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3 ALLEEN VOOR 
VROUWEN
Of het nou emancipatoire vooruitgang is, of juist niet, 
daarover zijn de meningen verdeeld. Maar women 
only-reizen zijn hoe dan ook booming. Check bijvoor-
beeld reisorganisatie Adventure Women (met canyoning 
in Utah en walvisspotten in Baja op het menu) of Wildland 
Trekking, met hikevakanties voor en door vrouwen.  
De London Girls Surf Club organiseert surfvakanties in  
Sri Lanka, Fuerteventura en Marokko. En voor de kust  
van Finland ligt SuperShe Island, een eiland waar alleen 
vrouwen welkom zijn. Hier kun je helemaal tot jezelf 
komen, en ‘komt geen man de goede vibe verstoren’, 
aldus oprichter Kristina Roth. 

TRANSSYLVANIË
Verre reizen maken zit er wellicht nog niet in deze zomer. 

Gelukkig is op krap drie uur vliegen (of pak de trein, 
beter!) van Nederland ook een bijzondere bestemming 

te vinden: Transsylvanië, een regio in het noordwesten 
van Roemenië. Hier opent deze lente Bethlen Estates. De 

Bethlens, het is een familiebedrijf, hebben sinds 2007 
menig pand in Cris, het dorp van hun voorouders, 
gekocht en gerestaureerd. Het resultaat zijn twee 

prachtige huizen – een voor vier tot tien personen en een 
voor twee tot vijf – waar het goed toeven is. Later dit jaar 

zullen er ook kamers te huur zijn. De huizen zijn stijlvol 
ingericht en de ligging is prachtig, midden in de groene 

heuvels. Hiervandaan kun je de historische stadjes  
en ongerepte natuur van deze regio ontdekken –  

Transsylvanië staat bekend als de laatste echte  
wildernis van Europa. 2

4
TREINEN
Treinvakanties zouden zomaar eens je van het kunnen worden. Wees de meute voor  
en boek alvast een bijzondere trip. Bijvoorbeeld de Bernina Express, die je door de 
bergketens in Zwitserland naar Noord-Italië brengt. Luxehotelgroep Belmond – onder-
deel van LVMH – biedt ook treinreizen aan, onder andere met The Royal Scotsman, en 
dat is treinreizen op z’n luxueust. Aan boord geniet je van een spa en van de kookkun-
sten van een sterrenchef, terwijl je de magische hooglanden van Schotland doorkruist. 
Minstens zo avontuurlijk (en luxe) is Anantara’s The Vietage in Vietnam; een treinreis van 
zes uur tussen de Anantara-hotels in Da Nang en Quy Nhon.

Bethlen Estates
in het ongerepte  
Transsylvanië

Nostalgische luxe: aan de 
boemel met een trein van 

Belmond
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