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De drüvende school

Sterrenchefopzee
Seabourn werkt vanaf nu
samen met de Amer kaanse
sterrenchef Thomas KetLer,
bekend van zijn driesterrenrestaurants ats The French
Laundry in New York. Zln

speciaatontworpen
creaties kunt u vanaf dit
najaar proeven aan boord
van de Seabourn Odyssey,

Het NederLandse Sailing
Cruises in Comfort organiseert etke zomer speciate
cutinaire cruises met
gastchefs aan boord van de
houten, traditionele

zeilboten die zoweI vanurt
Turkije als Griekenland
vertrekken. Charter een

Poolkriebels

Van 16 tot 19

Poolrerziger Drxie Dansercoer en reisorganisator
ZuiDERHuIS pakken uit met

festivaL in Tsjechiö onder

juii kunt u tijdens het kleurrijke Ostrava

het driestappenptan Potar-

andere Björk aan het werk
zien De tocatie is een

Experience. Een initiatie

cottect e van verlaten

weekend in de Ardennen s
de start, dan votgt een
negendaagse expeditie op
Spitsbergen, gevotgd door

charmante stad d cht bl de
Poolse grens Op de affiche

een expeditie naar de

staan 150 bands, van jazz
en etectro tot wereld-

2016. Geinteresseerd? (om

op de Middettandse Zee

dan naar de infoavond in

naar het festival te w]nnen

vanaf

inbegrepen, exct. vlucht.

Vilvoorde, op 10 lunil

v a Czech Tourism.

scicsailing.eu
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999 euro
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Noord- of Zuidpoot

mijnen n Ostrava, een

schip met vrienden of boek
een cabrne. vanaf 940 euro
per persoon, atles

Seabourn Sojourn en Seabourn Quest. Alt- ntrips

J

Tsjechiöfeest

Zeilenvoor
bourgondiörs

ktaarrnaken bijvoorbeeLd

hl-cruiges,com
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tr.ldens een cruise van

Monte Carlo tot Lissabon.
begeteid door experts die
voor de gelegenheid mee
aan boord ktimmen Vanaf
3 411 euro per persoon.
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Aan boord van de luxueuze
Europa2, van het Duitse
Hapag-Lioyd Crurses, kunt
u culina re workshops
volqen dankz] de Miele
Cuiinary SchooL. Het
perfecte stukJe vlees
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muzrek Er valt ook een
compteet verzorgde re s
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ln het Duitse dorpje Longuich, op nog geen hatfuurtle rijden van Trier en op 2,5 uur van Brussel, kunt u
tussen de wrjnranken stapen in wlngoed Longen
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Schtoeder. De archetypische constructies zijn

ontworpen door sterarchitect Matteo Thun. Er is ook
een tof restaurant met vinotheek en terras met zicht

DeMorgen.magazine

op de zuidftank van de romantische Moezel. Vanaf
BB euro voor een dubbete kamer met ontbUt.
longen-schloeder.de

