
40mooiste
vakantie
huizen

Belgie, Ardennen

Canarische eilanden, La Palma

Nieuw Zeeland

Kraotie

Jaar in jaar uit reist Columbus de wereld af en verblijft op de heerlijkste plekken. Tijd om de balans op te maken en voor jou als lezer de aller-, aller-, allerbeste 

vakantiehuisjes te selecteren. We hadden enkele vuistregels: de huisjes moeten mooi gelegen zijn, geen last hebben van verkeer of een doorgaande weg, en 

volledig self-catering zijn. Dat wil zeggen: desgewenst je eigen eten koken en geen eigenaren of andere gasten met wie je je vakantiestekje moet delen. 

Naar de volgende veertig huizen – van eenvoudige boerderijtjes in Toscane tot luxe celebrity villa’s in Amerika – zouden we liever vandaag dan morgen willen 

vertrekken om er een paar weekjes door te brengen.

top

Vanaf € 8 
per persoon 

per nacht
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Dragonwood, Engeland 3
Op dit landgoed in het traditionele hart van Engeland waan je je een ware country gentleman 
of lady – te midden van landschapstuinen, meren en bossen ligt een landhuis in gotische 
stijl waar persoonlijke butler Vernon je op je wenken bedient. Altijd handig om te weten: je 
kunt met een helikopter op het terrein landen, minimumverblijf twee nachten voor max. tien 
gasten, www.uniquehomestays.com

¤ 85 p.p.p.n.

¤ 69 p.p.p.n.

¤ 111 p.p.p.n. ¤ 28 p.p.p.n.

Dune House, Engeland 1
Aan de Engelse oostkust, even ten zuiden van het dorpje 
Thorpeness, doemt een opvallend zwart designgevaarte 
op uit de duinen. Vanuit de woonkamer stap je hier 
direct het strand op. De kust van de regio Suffolk wordt 
geroemd om zijn lange, ononderbroken stranden en is 
dus ideaal om een kort weekje uit te waaien. Bij straffer 
weer geniet je op de eerste verdieping van je huisje van 
het uitzicht over de woeste Noordzee. Minimumverblijf 
van drie nachten voor max. negen gasten, 
www.living-architecture.co.uk

Porer, Kroatië
Op Porer krijg je twee voor de prijs van één: je 
geheel eigen, 35 meter hoge vuurtoren op je geheel 
eigen eiland(je) met de mooiste zonsondergang 
van de Adriatische Zee. Regel boottochten met 
kapitein Ivan Giotta naar naburige eilanden. 
Minimumverblijf twee dagen voor max. XX gasten, 
www.privateislandsonline.com

Casa Deck, Chili4
Design- en architectuurliefhebbers komen van heinde en verre 
om een weekje in Casa Deck (ook wel Deck House of Casa Assadi 
genoemd) te verblijven. Geef ze eens ongelijk: het huis is een 
minimalistische droom, met glazen wanden die openslaan naar een 
houten veranda en zwembad met zicht op de bergen aan de Chileense 
kust. In vijf minuutjes zit je aan de zandstranden van Maitencillo, in 
anderhalf uur in de hoofdstad Santiago, minimumverblijf één week, 
voor max. acht gasten, www.holiday-rentals.co.uk

Case di Gello, Italië5
In de jaren zestig besloot een professor uit Milaan het 
spookdorpje Gello op een heuvel in Toscane op te knappen, met 
grote zorg voor de middeleeuwse architectuur. Nu kun je er in 
een van de sfeervolle huisjes logeren, minimumverblijf zeven 
nachten, vanaf twee gasten, www.elizawashere.nl

1

1

2

3 3

4 5

5

¤ 24 p.p.p.n.
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Villa Luberon, Frankrijk

Villa Caldera, 
Griekenland

7

9

Je voelt je inderdaad ietsje dichterbij God in deze fraai verbouwde, middeleeuwse pastorie, die 
op een klif over het dorpje Les Taillades in de Provence uitkijkt. Vanuit alledrie de slaapkamers 
is het uitzicht op de omringende heuvels en bossen machtig. Geef jezelf een ik-momentje in 
de bijbehorende privékapel of ga wandelen of fietsen in het regionale natuurpark Luberon. 
Op dik een halfuur van Avignon en Marseille, dus goed te combineren met een stedentrip. 
Minimumverblijf één week voor max. zes gasten, www.uniquehomestays.com

