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Onze reisredactie zoekt iedere week naar value for money, aanbiedingen die waar
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High above
Positano

Vlug door de controle in Charleroi

Nulsterrenpension Antwerpen

Luxueus vasten in Dubai

Fietsen in New York

Met het vliegtuig op reis is handig en snel, zolang
je je niet ergert aan het eindeloze inchecken,
paspoort nakijken en bagage controleren. Op de
luchthaven van Charleroi kunnen reizigers deze
vertraging nu omzeilen door aan te schuiven aan
‘Priority Lane’. De toegang met voorrang bestond al
voor vippassagiers van Jetairfly, maar zal nu ook
worden opengesteld voor alle andere reizigers, bij
betaling van een toeslag van vier euro. Deze betaal
je niet samen met je ticket, maar kan op voorhand
worden besteld via de site van de luchthaven of ter
plaatse aan de ‘Friendly Desk’. Eerder voerde
Charleroi Airport ook al een ‘Premium Pass’ in om
zijn frequente reizigers tegemoet te komen met tal
van voordelen en een korting voor het parkeren.
Ook deze is te bestellen via de site.
Vanuit Charleroi vliegen verschillende lowcostmaatschappijen, waaronder Ryanair en Wizzair,
naar meer dan vijftig bestemmingen.

Het is weer zomer in Antwerpen en dat moet
gevierd worden. Nog tot het eind van de maand zal
de stad opgevrolijkt worden door concerten, film
en allerlei ander leuks. Niet alleen Antwerpenaren,
maar ook andere wereldburgers zijn uitgenodigd
van de zomer één zwoel feest te maken. Ook aan
slaapplaatsen is gedacht en niet alleen voor de
rijksten. Gasten op budget kunnen immers nog de
hele zomer terecht in het ‘nulsterrenpension’, waar
de overnachting met ontbijt amper 15 euro kost.
Zoals de naam doet vermoeden heeft dit pension
geen sterren, geen design, geen tweepersoonskamers. En voor de lakens moet je zelf zorgen. Maar
het interieur en de sfeer in deze oude
gasfabriek maken veel goed.
Wie de slaap niet kan vatten door snurkende
kamergenoten of andere bekommernissen, kan
overigens altijd een slaapmutsje nemen in de
Zomerfabriek-bar.

De islamitische vastenmaand ramadan is
begonnen en die brengt in heel wat moslims het
beste, lees: het vrijgevigste, naar boven. Wie in
augustus naar moslimlanden reist, zal vooral rond
zonsondergang niet lang moeten zoeken naar een
goedkope of zelfs gratis iftar, de maaltijd waarmee
de vasten traditioneel worden gebroken. Zelfs in
het kleine oliestaatje Dubai zijn er koopjes te doen.
Zo biedt het vijfsterrenhotel Bonnington, een van
de luxueuze torenhotels rond de artificiële meren
van Jumeirah, een exclusief overnachtingspakket
met vastenbuffet vanaf 94 euro per kamer. Voor
deze prijs krijg je een verblijf in een Deluxe Kamer
plus de suhour-maaltijd, het uitgebreide ontbijt
voor zonsopgang dat in augustus al rond vijf uur
wordt geserveerd. Vanaf 110 euro hoef je niet op te
staan, maar krijg je dezelfde kamer met de iftarmaaltijd rond zeven uur ’s avonds. De promotie
geldt tot 29 augustus, het einde van de ramadan.

