
Vakantie is tegenwoordig een vaste waarde in ons leven. Maar dat 
is niet altijd zo geweest. In het Veenkoloniaal Museum in Veendam is 
vorige week de expositie ‘Vakantie! Eropuit, 1900-1980’ geopend. De 
tentoonstelling laat zien hoe Groningers vroeger vakantie vierden. Ook 
maak je kennis met de ontwikkeling van school-, fi ets-, kampeer- en 
autovakanties en de bouwvak. De expo toont verder foute souvenirs 
en ansichtkaarten en er zijn bijzondere anekdotes en reisverhalen van 
Groningers te lezen. De expositie is tot en met 18 oktober 2017 te be-
zichtigen.  www.veenkoloniaalmuseum.nl

Overal in Tsjechië is deze zomer barok te zien, te horen en te proeven. In 
diverse steden worden barokfestivals gehouden vol theater, kostuums, 
opera’s en eeuwenoude gerechten. In de provincie Pilsen wordt tot en 
met 19 augustus het Letní barokní festival 2017 gehouden 
De hoofdfestiviteiten vinden plaats op de belangrijkste barokke locaties 
van de provincie, zoals Mariánská Týnice, de kloosters Kladruby of Plasy, 
de kastelen Manêtín en Hrádek u Sušice en de steden Tachov en Klato-
vy. Ook zijn er barokfestivals in Zuid-Moravië, Kuks, Olomouc en Litomyšl. 
www.czechtourism.com

Het Noord-Limburgse Lottum is hét rozendorp van Nederland. 
Momenteel staan de fl eurige bloemen weer in volle bloei. In 
toprozentuin/kenniscentrum De Rozenhof zijn tientallen soorten 
te bewonderen. Deze week kun je daar ook de ‘koningin der 
bloemen’ proeven. De roos is namelijk heel goed te verwerken 
in bijvoorbeeld ijs, likeur, yoghurt, gebak en siroop. Tijdens de 
Week van de Potroos (tot en met zondag 25 juni 2017) zijn er 
elke dag speciale presentaties rondom de smaak van de roos 
en streekproducten uit Noord-Limburg, zoals asperges, blauwe 
bessen, bloemblaadjes, champignons, ijsvogeljenever en 
heidehoning.  www.derozenhofl ottum.nl 

Wel eens gehoord van een blue cruise? Dat zijn comfortabele 
all-inclusive zeilcruises in de blauwe wateren van de Egeïsche Zee. 
Geen grote schepen en massa’s toeristen, maar alles juist klein-
schalig -  op luxe, traditionele vissersboten. Vanuit Bodrum (Turkije) 
of Kos (Griekenland) op avontuur langs de Turkse kust en Griekse 
eilanden. 

De wind bepaalt
Het avontuurlijke van een blue 
cruise is dat je van tevoren 
nooit weet waar je die dag zult 
uitkomen. Wind, weer en stro-
ming bepalen de route en het 
programma. Elke ochtend na 
het ontbijt is het ‘briefi ng time’. 
De kapitein heeft de lucht, de 
wolken, de zee en de windapp 
op zijn telefoon gecheckt 
voordat hij de zeekaart uitrolt. 
Hij vertelt welke route vandaag 
en de komende dagen gevaren 
of gezeild gaat worden. Onder-
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Zaterdagse reis-stress

De vakanties staan voor 
de deur en dus ook de 
vakantiedrukte. Berucht 
zijn de zwarte zaterda-
gen in Frankrijk, maar 
ook in andere Europese 
vakantielanden sta je re-
gelmatig stil op de snel-
wegen. Plan je reis daar-
om goed, zo voorkom je 
ellende en stress. Check 
daarnaast voordat je op 
reis gaat of er nog an-
dere zaken zijn waar je 
rekening mee moet hou-
den. Zoals milieuvignet-
ten, veiligheidshesjes en 
radarverklikkers. Kijk voor 
een uitgebreid overzicht 
van drukke dagen en 
andere praktische reis-
zaken op onze website: 
www.reisenco.nl

weg naar de eindbestemming 
van die dag gaat het schip voor 
anker in een mooie baai voor 
een lunch- en zwemstop. Zie hier 
het grote voordeel van een blue 
cruise: je komt op plaatsen waar 
je anders niet kunt komen. De 
ervaren crew kent de regio op 
z’n duimpje en gooit het anker 
uit in de meest idyllische baaien. 
In het kristalheldere water van 
de Egeïsche Zee kun je geweldig 
zwemmen, snorkelen, kanoën en 
suppen. Daarvoor hoef je echt 
niet naar de Cariben. 

Ontstressen
Tegen de avond meert het schip 
af in een haven op een Grieks 
eiland of bij een pittoresk ha-
venstadje aan de Turkse kust. Je 
hebt dan de tijd om aan wal op 
ontdekkingstocht uit te gaan. 
Maar als je liever aan boord blijft 
relaxen: ook goed. Alles kan en 
niks moet tijdens een blue cruise. 
Terug op het schip wacht de crew 
je op met een aperitief. En terwijl 
jij lekker van je drankje geniet, zijn 
ze in de kombuis al weer druk met 
het bereiden van de volgende 
heerlijke maaltijd. Een weekje niks 
hoeven en alleen maar avon-
tuurlijk genieten op een mooi 
zeilschip: zo’n blue cruise is een 
comfortabele manier om te ont-
stressen. 

Kijk op onze Facebookpagina 
voor een sfeerimpressie van een 
blue cruise langs een aantal  
Griekse eilanden: 
www.facebook.com/ndcreisenco
Deze cruise is verzorgd door 
SWS Sailing, een Nederlandse 
reisorganisatie gespecialiseerd 
in blue cruises in onder meer 
Turkije, Griekenland en Kroatië. 
www.swssailing.nl
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