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1 CASA MÃE het enige echt hippe hotel in de hele regio. De place m’as-tu vu van de Algarve. Met een designshop waar je werk van
lokale ontwerpers kunt kopen. Rua do Jogo da Bola 41, Lagos, casa-mae.com 2 O LOURENÇO simpel visrestaurant in vissersdorpje
Salema. Vraag naar de prato ...

1 CASA MÃE

het enige echt hippe hotel in de hele regio. De place m’as-tu vu van de Algarve. Met een designshop waar je werk van lokale
ontwerpers kunt kopen. Rua do Jogo da Bola 41, Lagos, casa-mae.com

2 O LOURENÇO

simpel visrestaurant in vissersdorpje Salema. Vraag naar de prato do dia en smul van de dagschotel voor amper 8 euro. Rua 28 de
Janeiro, Salema

3 CAFÉ CORREIA

José en Lifita roeren er al meer dan veertig jaar in de kookpotten. Het interieur is van vroeger en de kaart ook. Specialiteit van het huis:
octopus. Rua Primeiro de Maio 4, Vila do Bispo

4 PRAIA DA BORDEIRA EN PRAIA DO AMADO

twee stranden waar je aan vanspotting kunt doen. Aan de kliffen staat het ene camperjuweel er naast het andere geparkeerd.

5 MONTE DA VILARINHA

hotel verscholen tussen de cactussen op een helling. Het zwembad en de grote tuin maken er een kindvriendelijke plek van. In
Bordeira, geen adres, kijk voor een routebeschrijving op de website, montedavilarinha.com

6 PRAIA CASTELEJO

onderweg naar dit strand kun je wildkamperen in het bos.

7 CHICKS ON WAVES

de Belgische Katrien Kegels organiseert surfweken for women only . Doelgroep zijn geen jongeren of studenten, maar volwassen
vrouwen. chicksonwaves.com

8 MONTE WEST COAST

vakantiehuisjes aan een rivier, slechts omgeven door kurk- en olijfbomen. Neem de kano of het paddleboard en ga riviercruisen. In
Odeceixe, geen adres, kijk voor een routebeschrijving op de website, montewestcoast.pt

9 CASA DA DINA

guesthouse met slechts enkele kamers, ingericht met Portugees antiek. Binnenkomen is je meteen thuisvoelen bij Dina en Walter. Dina
kookt ’s avonds gerechten die je nergens anders op de kaart vindt. In Odemira, geen adres, kijk voor een routebeschrijving op de site,
casadadina.com

10 SOBREIRAS

hotel met innovatieve architectuur. Wowfactor bij valavond. Niet aan de kust gelegen, maar meer landinwaarts in de Alentejo. Zo ver je
kunt kijken, zie je alleen een bomenlandschap. Herdade do Vale das Sobreiras, Grândola, sobreiras.pt
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1 Mama surft ertussenuit

Dat het af en toe deugd doet om er een paar dagen in je eentje op uit te trekken, weet ook de Vlaamse Katrien Kegels, mama van twee
kindjes. Daarom startte ze Boutique Surf & Yoga retreat Chicks on Waves in de Portugese Algarve. Daar kun je surf- en yogalessen
volgen en samen met andere vrouwen een heerlijke week beleven in de luxueuze B&B One Life Lodge, gelegen op vijf minuten van
het strand. Voor wie toch liever partner en kinderen meeneemt, is er de Surf’s Up Family -week, een week waarin je met z’n allen leert
surfen. chicksonwaves.com

2 Zweten in luxe

Ook in het Pitztal in Tirol combineer je luxe met een actieve vakantie. Nederlanders Niels Beekman en Vivian Peters openen eind
juni WNDRLX , een samentrekking van de woorden Wanderlust en Luxe, en dat is precies wat het nieuwe concept inhoudt. Geheel
naar jouw wensen stellen ze een programma samen met outdooractiviteiten – van klimmen tot canyoning en van trailrunning tot
raften – gevolgd door culinaire verwennerijen en relaxerende wellness. Overnachten doe je in een van de 13 luxechalets of 13
luxeappartementen. wndrlx.com

3 Strak op Kos

In zeven dagen een gezonder en strakker lichaam, daar wil Claudia Van Avermaet samen met Neckermann voor zorgen met de
nieuwe Powerboost -vakantie. Je verblijft in het pas geopende Sunprime Pearl Beach Hotel op Kos waar iedere dag activiteiten op het
programma staan, onder andere hardlopen op het strand, yoga, work-outs en fiets- en wandeltochten. Aandacht is er ook voor gezond
eten, detoxen en mediteren. Het adults only- hotel ligt pal aan het strand.

neckermann.nl/accommodatie/griekenland/kos/marmari/sunprime-pearl-beach

Tekst MAAIKE SCHWERING
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