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Tekst: Doris Furcic Beeld: BMM, Lex van den Bosch

Of een andere trip. In de Siciliaanse stad Milazzo wacht een
veerboot je op om je naar het levendige Liparí te brengen,
daar waar de island hopping op de Eolische Eilanden begint.
De ene dag beklim je de actieve vulkaan Strombolì, waarbij
je lavaproppen ziet die metershoog in de lucht worden geslingerd. De andere dag ben je wat warmer en winddicht
gekleed en hike je actief op de randen van de zwaveldampende krater Vulcano. Slapen doe je in Liparì en Strombolì.
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Maar er is véél meer, want de experts van SNP Natuurreizen weten van aanpakken! Ga kajakken, mountainbiken,
paardrijden of lekker ontspannen. Je vindt de BED&2DO’s
ook in de Provence, Corsica, Schotland, Lycië, Catalonië,
Dolomieten en Peloponnesos. Dus volg het andere pad. Dé
weg naar bedandtodo.nl. Durf je het aan? ✻

AL AAN HET NADENKEN OVER JE VOLGENDE
VAKANTIE? VLIEG JE WEG NAAR EEN WARME BESTEMMING OF GA JE MET EEN KLASSIEK VWCAMPERTJE DOOR EUROPA TREKKEN? MAAR WIL
JE OOK EEN PAAR DAGEN WEG VAN DE GEBAANDE
PADEN? WIJK AF VAN DE MASSA EN GA VOOR
PURE ACTIE, NATUUR EN ONTSPANNING. BEWANDEL EEN ANDER PAD EN KIJK EENS OP BED2DO.NL.
EEN WEBSITE MET MEER DAN VIJFTIG EUROPESE
TRIPS VOOR EEN PAAR DAGEN MÉT ECO-FRIENDLY
SLAAPPLEK ÉN AVONTUURLIJKE ACTIVITEITEN.

Bekijk alle trips op bed2do.nl
Zie het voor je. Je parkeert jouw VW-camper voor het sfeervolle
pensionnetje waar je de komende twee nachten in het kleine stadje
Viana do Castelo ten noorden van Portugal overnacht. Je laat al je
spullen achter in je kamer, je frist je op en vertrekt met je Volkswagen naar het zuiden van de stad waar de mooie zandstranden, een
surfplank en wetsuit voor je klaarliggen. Twee dagen lang oefen je in
groepslessen de surftechnieken, terwijl de zon in je gezicht schijnt
en de aanwezige wind je haren verwildert.
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is een aparte ervaring, voeg hier aan
toe de schitterende omgeving en je
hebt een prachtige belevenis.’
✷ ‘Prachtig wandelen door Harry Potterlandschappen, een echte aanrader!’
✷ ‘We hebben ontzettend genoten van de
kajaktocht. Het heeft ons aan niets ontbroken. Geen grootschalige, commerciële onderneming: een persoonlijke benadering en respect voor de natuur
stonden voorop. Daarnaast is Volcano
een prima plek om te wandelen en te
zwemmen!’
✷ ‘Schitterende ervaring: rondrijden met
een lelijke eend. Enige rijervaring is wel
prettig.’
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✷ ‘Fietsen op een vulkanische ondergrond

