
Het Twentse landschap leent zich prima voor fiets- en wandeltochten. 
Glooiend, groen en een prettige afwisseling van bos, vennen, heide, 
rivieren, landgoederen en natuurgebieden: dat is Twente pur sang. In het 
noorden van Twente liggen te midden van dat natuurschoon interessante 
dorpjes die eveneens een bezoek waard zijn. Zoals Vasse met zijn imposan-
te kerk en het typisch Twentse hotel Tante Sien, dat al meer dan 130 jaar 
een begrip in de omgeving is. Kunstliefhebbers fietsen naar het nabijgele-
gen pittoreske Ootmarsum. En wie gek is op aardbeien brengt zeker een 
bezoek aan het dorpje Mander. Bij de Manderveense Aardbei mag je zelf 
zomerkoninkjes plukken.
www.visittwente.nl  

Virtueel door steden banjeren kan al een tijdje, met dank aan Google Street 
View. De Japanse stad Hiroshima heeft er een verrassende aanvulling op be-
dacht: Cat Street View. Je bekijkt de stad dan vanuit het perspectief van een 
kat. En dat levert bijzondere plaatjes op, want katten hebben zo hun eigen 
routes en komen op plekken waar je anders niet kunt komen. 
www.hiroshima-welcome.jp/kanpai/catstreetview

Op een mooie zomerdag – thuis of op je vakantieadres - geniet je 
van de warmte van de zon. Toch doe je er goed aan je regelmatig in 
te smeren met een zonnebrandcrème. In juni, juli en augustus kan 
de zon heel krachtig zijn, waardoor je sneller verbrandt. En zoals 
je ongetwijfeld weet, kan teveel blootstelling aan de zon leiden tot 
allerlei klachten en aandoeningen, van zonneallergie tot huidkanker. 
Het advies van dermatologen luidt dan ook: smeer je goed in en 
gebruik een hoge factor. Meer weten? Op onze website 
www.reisenco.nl lees je meer over goede en slechte 
zonnebrandcrèmes. 

Bodrum is een levendige havenstad aan de Egeïsche Zee in het zuiden 
van Turkije. In de haven liggen tientallen traditionele gulets te wachten op 
toeristen en dagjesmensen. In het centrum van de stad talloze winkeltjes, 
restaurants en souvenirzaken. Locals en gasten flaneren over de boulevard. 
Brommers, scooters, auto’s, busjes: van alles rijdt er rond. En te midden 
van al deze aangename drukte is daar opeens een oase van rust: Su Hotel. 

Kleurrijk als een Mondriaan
Het is bijna onvindbaar. Maar als 
je het blauwe mozaïek-spoor op de 
weg volgt, kom je via kleine steeg-
jes bij de blauwe toegangsdeuren 
van dit kleinschalige, kleurrijke 
hotel. Achter de poort wandel je 
zo de tuin in. In het midden een 
kraakhelder zwembad. Daarom-
heen de kleurrijke kamers van 
dit hotel. Alsof Mondriaan de 
boel mocht schilderen. Frisse 
witte muren met rode, gele en 
blauwe accenten op de veranda’s 
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Een oase in Bodrum

De mooiste concertzaal ter wereld

In de maanden juli en augustus worden de Dolomieten in de Italiaanse regio Trentino omgetoverd tot de mooiste con-
certzaal ter wereld. Dan vindt het jaarlijkse muziekfestival ‘I Suoni delle Dolomiti’ plaats. Het muziekfestival brengt 
muzikanten en muziekliefhebbers uit de hele wereld in dit unieke berglandschap bij elkaar. De muzikanten dragen 
hun instrumenten op de schouder naar boven en spelen te midden van het publiek. Met vergezichten op de Dolomie-
ten brengen ze allerlei soorten muziek ten gehore: van jazz tot klassiek. Het muziekfestival start 7 juli en duurt tot 31 
augustus 2017. www.isuonidelledolomiti.it 
Kijk op onze website voor een impressie van dit bijzondere festival: www.reisenco.nl

en balkons. Versierd met uitbun-
dige bougainville. Het enige wat 
je hoort zijn de naburige hanen, 
zingende vogels, tjirpende krekels 
en het geklater van het water in 
het zwembad. Su betekent dan 
ook: water. 

Gratie & design
Eigenaar Zafer Küstü laat trots 
de enorme sleutel van de Sultan 
Suite zien. De kamer zelf is ook 
indrukwekkend. Oosterse gratie 
meets Italian design. Sierlijke 

tegels met bladgoud en een zwart 
toilet. De honeymoonsuite van het 
hotel, maar ook niet pas-getrouw-
den kunnen hier een aangename 
nacht doorbrengen. Su Hotel heeft 
25 kamers, waarvan 5 suites. Elke 
kamer heeft zijn eigen signatuur, 
met een overkoepelend thema: 
kleur. Hoe warm het buiten ook is, 
binnen is het koel. En mocht het 
je toch te heet worden: het zwem-
bad ligt vijf stappen verder. 

Archeologische schatten
De oase Su bevat een heuse schat: 
een drieduizend jaar oude amfoor, 
opgedoken uit de naastgelegen 
Egeïsche Zee. De vaas is versierd 
met talloze schelpen en heeft een 
ereplaatsje in het hotel gekregen. 
Wie goed kijkt, ziet veel meer an-
tieke vondsten. Het is de trots van 
Küstü, die ze als hobby verzamelt 
en zijn hotel er op originele wijze 
mee aankleedt. 

Su Hotel ligt in het centrum van 
Bodrum, op loopafstand van de 
boulevard, de haven en diver-
se bezienswaardigheden van 
Bodrum. Kamerprijzen vanaf 90 
euro per nacht. 
www.suhotelbodrum.com 
Check de kleurrijke sfeerimpres-
sie van dit hotel op onze Face-
bookpagina: 
www.facebook.com/ndcreisenco

foto’s: Sybylle Kroon


