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Zuid-AmerikAAns 
Avontuur

voor een avontuurlijke vakantie 
moet je in Bolivia zijn, het hoogstgele-
gen land in Zuid-Amerika met ruige 
natuur, besneeuwde bergtoppen en 

een dicht regenwoud. Wil je de bergen 
in? Begin je reis in santa Cruz de la 

sierra. deze stad ligt op ‘slechts’ 
416 meter hoogte (tegenover de 3600 
meter hoogte waarop het internatio-
nale vliegveld La Paz ligt). vanaf eind 
2012 vliegt het spaanse Air europa 
twee keer per week via madrid op 

santa Cruz. rondom de jonge, popu-
laire stad vind je ook de incaruïnes en 
het indrukwekkende pelgrimsdorpje 

La Higuera. www.aireuropa.com
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 Sophie: ‘Voor wie nederland per direct wil ont-

vluchten of alvast wil wegdromen bij ideeën  

voor komende zomervakantie: vier fantastische 

vakantiebestemmingen.’  

Uitvlucht

Land of Happiness 
de staat Bahia in Brazilië wordt ook wel Land 
of happiness genoemd. en terecht. in de 
hoofdstad salvador zijn vrolijkheid en feestjes 
aan de orde van de dag. je voelt meteen hoe 
sterk de afrikaanse cultuur er nog is gewor-
teld. Lekker slapen kan in het oude centrum 
in pelourinho, in hotel pestana convento do 
carmo. een luxe hotel met buitenzwembad en 
spa. www.pestana.com/en/pestana-convento-
do-carmo

niet mokken
terwijl wij hier de winter 
proberen te overleven, is het 
zomer aan de andere kant 
van de wereld. dringend zon 
nodig? Boeken dat ticket. Be-
stemming: vietnam. accom-
modatie: the nam hai. een 
luxe resort waar ze waanzin-
nige kooklessen geven. je be-
gint in de groentetuin van het 
hotel en wordt meegenomen 
naar de lokale markt. eenmaal 
thuis ben jij de expert op het 
gebied van vietnamese cook-
ing. www.thenamhai.com

Hoog en droog
Lange vlucht voor de 
boeg? smeer een 
laag Baume riche 
van embryolisse op je 
gezicht tegen de droge 
lucht in het vliegtuig. 
de hydraterende crème 
met olijvenextract en 
shea butter voelt heel 
vettig aan, maar trekt 
verrassend snel in. thuis-
blijver? Ook in winters 
nederland een uitkomst. 
Bijvoorbeeld voor droge 
plekken op de handen. 
40 ml € 23,50

Privé-villa
a home away from home. de 
privé-vakantievilla’s van Belvilla 
elite collection zijn van alle gemak-
ken voorzien. Gewoon lekker in je 
pyjama ontbijten dus! Wij kiezen 
villa cecilia op corfu. helemaal 
in stijl van de streek, aan een van 
de mooiste zandstranden van het 
eiland en met een waanzinnig 
zwembad. tip: kijk vóór vertrek de 
Bond-film For Your eyes Only. veel 
opnames zijn gemaakt op corfu. 
www.belvilla.nl


