
sabato
zaterdag

26
m
aart2011

60 aww
I II

III IV

V

what a wonderful world

I III IV VII
MEDITERRANEE

Een weekje Wally
Het is een goed bewaard geheim
dat de gestroomlijnde jachten
van het Italiaanse Wally ook te
huur zijn. Het charteren van
deze eyecatchers kan vanuit
het zuiden van Frankrijk en
Italië.
De vier Wally’s die worden ver-
huurd, kunnen vier tot zeven
personen verwelkomen.
Een week zeilen met crew kan
vanaf 35.000 euro met de Tike-
titan. Wie het nog groter ziet,
kiest voor de Wally 100 Dark
Shadow (vanaf 50.000 euro per
week). Voor een weekje rondva-
ren met de 106 Wally B betaal je
minimaal 59.000 euro.
www.wally.com

AUSTRALIE

Per privévliegtuig
Wie diep tot in het rode hart van
Australië wil doordringen, kiest
voor Big Blue Air Touring. Met
een van de acht privévliegtuigjes
ontdek je de Outback op jouw
eigenmanier. Alleen of in groep.
De airsafari’s vertrekken vanuit
Melbourne, Sydney of Ayers Rock
en je bepaalt zelf waar je naartoe
trekt. Overnachten kan in een
wijnkasteel, in een stijlvol re-
sort op Kangaroo Island of in een
boerderij ver weg van de be-
woonde wereld. Ideaal voor
natuurliefhebbers, want de
sterrenhemels hier zijn van de
extreemste soort. Prijzen op
aanvraag.
www.bigblueairtouring.com

GRIEKENLAND

Villa met Riva
Aan de baai van Vathi op het
eiland Ithaca ligt Villa Aghios A:
een optrekje op een terrein
van 100 hectare groen en olijf-
boomgaarden met zeezicht aan
drie kanten. Binnenin een decor
met hoogwaardig Grieks antiek.
Wie het uitgestrekte domein wil
verkennen, stapt gewoon in een
van de golfwagentjes, terwijl
een Rivaboot met schipper
klaarligt voor als je een toertje
op zee wil maken.
De villa heeft zijn eigen
keukenchef en huishoud-
personeel. Voor twaalf perso-
nen. Prijs op aanvraag.
www.cedricreversade.com

FIJI

360° uitzicht
Op zoek naar tropisch exclusief?
Vergeet Richard Bransons privér-
esort Necker Island op de
Caraïben, the Owner's Hilltop
Residence op het splinternieuwe
Laucala Private Island op Fiji is
dé nieuwe hotspot. Deze drie-
slaapkamerresidentie met
twee zwembaden bevindt zich
150meter boven de Stille
Oceaan. Op het programma: dui-
ken of snorkelen, varen met een
catamaran, water- of jetskiën en
daarna relaxen in de spa. En
in de wijnkast van de residentie
zitten 150 gereputeerde flessen.
Vanaf 25.000 euro per dag voor
zes personen, all-in.
www.elitetravelinternational.com

LONDEN

Chic Mayfair
In de Britse hoofdstad opende
vorige maand het Four Seasons
Park Lane na een jarenlange
renovatie. Het chique hotel ligt
in hartje Mayfair, dus ideaal
voor shoppers.
De kamers en suites bieden een
spectaculair uitzicht op Hyde
Park. Een absolute aanrader zijn
de ‘Conservatory Rooms’ met
tuinterras. Alle suites hebben
een aparte toegang voor per-
soneelsleden, zodat die de
shoppingtassen kunnen afleve-
ren zonder de gasten te storen.
Vanaf 895 euro voor een
dubbele kamer met ontbijt.
www.fourseasons.com/london