Er is goed nagedacht over deze villa op de top van een heuvel op 
vulkaaneiland Santorini. De drie tweepersoonskamers, elk met hun eigen 
badkamer, zijn met elkaar verbonden door terrassen en binnentuinen en 
ingericht op basis van feng shui, de Chinese leer die uitlegt hoe de omgeving 
het geluk kan beïnvloeden. Zodra je hier binnenstapt, voel je je ontspannen.
Het uitzicht slaat echter alles: je moet jezelf ’s ochtends even in de arm 
knijpen als je het terras op loopt en de wijngaarden en het schattige dorpje 
Megalochori om je heen ziet. Of neem een duik in de infinity pool, gehouwen 
uit het plaatselijke vulkanische gesteente. Dan ben je ook meteen wakker. 
Bij de prijs is een huurauto inbegrepen. Minimumverblijf van drie nachten 
voor max. zes gasten, www.uniquehomestays.com

€ 24 p.p.p.n.

€ 78 p.p.p.n.

Windmill Villa, 
Griekenland

6
Sfeervol slapen in een negentiende-eeuwse 
windmolen op Koefonisia, een van de Kleine 
Cycladen, met onnavolgbaar zeezicht, voor 
max. vier gasten, minimumverblijf zes nachten, 
www.windmill-villa.gr

¤  73 p.p.p.n.
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7

Necker Island, Britse 
Maagdeneilanden

8
De Britse multimiljonair Richard Branson is de trotse eigenaar van een compleet Brits 
Maagdeneiland: Necker. Maar ook jíj kunt een Neckerman zijn. De onfortuinlijke brand 
die uitbrak toen Kate Winslet hier logeerde, is inmiddels vergeven en vergeten. Jij en je 
voltallige familie/vriendenkring kunnen terecht in zes luxe strandhuisjes en in Temple 
House, het privéverblijf van Branson met panoramisch uitzicht over de oceaan. Ga kite 
surfen, geniet van de spa en kom bij met een drankje in de gigantische infinity pool, voor 
max. 26 gasten, www.neckerisland.virgin.com

€ 1380 p.p.p.n.
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De WereLD Van coLumBus

Jallambau, Spanje

Bijou Cottage, Frankrijk

Balancing Barn, Engeland

13

11

10

Het is even schrikken aan de voet van de heuvel waar 
Jallambau, aan de westkust van Galicië,  boven uittorent. 
Moet je echt met je auto deze smalle, bochtige landweg 
op? Ja. Er is geen andere manier om bij het piekfijne, tot 
vakantiehuis omgebouwde boerderijtje te belanden. Gelukkig 
valt de rit mee en word je beloond met vier comfortabele 
kamers, waarvan twee spectaculair uitzicht hebben op de 
baai van het rustige vissersplaatsje Muros. In de ochtend is 
het puur genieten om op het terras, met uitzicht op het water, 
te ontbijten. Voor max. acht gasten, www.jallambaurural.com

In de Dordogne hoef je niet ver te reizen om een kasteel tegen te komen, maar dit 
voormalige poortgebouw uit de vijftiende eeuw lijkt echt uit een sprookje te zijn 
weggelopen. Onze favoriet: de bovenkamer met gewelfd plafond en hemelbed. Het 
bijbehorende meertje en de privétuin maken het plaatje compleet, minimumverblijf 
twee nachten voor max. vier gasten, www.uniquehomestays.com

We doen niet snel zweverig over vakantiehuisjes, maar de Balancing Barn aan de 
landelijke Engelse oostkust verdient het. Het zilverkleurige gevaarte, een ontwerp 
van het Nederlandse architectenbureau MVRDV, helt maar liefst vijftien meter over 
een heuvel en biedt uitzicht over bos en weilanden. In de directe omgeving kun je 
hiken in natuurreservaat Minsmere, uitwaaien op het strand of aan de high tea in de 
historische dorpjes Walberswick en Aldeburgh, minimumverblijf drie nachten voor 
max. acht gasten, www.living-architecture.co.uk

€ 25 p.p.p.n.

€ 51 p.p.p.n.

€ 50 p.p.p.n.

Grapevine Cottage, 
Zuid-Afrika

12
Dit stenen huisje met rieten dak, gebouwd in 1707 in koloniale stijl 
aan de voet van de Bainskloofpas, is dé romantische uitvalsbasis om 
met zijn tweetjes de Wijnlanden van de West-Kaap te ontdekken, voor 
max. twee gasten (geen kinderen), www.uniquehomestays.com

¤ 175 p.p.p.n.
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Marchin, België15
Denk ‘ideaal vakantiehuisje in de Ardennen’ en deze landelijke woning tussen de 
dorpjes Huy en Modave komt naar boven drijven. Verzorgd, rustiek interieur en 
lekker licht, want ligging op het zuidwesten. De klapper is de 850 m² grote privétuin. 
Voor max. zes gasten, prijs op basis van weekverblijf, www.ardennes-etape.com

€ 8 p.p.p.n.

