Luchtbel in de Ardennen, buitengewoon buitengewoon

Slapen onder de sterrenhemel, maar toch beschut tegen weer en wind. In een indrukwekkende
luchtbel in een prachtige tuin in het hartje van de Belgische Ardennen. Enkel voor zij die op zoek zijn
naar een écht originele overnachtingsplek.
Rits open en naar binnen. Rits weer dicht en even wachten. Een klein minuutje volstaat. De volgende rits
open en je komt in de slaapkamer in open lucht. In ‘open lucht’, maar toch beschut tegen weer en wind.
Luchtbel
Die minuut wachttijd is er voor het sas. Immers, een luchtbel stuikt in elkaar als je de afsluiting opent.
Het principe is hetzelfde als dat van een springkasteel, maar dan met een geruisloze motor die constant
aan het werk is.
Het woord zen krijgt een compleet nieuwe dimensie in dit buitengewoon vakantieverblijf voor twee
personen in Erezée, vlakbij Durbuy in het hart van de Belgische Ardennen. De gasten komen weer in
contact met de natuur: zicht op een heldere sterrenhemel, middenin het groen, zonder
omgevingsgeluid... Het is de perfecte plek voor een weekendje weg onder geliefden.
Uniek
Het besluit van de eigenaars om een logement te openen in de Ardennen stond al even vast. Ze besloten
om het over een andere boeg te gooien dan wat we doorgaans in de streek tegenkomen. De luchtbel,
geproduceerd door een Spaanse firma, is met zijn diameter van ruim vijf meter uniek in België.
“Een verblijf buiten categorie,” zo beschrijft Mélanie haar overnachting in de ‘bulle’. Ze was, samen met
haar echtgenoot, één van de eerste gasten, en ze was uiterst aangenaam verrast. “We vonden het echt
helemaal geweldig. Zeer indrukwekkend om zo onder de sterrenhemel te slapen. Ik raad dit plekje aan
iedereen aan. Je krijgt er geen spijt van.”
Mélanie besluit: “de eigenaars verdienen een pluim voor hun schijnbaar eindeloze verbeelding. Het
totaalconcept is simpelweg perfect geslaagd!”
Toilet en wastafel zijn aanwezig in de luchtbel. Voor een douche moeten de vakantiegangers naar een
cabine op een tiental meter afstand. Een keuken is er niet...
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Streekproducten
Maar de eigenaars staan in voor een lekker ontbijt. “Ik hou zelf heel erg van een uitgebreid ontbijt,” stelt
de eigenaar, “dus ik wil ervoor zorgen dat onze gasten absoluut niets tekortkomt. We passen het ontbijt
aan de wensen van de gasten aan.” Zoet of liever zout? Een combinatie van beide? Ze vragen de
vakantiegangers op voorhand naar hun voorkeuren.
En aangezien we in het hartje van de Belgische Ardennen zitten, maken de eigenaars er een punt van
om zo veel mogelijk gebruik te maken van streekproducten. De lekkerste lokale chocolade, Ardense ham
van topkwaliteit, verse jam uit Durbuy... De vakantiegangers worden stevig in de watten gelegd.
Willen de vakantiegangers uit eten? Geen enkel probleem. De eigenaars kennen de beste restaurants in
de wijde omgeving en staan klaar met advies.
Selectie
Het team van Ardennes-Etape is steeds op zoek naar originele overnachtingsformules in de Belgische
Ardennen. In het assortiment vinden we windmolens, woonwagens, chalets... Neem een kijkje op de
website www.Ardennes-Etape.be voor een compleet overzicht van de verschillende vakantiehuisjes.

Meer weten? Kijk op www.Ardennes-Etape.com/105330-02 of bel naar Valérie Geron van ArdenneEtape: +32 80 29 24 00.
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