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Mas Vidal

Leven als een vorst

in Cataluña
Een verblijf in de Noord-Spaanse Mas Vidal is opti-

Twee jaar geleden kochten Robert en Ingrid Robinson een mas in
het dorpje Maçanet in de binnenlanden van de provincie Girona.

maal genieten. Van de rust, het glooiende groene

De boerderij was van een Spaans echtpaar op leeftijd.
‘Het is altijd een droom geweest om een eigen huis te hebben in

landschap, de zon en het zwembad, de Catalaanse

Spanje’, vertelt Robert. ‘We zijn begonnen met een huis voor onze
eigen vakanties hier in de buurt, in Santa Cristina d’Aro. Daar heb-

keuken en van elkaar. Wie wil dat niet? Kijk op de vol-

ben we jarenlang plezier van gehad, maar we wilden meer. Geen
bed & breakfast, want daar ben je echt fulltime mee bezig, maar

gende pagina hoe je een gratis verblijf kunt winnen.

een groot huis voor families of groepen vrienden die een beroep
op ons kunnen doen als ze dit willen. Wij bieden bijvoorbeeld aan
de eerste boodschappen te doen, zodat er alvast iets in huis is als
je aankomt en we kunnen elke morgen voor vers brood zorgen.
Maar alleen als de mensen daar prijs op stellen.’

Zelf kokkerellen
De más heeft een ruime woonkamer met een fijne eetkeuken. De
eettafel biedt plaats voor zeker tien personen! ‘Gasten zijn vrij om
in hebben, dan kunnen wij op verzoek een Catalaanse maaltijd
verzorgen, vertelt Ingrid. De oorspronkelijke olijfgroene keuken
ademt een prettige, authentieke sfeer, maar is tegelijkertijd van
alle moderne gemakken voorzien.
Via een trap kom je op de grote overloop waar vijf royale slaapkamers zijn; alle smaakvol en net iets anders ingericht. In elke kamer
staat een tweepersoonsbed; kinderbedjes kunnen bijgeplaatst
worden. Opvallend zijn de fraai ontworpen inbouwkasten waar
je ruimschoots je kleding in kwijt kunt. Ook hebben alle kamers
een eigen luxe badkamer met een grote wastafel, een toilet, een
regendouche en een handdouche. En alles glimt en blinkt, want
dit is het eerste seizoen dat de mas te huur wordt aangeboden.
‘Wat zo fijn is aan de mas’, legt Robert uit, ‘is dat het er het hele
jaar door aangenaam is. Zelf woont het stel in een afgesloten gedeelte van de boerderij.
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tekst barbara luigies foto’s machteld nieswaag, robert robinson

zelf uitgebreid te kokkerellen, maar als ze daar een keer geen zin

Vanuit de authentieke maar luxe boerderij
heb je een weids uitzicht over de
glooiende groene binnenlanden van Noord-Spanje

VIVA ESPAÑA 57

Alle kamers hebben een eigen luxe badkamer

De steile smalle straatjes van het oude stadsdeel van Girona

Het pittoreske baaitje
Cala Santa Cristina, tussen
Blanes en Lloret de Mar

Weids uitzicht
In een half uur
rijden lig je op
het strand van
een pittoresk
baaitje of ben je
in Girona

Met Viva
España
een gratis
midweek naar
Mas Vidal?

Het heuvelachtige, groene gebied van La Selva, waar de mas ligt, is

Ingrid en Robert Robinson zorgen voor een aangenaam verblijf

ideaal om te wandelen, fietsen of golfen - er zijn vijf golfbanen in de directe omgeving. De boerderij past perfect in dit mooie plaatje, met zijn vele
authentieke details, zoals de gevelsteen, de originele houten deuren en
de waterput. Vanuit de voordeur loop je zo het ruime, op het zuiden gelegen terras op met houten meubilair. Je hebt hier een weids uitzicht over
het glooiende landschap. Een heuveltje op en je komt bij het zwembad
met heerlijke ligstoelen. Het water glinstert ons uitnodigend tegemoet.
Op het zonneterras staat zelfs een koelkastje; je fles water, je koude
cerveza of een flesje rosado heb je dus binnen handbereik!

Alles in de buurt
Het dorp Maçanet de la Selva ligt op 20 minuten loopafstand en telt

se opgravingen van Empúries bij het vissersdorp l’Escala de

slechts vierduizend inwoners. Ingrid: ‘Het is een klein dorp, maar er

moeite waard en het middeleeuwse dorpje La Bisbal, bekend

zijn wel drie bakkers zijn, ook op zondag open, twee grote supermark-

om zijn keramiek. In het achterland ben je zo in de plaatsjes

ten, een slager, een visboer… eigenlijk alles wat je nodig hebt. ‘En…’

Hostalric, Sant Hilari Sacalm en Amer. En wil je een dagje naar

vervolgt ze ‘er zijn twee authentieke Catalaanse restaurants en drie

het strand dan lig je in een half uur in een pittoresk baaitje of

wat eenvoudigere eetgelegenheden waar de Spanjaarden tussen de

op een wat groter strand met vertier tot in de kleine uurtjes.

middag eten en waar je voor weinig van een overheerlijke Spaanse

Alles binnen handbereik om als een vorst van het Catalaanse

maaltijd kunt genieten.’

leven te genieten.

Bijkomend voordeel: Mas Vidal ligt op minder dan een kwartier rijden
van het vliegveld en is bijzonder gunstig gelegen voor uitstapjes. Bij-

Kijk op pagina 82

voorbeeld de thermale baden in de omgeving, Girona (ca. 30 min.) of

Mas Vidal is te huur voor groepen van maximaal 10

voor de details.

Barcelona (ca. 1 uur) met een huurauto of de trein, Figueres met het

personen.

Dalí-museum en Púbol waar het excentriek ingerichte kasteel staat dat

Meer informatie: www.metelkaarriantinspanje.nl

Dalí aan zijn vrouw Gala schonk. Verder zijn de Griekse en Romein-
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