Shela House, Kenia14
Op de Lamu-archipel, voor de kust van Kenia, kom je volledig tot rust op 
de bountystranden, in de ongerepte mangrovebossen of in een traditionele 
zeilboot onder de sterrenhemel. Overnachten doe je in het kuststadje 
Shela, met zijn nauwe zanderige straatjes, slaperige ezels, moskeetjes en 
vier elegante vakantiehuizen, waarvan het Beach House het állermooiste 
is. Met een zwembad, dakterras met zicht op de Indische Oceaan en 
desgewenst een privékok, minimumverblijf vier dagen voor max. twaalf 
gasten, www.shelahouse.com

¤ 31 p.p.p.n.

La Time, Canarische Eilanden

Pippins, Hongarije

16

17

Verzorgd huis hoog op de heuvels aan de zonnige zuidwestzijde van La Palma, waar je op 
het terras en in de privétuin praktisch wordt opgeslokt door de Atlantische Oceaan en/of 
de ondergaande zon, minimumverblijf zes nachten voor max. vier gasten, www.gomera-
individual.com

Midden tussen de wijngaarden, maar op slechts een uurtje rijden van 
Boedapest, ligt dit luxe boho paradijsje voor twee gasten. Ga paardrijden, 
wijnproeven of picknicken bij je privézwembad, met de geur van lavendel in 
je neus en het zonnetje op je gezicht, minimumverblijf twee nachten, www.
uniquehomestays.com

€ 20 p.p.p.n.

€ 57 p.p.p.n.
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Isla del Barón, Spanje19
Altijd al Robinson Crusoe willen spelen maar geen tijd of geld om daarvoor naar de andere kant van de wereld te reizen? Binnen 
drie uur zit je nu op Isla del Barón, je bloedeigen vulkanische eiland voor de kust van de Zuid-Spaanse provincie Murcia. Dit 
heuvelachtige, amper één vierkante kilometer grote natuurreservaat ligt midden in de zoutwaterlagune Mar Menor. In vroegere 
tijden deed het eiland dienst als jachtterrein voor een Spaanse koning en werd hier een Russische baron naartoe verbannen, 
tegenwoordig is het in handen van een familie uit Madrid. Die is er alleen in juli en augustus, de rest van het jaar wordt Isla del 
Barón verhuurd. Je kunt terecht in zeven tweepersoonskamers in een lodge of in een van de drie slaapkamers in een fantastische 
uitkijktoren, waarvan het interieur werd ontworpen door de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Ga zeilen, kanoën of 
zwemmen of kom helemaal tot rust op een van de piepkleine strandjes die verspreid over het eiland liggen. Eerlijkheidshalve ben 
je niet helemáál alleen: op het eiland lopen ook een stel wilde schapen rond en houdt Jinx, de vriendelijke Britse opzichter en 
hippie van het eerste uur, een oogje in het zeil. Het is ook mogelijk om in ruil voor inwoning een tijdje op het eiland te vrijwilligen. 
Je kunt onder andere boten repareren, de lodge onderhouden en tuinieren, voor max. tien gasten, www.baronisland.com

€ 20 p.p.p.n.

Shingle House, Engeland18
De onverbiddelijke kust bij Dungeness, in het uiterste zuidoosten van Engeland, is 
een van de meest ongebruikelijke vakantieadresjes van onze westerburen. Het gebied 
wordt gedomineerd door uitgestrekte kiezelstranden, vogelkolonies, twee dreigende 
vuurtorens en, in de verte, een kerncentrale. In dit surrealistische landschap staan her 
en der wat verloren ogende vissershutjes, veelal het eigendom van kunstenaars, en sinds 
kort een monumentaal, zwart vakantiehuis. Onverbiddelijk van buiten, warm en gezellig 
van binnen, met veel hout en witaccenten. Voor de avontuurlijke designliefhebber, 
minimumverblijf van drie nachten voor max. acht gasten, www.living-architecture.co.uk

¤ 77 p.p.p.n.

Msambweni House, 
Kenia

20
Mint. Eligent exceper iorehentor repernatque voloruntia inciis doluptus ma que 
praessi opta nus. Ihillignat excerferis volupta tinctores sint adigend iciunda 
ernatur iorerios nobis volore dolecum nat ut landebit excerchillo est velecto 
ipsumquis di inullec taquatate rem labo. Ex et evellame reictus vellate nam.

€ 57 p.p.p.n.

