiden van ons land, vlak bij Durbuy, vind je Adventure Valley. Daar beleef
je een hele dag lang het ene ...

5 x het vrijgezellenweekend van je dromen

LEKKER DICHTBIJ: GLAMOUREUS KAMPEREN

Houdt de bruid in spe van wat avontuur? Daar hoef je echt niet ver voor te gaan. In het zuiden van ons land, vlak bij Durbuy, vind je
Adventure Valley. Daar beleef je een hele dag lang het ene avontuur na het andere. Tussen bomen slingeren, kajakken tot je erbij
neervalt, mountainbiken of ontsnappen uit een escape room? You name it, they have it. Bekomen van al dat sportieve gedoe? Dat
doe je in de glampingtenten vlakbij. Je slaapt met z'n allen in een luxueuze tent met uitzicht op de vallei. Heerlijk nostalgisch, toch? 's
Morgens ontbijt je op je terras with a view voor je Durbuy-stad onveilig maakt.

www.adventure-valley.be

REIZEN

Ook in het land der vrijgezellenfeestjes zijn er trends. Een dag met konijnenoren op je hoofd condooms verkopen is `out' (oef),
weekendjes weg zijn `in'. En waarom ook niet? Hoe meer feest, hoe meer vreugd!

TEKST: MARIE MONSIEUR

ZON, ZEE, STRAND EN SURFERS

Die laatste uitspatting voor je in het huwelijksbootje stapt, kan maar beter super zijn. In onze oren klinkt het alvast heerlijk: een
week surfen, aan yoga doen, gezond eten en een flinke portie vitamine D meepikken. Dat kan met Chicks on Waves, het project
van de Antwerpse Katrien Kegels in de Algarve. Je slaapt er ook nog eens in een supermooie villa mét zwembad. Bring it on! Ook
de surfweken van het nieuwe The Surf Lodge-concept zijn de moeite om te bekijken, tenminste als je een vrijgezellenfeestje in de
zomermaanden organiseert. Hier slaap je in glampingtipi's met zicht op zee en surf je op de beste golven die het Spaanse Asturias te
bieden heeft. Buiten het surfen staan er ook nog heel wat andere activiteiten op het programma, zoals yoga, citytrips naar Santander
en Llanes, een dagje zeilen, beachparty's bij volle maan en een uitstapje naar nationaal park Picos de Europa.

www.chicksonwaves.com en www.thesurlodge.org

© Chicks on Waves

ROAD TRIP MET VERRASSINGSEFFECT

Voor getuigen die geen crack in organiseren zijn (of voor bruidjes die helemaal wild worden van impulsieve, onverwachte tripjes),
is er Srprs.me. Je schrijt jou en je vriendinnen allemaal samen in om naar een onbekende bestemming te gaan. Waar jullie heen
trekken, ontdek je pas de dag zelf. Dat maakt het niet alleen voor de bruid, maar ook voor alle genodigden heel erg spannend. Er zijn
verschillende thema's, waardoor je zelf kan kiezen hoelang je weggaat en welk budget je wil uitgeven. Vanaf 55 per persoon kunnen
jullie bijvoorbeeld al op mini- road trip.

www.srprs.me/be

`Spannend: boek een trip en ontdek de bestemming pas de dag zelf!'

ACCESSOIRES DIE JE FEESTJE IN GANG ZETTEN

1. Riep er iemand ‘drankspelletjes’? Gin Pong - € 17 - www.firebox.com. 2. Om het koppel het allerbeste toe te wensen (en nadien
als gastenboek te gebruiken). Gastenboek - € 22,70 - www.persora.com. 3. Een georganiseerde bruid is er twee waard. Map
om documenten in bij te houden - € 30,50 - www.bhldn.com. 4. Slinger - € 6,80 - www.gingerray.co.uk. 5. Zijden kamerjas - €
64,19 - www.victoriassecret.com. 6. Om de bruid in spe succes te wensen. Kousenband - € 33 - https:// en.dawanda.com. 7. Je
bruidsmeisjes in de watten leggen? Kleerhanger - € 22,50 - via www.bhldn.com. 8. Toiletzakje - € 13,70 - www.alphabetbags.com. 9.
Als getuige denk je aan álles. Zakdoekjes die de bruid cadeau kan geven - € 14,50 per stuk - www.bhldn.com. 10. Make it pop like pink
champagne. Vuurwerk - € 3,50 - www.yay-conceptstore.com. 11. Team #bridetattoos - € 5,65 - www.gingerray.co.uk. 12. Ontbijten in
het juiste thema. Eierdopje - € 24,99 (voor 2 stuks) www.geschenke.de.
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