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Dit jaar is het vinden van een bestemming voor je wintervakantie een grote uitdaging. In
verband met de vele maatregelen is het fijner om naar een rustige locatie te gaan, waar je
weinig of geen contact hebt met anderen. Gelukkig zijn er in Europa, en zelfs in ons eigen
land, genoeg vakantiebestemmingen waar je tot rust kunt komen na dit moeilijke jaar.
Bekijk voor je bezoek aan een museum of andere bezienswaardigheid of het open is, of je
moet reserveren en wat de maatregelen zijn in je vakantieland.

Rustige vakantiebestemmingen in Nederland
Wil je de drukte dit jaar vermijden tijdens je vakantie? Bezoek dan eens een paar leuke
dorpjes in Noord-Holland, Zeeland of Limburg bijvoorbeeld. We hebben je al eerder
verteld over het mooie Lisse en het cultuurrijke Bergen. Heusden, Elburg, Broek in
Waterland en Doesburg mogen ook zeker niet ontbreken op je lijstje.
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Wil je niet alleen rust om je heen maar ook de tijd nemen om jezelf beter te leren kennen
en je te ontwikkelen? Dan is een mini-retreat in Bergen een leuke manier om van je
vakantie te genieten.

Een huisje huren in het prachtige Italië
Om optimaal van je rust te genieten in een gezellige en huiselijke omgeving, blijft een
huisje huren één van de beste opties. Via Airbnb is het best makkelijk om een adresje te
vinden, vooral in de winter. Vaak liggen de prijzen dan ook wat lager, wat natuurlijk heel
interessant is voor een budget wintervakantie.
Één van onze favoriete winterbestemmingen in Italië is Florence. De meeste huisjes liggen
op een paar kilometer van het centrum, maar zijn met de auto goed te bereiken. Ook het
eiland Sardinië staat hoog op de lijst. Hier profiteer je volop van de natuur en de gezellige
eilandsfeer. Een verblijf in de huiselijke Lodge van Leontine is een echte aanrader.

Wat te doen in Florence in de winter?
De wintervakantie is de ideale periode om een museum te bezoeken. In Florence vind je
het hele grote Uffizi museum. Kunstliefhebbers bewonderen hier urenlang werken van
onder andere Michelangelo, Botticelli, Da Vinci en Rafaël. Ook van buiten is het gebouw
dat in de 16e eeuw werd gebouwd zeer indrukwekkend.
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Uffizi museum

Een andere bekende bezienswaardigheid in de stad is de Ponte Vecchio. Dit is
waarschijnlijk één van de meest unieke bruggen ter wereld, waarop je diverse oude
winkeltjes vindt. Het is dan ook een heel speciale plek om te winkelen!
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Ponte Vecchio

Esther woont sinds een paar jaar in Florence, maar is eigenlijk al jaren verliefd op de stad.
Daarom heeft ze besloten om haar liefde voor Florence en regio met anderen te delen. Dit
doet ze onder andere door het samenstellen van stadswandelingen. Het leuke is dat je
deze als pdf download zodat je zelf beslist wanneer je gaat wandelen. Vooral in de winter
is dat erg handig. Zodra het zonnetje schijnt trek je je wandelschoenen aan en ontdek je
de leuke stad! Ga je op vakantie met kinderen? Dan is er een speciale kinderwandeling
met speurtocht beschikbaar.

Ontdek regio Le Marche in Italië
Deze regio is misschien wat minder bekend onder de Nederlandse toeristen, maar
daardoor is het nog meer de moeite waard om hier op vakantie te gaan. Ontdek gezellige
steden zoals Macerata en Ascoli Piceno tijdens je wintervakantie, of geniet van de rust en
de natuur tijdens je verblijf op landgoed La Fenella.
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Basilica della Santa Casa

Wanneer je op vakantie bent in deze regio, hoort een bezoek aan de Basilica della Santa
Casa er echt bij. Van buiten is het al een mooie basiliek, maar eenmaal binnen is het zeer
indrukwekkend. Omdat het Heilige Huis van de Heilige Maagd Maria zich in het midden
van deze basiliek bevindt is het een bekend bedevaartsoord. Vooral in de zomermaanden
is het er daarom druk. In de wintermaanden is het rustiger, en kun je dus beter de sfeer en
rust in je opnemen.
Le Marche is ook de ideale bestemming voor wintersport, mits dat mogelijk is deze
winter. Het charmante natuurgebied Monti Sibillini is redelijk rustig, en als je niet wil of
kunt skiën of snowboarden, is een wandeling hier ook heerlijk. Als je van plan bent om
veel te wandelen tijdens je vakantie, is het wel slim om een paar goede en vooral warme
wandelschoenen in je koffer te doen. Zo geniet je nog meer van de prachtige
omgeving!

Ontdek de Dordogne en de Charente in Frankrijk
Ook in Frankrijk zijn er een paar leuke rustige regio’s in de wintervakantie. Zo weet je
zeker dat je helemaal tot rust komt als je een huisje huurt in de Dordogne. Maar wat kun
je zoal doen tijdens je vakantie?
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Brantôme

Brantôme is één van de meest toeristische plaatsen in de Dordogne, maar biedt genoeg
ruimte om rustig rond te lopen, zelfs op een drukke zonnige dag. Deze video geeft je een
goed beeld van het pittoreske plaatsje.

Brantôme
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Rijd je vanuit Brantôme een uurtje richting het Noordwesten, dan kom je bij Angoulême,
in de Charente. Deze stad staat bekend als de stad van het stripboek. Sinds 1974 wordt
hier dan ook elk jaar het Internationaal festival van het stripboek georganiseerd. Normaal
gesproken vindt het festival in januari of februari plaats. De organisatoren denken erover
om eind januari een speciaal evenement te organiseren, waarbij de maatregelen
gerespecteerd kunnen worden, maar dit zal niet zoals het normale festival zijn. De
bedoeling is dat er in de lente een ‘echt’ festival wordt georganiseerd.

Angoulême
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Naast het stripboekfestival is er genoeg te doen en te zien in Angoulême. Je komt namelijk
overal prachtige muurschilderingen tegen. Op deze kaart zie je precies waar ze te vinden
zijn. Trek vooral goede wandelschoenen aan, want de stad ligt op een heuvel, en dat voel
je meteen in je kuiten!
Op zo’n 10 minuten rijden van het centrum van Angoulême ligt het dorpje St Yrieix. Op
een zonnige winterdag maak je een wandeling bij de Plan d’Eau, een redelijk groot meer.
Hier vind je ook het zwembad Nautilis. Wil je een dagje zwemmen? Kijk dan van te voren
op de website van het zwembad of het open is. In verband met lokale maatregelen kan
het tijdelijk gesloten zijn.

Verveel je niet tijdens je wintervakantie
Als je bang bent dat je je verveelt tijdens je rustige vakantie omdat veel openbare plekken
zoals restaurants en musea gesloten zijn, neem dan een paar leuke spellen mee, zoals het
populaire Qwixx. Om helemaal in de vakantiesfeer te blijven hebben we het al over ‘De 5
beste spellen over reizen’ gehad. Heb je nog andere leuke spelletjes tips? Laat het ons
dan weten in de reacties!
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