Olive Grove, Spanje21
Andalusiërs noemen een oud landhuis als dit pareltje een cortijo, het 
benijdenswaardige adres van welvarende landheren. De Olive Grove kun je nog 
steeds het beste omschrijven als ‘rustiek chic’: fraaie Spaanse antiek, handgeweven 
tapijten, zongeblakerde betegelde buitenmuren, een houtoven. Maar ook, dankzij 
de ligging op een berg op drie kwartier rijden van Malaga, een panoramisch uitzicht 
over het wildwestlandschap van Nationaal Park Sierra Tejeda en de Middellandse 
Zee. Wij praten nog steeds over de etentjes die we onder de sterrenhemel op het 
buitenterras (incl. zwembad) hebben gehad, minimumverblijf drie nachten voor acht 
gasten, www.uniquehomestays.com

€ 100 p.p.p.n.
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Villa Rica, Spanje23
Topadres voor jetsetters in het coolste stukje Ibiza, de baai 
Cala Jondal, met de strandclubs Blue Marlin en Tropicana 
Beach pal voor je neus. De villa is heerlijk over de top: op 
het dakterras kom je in de hot tub voor acht man bij met 
een cocktail en in de kelder geef je je eigen after-hours 
party in een ‘onderwaterdiscobar’ met doorkijkramen naar 
het buitenzwembad. De fitnesszaal, sauna, stoomruimte, 
drie butlers en de Michelin-chef-kok neem je op de koop 
toe, voor max. acht gasten, www.villarica.biz

€ 375 p.p.p.n.

71 Pedlar Street, Sri Lanka22
Onbekende parel in negentiende-eeuws Hollands huis in Galle. Vijf luxe kamers met 
airco rondom schitterend zwembad en patio,voor maximaal 12 personen, www. 
villasinsrilanka.com of beter: direct op 077-5165245 of ecinsl@gmail.com

€ 23 p.p.p.n.

¤ 16 p.p.p.n.

Vale das Canas, Portugal25
Voorbij de drukke kust ligt het andere Algarve: ongerept, stil, 
vredig. In deze sfeervolle villa en cottage met veel licht en 
houtaccenten zit je midden in de natuur. In de heuvels achter je 
vakantiestekje liggen heuvels waar je uren kunt dwalen – te voet 
of te paard – zonder iemand tegen te komen, voor max. acht 
gasten, inclusief vlucht en autohuur, www.elizawashere.nl

top
huis

Cherry Atlantic 
Villa, Zuid-Afrika

24
Dommelen in je luie stoel of in bad terwijl walvissen aan je voorbij 
trekken? Gemeengoed in deze designvilla op een klif aan de kust van de 
provincie West-Kaap. Dit deel van de Atlantische Oceaan is ook geliefd bij 
een andere onderwaterreus: de mensenhaai. Blijf je liever op het droge, 
ontdek dan de zandstranden en ga wandelen in het fenomenale Walker Bay 
natuurreservaat, voor max. zes gasten, www.sastay.co.za

€ 48 p.p.p.n.

22 22 24
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Free Spirit 
Sphere, CanadaErezée, België 2726

Tom en Rosey, twee Canadese hippies, hebben de ballen verstand 
van boomhuizen. Ze bedachten de Free Spirit Spheres, perfect 
ronde capsules die hoog boven het bos van Vancouver Island 
lijken te zweven. De drie zachtjes in de wind schommelende 
bollen zijn met wat touw aan bomen vastgeknoopt en bedoeld als 
meditatie- én slaapplek. Enthousiaste doe-het-zelvers kunnen bij 
Tom en Rosey ook losse onderdelen bestellen om hun eigen Free 
Spirit Sphere in elkaar te knutselen, voor max. twee gasten, www.
freespiritspheres.com

Leuk voor een weekendje: logeren in een knusse woonwagen 
op een weiland in de Ardennen. Het interieur is retro, de 
voorzieningen modern (incl. comfortabele badkamer), voor 
max. 2 gasten, www.ardennes-etape.com

€ 59 p.p.p.n.
€ 45 p.p.p.n.

¤ 78 p.p.p.n.