Veel verkeer en veel appartementsgebouwen. Van
een afstand lijkt New York misschien niet de ideale
fietsbestemming, maar iedereen die er geweest is
weet dat de fiets veruit de meest comfortabele
manier is om deze stad te doorkruisen en verkennen. Het is niet alleen handig om grote
afstanden af te leggen, maar bovendien een stuk
goedkoper dan de grote gele taxi’s of de underground. Wie boekt via Airstop fietst New York zelfs
nog goedkoper door, want deze reisorganisator
biedt citytrips naar New York aan, inclusief fietstocht door Central Park of over de Brooklyn Bridge.
Vanaf 689 euro per persoon vlieg je heen en terug,
verblijf je twee nachten in het driesterrenhotel Best
Western Bowery Hanbee in het hartje van Little
Italy en krijg je de fietstocht er gratis bij. Daarnaast
biedt Airstop, dat New York als zijn paradepaardje
beschouwt, tal van andere praktische tips voor een
probleemloos en kleurrijk bezoek aan New York.

www.charleroi-airport.com

www.zva.be

www.bonningtontower.com

www.airstop.be

GPS
Wereldreizigster Debbie Pappyn slaapt 224 nachten per jaar in
een vreemd bed. Ze let tijdens haar reizen altijd op de kleintjes:
de kleine maar fijne adressen die anderen aan zich laten
voorbijgaan. GPS, dat is genieten, proeven, slapen.

40° 37’ 43’’ noord
14° 30’ 12’’ oost

Pierce Brosnan, aka 007, naast ons aan een tafeltje op de lunch. Het gecharterde Norman
Foster-megajacht, met Naomi Campbell en Leonardo Di Caprio aan boord, aan het ronddobberen voor de kust. Je zou denken dat de dromerige Italiaanse Amalfikust enkel voor de
rich and famous weggelegd is. Zeker feeëriek en bewierookt Positano, waar hotelkamerprijzen
op een elegante manier de pan uit swingen, lijkt voor veel reizigers een onbereikbare droom.
Niet als je logeert in Casa Cuccaro, misschien wel een van de mooiste adresjes met breedbeelduitzicht over de kust van Positano. De charismatische eigenaar Pepe was meer dan
twintig jaar de beach manager van het legendarische Il San Pietro hotel in Positano.
Zonder dikke portemonnee
en gestylede outfit kom je in
dit hotel niet binnen. Pepe
zag hoe het moest, leerde er
zijn Engels en besloot om van
het ouderlijke huis in het
gehucht Nocelle, dat net
boven de glamour en glitter
van Positano uittorent, een
B&B te openen. Niet alleen,
maar samen met zijn vrouw
Gerardina en zijn dochter
Margherita als assistente.
Geen slechte zet van
overvriendelijke Pepe. Ten
eerste is het fijn om de drukte
van Positano en de kustweg
te ontsnappen. Nocelle heeft
alleen maar autovrije
straatjes dus is het er altijd
muisstil, uitgezonderd de
obligate spelende kinderen
en de ambitieuze kerkklokken, natuurlijk. Het
paadje naar Casa Cuccaro
slingert zicht eerst door het
groen naar beneden, via een
pleintje, door nauwe straten,
langs groentetuintjes en met
bloemen versierde muurtjes.
Voor de absolute rust moet je
iets over hebben, natuurlijk.
Ten tweede is er de oprechte
Zuid-Italiaanse gastvrijheid.
“Benvenuti!!” Pepe haalt
onmiddellijk een van zijn
zelfgemaakte flesjes wijn uit
de kast en maakt dat we ons
onmiddellijk thuis voelen. En
zo zitten we op het terras,
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Hoog boven Positano

