Home
Over ons
Actief
Boeken
Buiten Categorie
Genieten
Nieuws
Ontdek
Overnachten
Straffe cafés
Straffe streekbieren

Expertcation in Portugees vakantiecomplex
one2seven
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Themaspecial:
bloesem
Luiervakanties zijn passé. Anno 2013 willen vakantiegangers zich op reis persoonlijk ontwikkelen. Danslessen,
kookworkshops, birdwatching: alles kan, zolang het maar verrijkende ervaringen zijn. Expertcation noemen
trendwatchers deze vakantietrend. Het Belgische gastenkoppel Miguel & Lien besteedt er al sinds de opening van
hun moderne vakantieverblijf One2Seven in 2010 aandacht aan.
Logeren bij Belgen in Portugal
One2Seven ligt in het centrum van het charmante vissersdorpje Ferragudo. In het trendy vakantiecomplex verwent
het Belgische gastenpaar Miguel Titeca en Lien Fournier koppels, vriendengroepen of gezinnen die op zoek zijn
naar een stijlvolle manier om hun welverdiende vakantiedagen door te brengen. En dat doet het Belgische
gastenkoppel op een heel persoonlijke manier, zoals onder meer met de organisatie van op maat gemaakte
experience arrangementen. De formule leent zich uitstekend voor korte breaks, in én buiten het seizoen.
Straffe vakantiebelevingen
Zoetebekken leren in patisserie en theesalon Casa da Isabel enkele traditionele zoete bereidingen uit de Algarve
aan. Onder begeleiding ga je zelf aan de slag met de streekingrediënten. Wat je gemaakt hebt, mag je proeven en of
meenemen. Zon, zee en zingen: dat is de Singing Holiday bij One2Seven. Het programma omvat zowel
groepslessen als privélessen. Samen met zangcoach Lien werk je aan je zangtechniek, ademhaling, expressie en
sluit je je vakantie af met een eigen liveconcert!
Ook voor sportieve en avontuurlijke vakantiegangers
De streek telt 35 golfterreinen. Vier daarvan liggen in de onmiddellijke omgeving van het vakantiecomplex.
Golfpro John Gasper slaat samen met je een balletje op het prachtige Pinta en Gramacho golfterrein. Deze locatie
heeft twee golfbanen met samen 36 holes. Wielerliefhebbers weten dan weer als geen ander de variatie in de
landschappen van de Algarve te appreciëren. Anderen ontdekken de Portugese natuur liever per scooter, vanop de
ezel, terwijl ze paragliden, surfen of birdwatchen.
Vakantiewoning op wandelafstand van strand
Elk vakantiehuis beschikt over een oppervlakte van 150 vierkante meter, een ruime woonkamer, een goed
uitgeruste keuken met vaatwas, 3 slaapkamers en 2 badkamers met douche. De vakantiehuizen bestaan uit 3
verdiepingen met op elke verdieping een terras. Op het dakterras heb je een panoramisch zicht op de monding van
de Rio Arade. Strand, restaurants, bars en winkeltjes liggen op wandelafstand. De streek bezoeken rond Ferragudo
is de moeite waard met onder meer het vulkanische gebergte Monchique en de hoge kliffen van de westkust.
PRAKTISCHE INFO
Algemeen
Vakantiecomplex One2Seven | E-mail: info@one2seven.be | Tel: +351 916 54 23 51
Bereikbaarheid
Vlotte verbinding naar de Algarve (Faro) met verschillende lowcostvliegmaatschappijen vanuit Brussel
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