Buenavida, 
Canarische 
Eilanden
Dit huis op het Canarische eiland La 
Gomera met zeezicht is letterlijk een 
kunstwerkje – het werd gebouwd 
door een plaatselijke kunstenaar en 
is versierd met zijn schilderijen en 
beeldhouwwerk. Als je even bent 
uitgewandeld in het binnenland of 
bent uitgewaaid op het nabijgelegen 
strand, kun je zelf je creativiteit 
botvieren op het doek – de 
kunstenaar in kwestie geeft teken- 
en schilderlessen, minimumverblijf 
zeven nachten voor max. vier 
gasten, www.gomera-individual.com
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De leukste stadsappartementjes 

36 € 36 p.p.p.n.  
MALVAROSSA BEACH VILLA VALENCIA 

Überhip, modernistisch appartement met privé-
zwembad en locatie aan het mooiste strand van 
de stad, minimumverblijf drie nachten voor max. 
acht gasten, www.uniquehomestays.com

37 € 100 p.p.p.n.  
GRAMERCy LOFT NEW yORK  

Stijlvol appartement met één slaapkamer. 
Opvallend rustig voor A1-locatie net ten noorden 
van Gramercy Park in Manhattan, voor max. 
twee gasten, www.airbnb.com

38 € 37 p.p.p.n.  
PRINCE EDWARD STREET SyDNEy  

Volledige etage in modern, warm ingericht huis 
in voorstad Malabar, op vijf minuten lopen van 
het strand, met heerlijk balkon, www.airbnb.com

39 € 28 p.p.p.n.  
CAMPO RuGA VENETIë  

Gezellig appartementje op de zolder van een 
heus Venetiaans stadspaleis, hartje stad, mini-
mumverblijf twee nachten voor max. vier gas-
ten, www.airbnb.com

40 € 21 p.p.p.n.  
PAPPEL STuDIO BERLIJN  

Sfeervolle negentiende-eeuwse studio in het 
hart van urban chic Prenzlauer Berg, voor max. 
twee gasten, www.pappelstudio.com

32 ILHABELA, BRAZILIë  
€ 0 p.p.p.n.

Houten huis op eiland, met zwembad en 
fenomenaal uitzicht voor de kust,
homeexchange.com, #41786

33 CASTIGLIONE DEL LAGO, ITALIë  
€ 0 p.p.p.n.

Piekfijn gerestaureerd, zeventiende-eeuws 
landhuis in Toscane, homeexchange.com, #32938

34 PHuKET, THAILAND  
€ 0 p.p.p.n.

Strandvilla aan westkust, met fraai terras, 
zwembad, jacuzzi en vier grote slaapkamers,
homeexchange.com, #105876

35 LEVANTO, ITALIë  
€ 0 p.p.p.n.

Liefdevol gerestaureerde boerderij met groot en 
zonnig terras, vijf slaapkamers en zicht op de Golf 
van Levanto, homeexchange.com, #86860

 De leukste vakantieruilwoningen
Op zoek naar gratis accommodatie met een persoonlijke touch voor een weekendje Parijs of twee weken in 
Toscane? Ruil je gezellige etagewoning in de binnenstad of je huis op de dijk om met de paleisjes van locals. 
Op een groot aantal websites kun je terecht om jezelf te adverteren en/of woningen van anderen te bekijken. 
Enkele grote sites: homeexchange.com, homexchangevacation.com en craigslist.org

Vakantiewoningen direct via huiseigenaren:
AIRBNB.COM Een bank, een appartement of een heel kasteel huren via de locals, met 
100.000 adressen in 19.000 steden en 192 landen. Boekingskosten: 6 tot 12 procent.
WIMDu.COM biedt een soortgelijke dienst, maar met meer nadruk op Europa.
HOMEAWAy.COM 290.000 adresjes in 145 landen.

29

30

Elvis Honeymoon 
Hideaway, VS

Capsule Hotel, 
Nederland

In het Californische woestijnstadje Palm Springs, op twee uurtjes 
rijden van Los Angeles, bracht de King zijn wittebroodsweken door in 
een modernistisch huis met een piekfijn jaren vijftig interieur. De vijf 
slaapkamers en ronde woonkamer zijn behangen met foto’s en gouden 
platen van Presley en héél erg rock-’n-roll, minimumverblijf twee nachten, 
voor max. acht gasten, www.elvishoneymoon.com

‘Afvalarchitect’ Denis Oudendijk toverde een afgedankte oranje 
reddingscapsule van het Noorse booreiland Ekofisk om tot ‘hotel’: 
je eigen stekkie waarin je slaapt op een hangmat met schapenvachten. 
Het Capsule Hotel ligt momenteel aangespoeld 
bij het surfersdorp F.A.S.T. in Scheveningen, 
www.capsulehotel.info

¤ 201 p.p.p.n.

¤ 60 p.p.p.n.

Beechwood Lodge, 
Nieuw-Zeeland

31
Een huis zoals een huis op het Zuidereiland hoort te zijn: van hout, met 
groot terras en machtig uitzicht over Lake Manapouri in Nationaal Park 
Fiordland, voor max. vier gasten, www.beechwoodlodge.com

¤ 78 p.p.p.n.
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