waar enkele loungestoeltjes staan tussen de ontelbare
potten met groen en bloemen, verzorgd en geliefkoosd
door Gerardina. De vijf kamers zijn keurig en comfortabel
ingericht, met balkon en zicht over het landschap. Pepe
vertelt dat hij nog een gastenverblijfje in zijn groentetuin
heeft. “Vorig jaar huurde een schrijver het voor een lange
periode af. Voor de stilte, de inspiratie, de sfeer.”
In Nocelle zelf zijn er een paar restaurants, net genoeg
om een of twee avonden niet naar de drukte van Positano
te moeten afzakken. Ook fijn is dat je hier gewoon je auto
op de gratis parking van het gehucht kunt achterlaten en
dan overdag de goedkope bus naar Positano kunt nemen.
Want parkeren daar beneden is niet alleen een bijna
onmogelijke opgave maar ook verduiveld duur.
Een koppeltje dat in de B&B logeert neem ’s morgens
vroeg de ferry van Positano naar Capri en keert ’s avonds
gewoon terug naar Casa Cuccaro. “Geen betere uitvalsbasis
om de Costiera te ontdekken”, glimlachen ze. Vanuit
Nocello kun je ook het beroemde ‘Godenpad’ hiken, dat
zich naar Praiano op 500 meter hoogte slingert. Of gewoon
de trappen naar beneden wandelen die bijna in Positano
uitkomen. “Vroeger, toen de weg er nog niet was, nam ik elke dag die trappen om te gaan
werken. Bijna 500 meter naar beneden en ’s avonds, na soms een lange werkdag, weer omhoog.”
Pepe lacht. “Het houdt je fit en gezond. Met als beloning een glaasje wijn achteraf, natuurlijk.”
Casa Cuccaro, vanaf 75 euro per nacht voor een dubbele kamer met ontbijt, www.casacuccaro.it

Pierce Brosnan, alias 007, next to us
at a table for lunch. The chartered
Norman Foster mega yacht, with
Naomi Campbell and Leonardo
DiCaprio on board, the drifting the
coast.
You’d think the dreamy Italian Amalfi
coast just for the rich and famous play
is. Especially incensed and enchanting
Positano, where room rates an elegant
way the pan from swinging, it seems
an unattainable dream for many
travelers. Not if you stay in Casa
Cuccaro, perhaps one of the finest
addresses in widescreen view on the
coast of Positano.
The charismatic owner Pepe was
more than twenty years debeach
manager of the legendary Il
San Pietro hotel in Positano.
Without a fat wallet styled outfit and
get to This hotel is within.
Pepe saw how it was, learned are
English and beslootomvan the family
home in the Nocelle hamlet, that
just Bovenden glamor and glitter towers
of Positano, a B & B open. Not
only, but his wife samenmet Gerardina
and his daughter Margherita as an
assistant. Not a bad move friendly
about Pepe.
Ten First, the crowds subsided
fine of Positano and the coast
road to escape. Nocelle has only
pedestrian streets so it is always silent,
except
for
obligate
children
playing ambitious and the church
bells, course. The path to Casa
Cuccaro meanders through the first
sight Green down, through a square,
through narrow streets, along with
vegetable gardens and Flowery
walls. For the rest absolutely
you something about, of course.
Second is the sincere Southern
Italian hospitality. “Benvenuti!” Pepe
gets immediately one of his homemade
wine bottles the cabinet and makes

us immediately feel at home. And so we
sit on the terrace, lounge chairs where
some are among the countless pots
with greenery and flowers, cared for
and caressed by Gerardina. The five
rooms are neat and comfortable fitted
with balconies and views over the
countryside.
Pepe says he still gastenverblijfje in
his vegetable garden has. “Last year it
hired a writer for a long off period. For
the silence, the inspiration, the
atmosphere. “ In Nocelle itself there
are a few restaurants, just enough two
nights away or not the crowds of
Positano having to descend. Also nice
is that you just your car the free parking
of the village and can leave daytime
than the cheap bus to Positano can
take.
Down there because parking is not
only an almost impossible but damned
expensive. A couple that is staying at
the B & B take in the morning asked
the ferry from Positano to Capri and
returns at night just go back to Casa
Cuccaro.
“There’s
no
better
starting
point damn Costiera discover “they
smile. From Nocelle you can get
the famous “Godenpad” hike,
which located at 500 meters altitude
winds on Praiano.
Or just walk down the stairs almost
in Positano true. “Before, when the
road was not, I took every day to
trappenomte work. Nearly 500 meters
down in the evening, sometimes after
a long day, back up. “ Pepe laughs. “It
keeps you fit and healthy. Rewarded
with a glass of wine afterwards, of
course.”

