
Morten Koue. Teksteksempler fra atraveo.dk og expedia.dk. Teksterne er 

søgeordsoptimerede. Således nævnes ordene ’feriehuse’ og ’ferielejlighed’ ofte. Mere 

info? Kontakt redaktør Marianne på mail: forfattere@tripsbytips.com  

 

Feriehuse i Maastal – Valloniens fredlige floddal - http://www.atraveo.dk/maastal - Klik på ’om Maastal’. 

Dalen Maastal udgør Ardennernes vestlige flanke. Den løber fra Givet i Frankrig til Valloniens hovedstad Namur 

i provinsen af samme navn. Sine steder har dalen klippeskråninger, der løfter sig over Maas-flodens vand. 

Dalstrækningen ligger kun få timers kørsel fra Europas hovedstad, Bruxelles, og Valloniens største by, Liège. 

Book en feriebolig i form af et feriehus eller en ferielejlighed i denne fredfyldte og charmerende del af 

Vallonien. 

Feriehuse i Maastal – et udsnit af himlen 

Centralt på dalens vej fra Givet til Namur ligger den historiske by Dinant, som I absolut bør besøge og gerne 

tage en overnatning i. Dinant betyder "den himmelske dal", og Dinant er også af en anden verden. Historiske 

bygninger slynger sig her langs floden og bakkerne, før de rammer den gotiske katedral Notre Dame de Dinant, 

der står med en baggrund af rå klipper. På klipperne over katedralen ligger så Citadelle de Dinant, der er byens 

forsvarsværk fra det 11. århundrede. Book en feriebolig ved Dinant – et historisk udsnit af himlen. 

Centrale Namur 

Hvor Maastal slutter, og Maas-floden sætter mod øst og mod Liège, ligger Valloniens hovedstad, Namur. 

Valloniens parlament har hjemme her, og forsvarsfæstningen Citadelle de Namur ligger flot på bakken over 

byen. Namur er en fremragende base for ture ned gennem dalen, op til Bruxelles eller ned til de smukke 

Ardenner, der charmerer enhver syd og sydøst for Namur. Byen er et besøg værd og et godt sted at leje et 

feriehus eller en ferielejlighed. 

Ferie i klassisk cykelland 

I det sene forår eller om sommeren er Maastal også et skønt sted at skifte gearet, smøre kæden og cykle ned 

gennem dalen, hvor bakkerne er humane. Fra Dinant kan I så cykle mod øst, ned til Bastogne og ind i den del af 

Ardennerne, hvor cykelklassikeren Liège-Bastogne-Liège køres hvert år i april, når træerne springer ud. 

Området øst for Maastal er både smukt og klassisk cykelsportsland. 

Der er ingen undskyldninger for ikke at holde ferie i eller besøge Maastal i det sydlige Vallonien. Det er en smuk 

og charmerende floddal med fæstninger, katedraler og gode cykelruter. Book en feriebolig i form af et feriehus 

eller en ferielejlighed i Maastal. 

 



Ferieboliger på solrige og sammensatte Rhodos - http://www.atraveo.dk/rhodos 

Rhodos er den største og østligst beliggende ø i øgruppen Dodekaneserne. Den har en kystlinje på ca. 250 km 

og ligger ikke langt fra det tyrkiske fastland. På et landkort kan øen lidt ligne en olympisk flamme, og på Rhodos 

slår jeres ferie også alle rekorder. Således en varm ferie med mange discipliner. Fra historisk sightseeing til 

plask og solbad på stranden. Kom ud af startblokken og book en feriebolig i form af et feriehus eller en 

ferielejlighed på solrige og sammensatte Rhodos. 

Historien og livet i Rhodos by 

Rhodos by ligger passende på øens nordlige spids, på toppen af flammen. I og omkring byen er der et væld af 

middelalderbygninger og antikke ruiner. Mest kendt er byens gamle bydel, der er på UNESCOs liste over 

verdensarv, samt miniudgaven af Grækenlands Akropolis, The Acropolis of Rhodes. Samtidig har Rhodos by et 

rigt handels- og natteliv, der gør det oplagt at leje en feriebolig eller en ferielejlighed her. 

