
Strandvakanties
Zon, zee, strand...tijdens een strandvakantie laad je volledig op. Dit is het ultieme

vakantiegevoel: relaxen op een zonovergoten strand, een cocktail in je hand en zo nu en
dan genieten van een verkoelende duik in de zee!

 TERUG
Een strandvakantie is voor velen de perfecte vakantie. Elk strand kent haar eigen stijl,

karakter en publiek, of het nu Copacabana Beach is of één van de stranden op
Terschelling! Reis je bijvoorbeeld met kleine kinderen of met een groep vrienden? Kies

het strand dat bij jou past.
 

Stranden in Europa
 

Europa kent veel mogelijkheden voor een strandvakantie. De meeste stranden doen niet
onder aan de bountystranden op verre bestemmingen! Hieronder enkele voorbeelden.

 
Italië

 
Op Sardinië waan je je zowat in de Caribbean. Het strand van La Pelosa is een prachtige

plek en ligt bij het stadje Stintino, in het noordwesten van het eiland.
 

Prachtige stranden vind je ook in de hak van de Italiaanse laars, Puglia! In het zuidelijkste
deel van de laars zijn er stranden die vaak vergeleken worden met de Malediven en het

zijn ook nog eens de schoonste stranden van Italië.



Turkije
 

Het strand van Ölüdeniz is zonder twijfel het mooiste strand van Turkije! Een prachtig
kleurenspektakel van turquoise en aquamarijn, niet voor niets wordt dit ook wel de Blue

Lagoon genoemd.
 

Griekenland
 

Griekse stranden zijn er in overvloed met de vele prachtige baaitjes, of juist in de buurt
van pittoreske haventjes. Daar eet je in een Griekse Taverna de vis vers bereid uit de

zee! Een adembenemend strand vind je bijvoorbeeld op het eiland Zakynthos:
Shipwreck Beach, welke je alleen kunt bereiken per boot! Watersporten zoals duiken,
snorkelen, suppen of surfen zijn ook onlosmakelijk verbonden met het strand en dus

kan je deze op vele plekken beoefenen.
 
 
 

Frankrijk
 

Frankrijk biedt vele bestemmingen voor een strandvakantie. Windsurfers kiezen
bijvoorbeeld voor de beste spots aan de Atlantische kust, zoals Lacanau of Biarritz.

 
Het is daarnaast heerlijk toeven aan de middellandse zee. Ben je op zoek naar gezellige
boulevards, levendige markten en een glimp van de internationale jetset? Je zult je dan

als een vis in het water voelen aan de Côte d'Azur. Voor de combinatie van rust en
ongerepte natuur kies je voor eilanden als het schitterende Corsica of het veel kleinere,

maar charmante île de Porquerolles voor de kust van Hyères.  



Portugal en Spanje
 

Al jaren favoriet zijn natuurlijk de bekende stranden aan de Algarve in Portugal, de
zwarte lavastranden van de Canarische eilanden en de prachtige baaien van de
Balearen! Voor een familievakantie is een eiland als Mallorca met het langzaam

aflopende zandstrand van Alcudia een leuke plek. Of altijd goed; de kindvriendelijke
stranden van de Costa del Sol.

 
 
 

Kroatië
 

De populariteit van Kroatië als de ultieme strandbestemming van Europa groeit al jaren
gestaag. Istrië en Dalmatië bieden dan ook schitterende stranden met een kristalheldere

zee. In steden als Dubrovnik, Rovinj en Split combineer je een strandvakantie met
culturele hoogtepunten. De gezellige markten en pittoreske dorpen zorgen voor een

hele authentieke vakantie. En wat dacht je van de eilanden? Hier hop je van mooie
stranden naar... nog mooiere stranden!



Verre strandvakanties
 

Naast Europa reizen steeds meer zonliefhebbers naar stranden ver daarbuiten.
 

De paradijselijke stranden van de Malediven, Costa Rica, Thailand of Aruba zijn
eenvoudig te bereiken. De hagelwitte stranden en palmbomen brengen je in de ultieme

vakantiestemming! Stranden zijn er in vele soorten en maten, voor elk wat wils!
 

Voor huwelijksreizen zijn de idyllische stranden van bijvoorbeeld de Seychellen,
Langkawi, Mauritius of Hawaii de plekken waar je romantisch met je geliefde naar de

zonsondergang kijkt. Vele reizigers kiezen na een rondreis ook vaak nog voor een
afsluiting aan het strand om de indrukken van de rondreis nog eens rustig vanaf een

strandbedje te herbeleven! Bijvoorbeeld na een rondreis Sumatra en Java je laten
verwennen in een luxe strandresort op Bali.

 
Voor duiken en snorkelen zijn er legio mogelijkheden, waaronder de grootse Great

Barrief Reef, maar ook niet te missen de prachtige onderwaterwereld van het bij
nederlanders zo geliefde Bonaire!

 
Kortom: keus genoeg, er is voor ieder een ultieme strandvakantie!