Bjergene, skovene, strandene 

Syd for hovedbyen er der en varieret natur af skove og bjerge, og øen har sine steder nogle mageløse kyster 

med vilde klipper. Ikke mindst er Rhodos kendt for sine mange gode, børnevenlige strande, hvor bølgerne fra 

Det Ægæiske Hav svaler på sommerdage, hvor temperaturen ofte når 30 grader. Især strandene tæt ved 

Rhodos by, på øens øst- og nordkyst, er populære blandt rejsende. 

Feriehuse på Rhodos – og en tur til Tyrkiet 

Rhodos har en størrelse, der gør det oplagt at leje scootere eller en bil, så I nemt kan udforske naturen midt på 

øen eller besøge de mere stille og afsides byer på syd- og vestkysten. Det er også oplagt at tage en dagstur til 

Tyrkiet, hvortil der går færger fra Rhodos by og til den hyggelige tyrkiske ferieby Marmaris. Sejlturen tager kun 

én time hver vej. 

En ferie på Rhodos slår alle rekorder. Her er varmt, unikke historiske bygninger, vild natur og børnevenlige 

strande. Book en feriebolig i form af et feriehus eller en ferielejlighed på øen, hvor flammen brænder. 

 

Rue de Rennes – Findes snart på www.expedia.dk/vc/rejseguide 

Rue de Rennes er en indkøbsgade i det centrale Paris. Her sælges både dyre mærkevarer og sjove souvenirs. 

Gaden huser også den elegante Félix Potin-bygning. 

Den livlige indkøbsgade Rue de Rennes ligger i det 6. arrondissement syd for Seinen i det centrale Paris. Den 

løber fra Montparnasse Boulevard og til Boulevard Saint-Germain og udgør en lige linje mellem Paris' bymidtes 

eneste skyskraber, Montparnasse Tower, og en af byens ældste kirker, Saint-Germain-des-Prés. 



Men for mange er Rue de Rennes mest en livlig indkøbsgade, hvor forretninger med dyre mærkevarer og fine 

madvarer holder til. Og her er også butikker med sjove nips og souvenirs. I gaden finder I både jakkesæt, 

højhælede sko, legetøj, kaviar og postkort fra Paris. 

Rue de Rennes huser også Félix Potin-bygningen, hvor der tidligere lå et madhus opkaldt efter den virksomme 

købmand Félix Potin, der skabte en kæde af madforretninger i Paris i det 18. århundrede. Bygningen Félix Potin 

huser i dag kontorer, men dens elegante tårn og facade er fredet. 

Rue de Rennes er opkaldt efter den nordvest-franske by Rennes. Men gaden fører ikke ud af Paris i retning 

nordvest. Den fører mennesker, der elsker at shoppe, til nogle af byens mest interessante forretninger. Rue de 

Rennes er en lige linje af mærkevarer og souvenirs mellem skyskraberen og den gamle kirke 

 

Estación de Atocha - Findes snart på www.expedia.dk/vc/rejseguide 

Estación de Atocha er Madrids største og flotteste banegård. Den er tegnet af arkitekten bag Eiffeltårnet og 

huser en tropisk have. 

Estación de Atocha er ikke kun et besøg værd, hvis du skal med toget til Barcelona, Valencia eller Sevilla. 

Estación de Atocha er en attraktion i sig selv. Der er ikke langt til banegården fra Madrids centrale pladser, og 

det er oplagt at slå vejen forbi, hvis du alligevel besøger den nærtliggende botaniske have, Real Jardin Botanico, 

eller den store park, Parque del Retiro. For Madrids største banegård har en flot, rustik arkitektur og et særligt 

tropisk kendetegn. 

Estación de Atocha blev indviet i 1851, brændte i 1890 og blev genindviet i 1892 efter en gentegning af 

arkitekten Alberto de Palacio Elissagne med assistance fra kollegaen Gustave Eiffel, der også tegnede 

Eiffeltårnet. Den er med tiden udvidet med indkøbscenter, natklub, caféer, restauranter og nye ankomst- og 

afgangshaller. 

Men Estación de Atochas særlige kendetegn er den tropiske have, der pryder det meste af banegårdens gamle 

ankomsthal, og som står i skærende kontrast til tudende toge, travle rejsende og tikkende ure. En tropisk have 

som på Estación de Atocha vil pynte på mange andre banegårde. 

Ankom til, tag afgang fra eller besøg blot den største, flotteste og tropiske banegård i Madrid. 

 

 

 

 

 


