Altijdopvakantie
’Een gerenoveerd paradijs’
Bofkonten zijn het: ze
zitten altijd in het bui
tenland en verkeren
elke dag in vakantie
sfeer. Ook Robert en
Ingrid – eigenaars
van een luxe vakantie
boerderij aan de Costa
Brava – zijn van die
mazzelaars. Powered by Ajuus!
Ergens aan de Spaanse Costa Brava, op
het glooiende Catalaanse land, staat
een boerderij uit 1732. Het is nu het
luxe en compleet gerenoveerde paradijs
van Robert en Ingrid Robinson. Zij verhuren dit jaar voor het eerst de boerderij aan gasten die de boerderij als een
rustige uitvalsbasis willen gebruiken
voor hun vakantie.
”Voordat we deze boerderij kochten,
hadden we hier een vakantiehuis. We
zijn verknocht geraakt aan deze streek.
De mensen zijn vriendelijk en het zijn
harde werkers. Je maakt hier makkelijk
contact, dat komt ook door het buitenleven. Het klimaat hier in het noorden
is prima. Hier hebben we nog vier seizoenen en is het toch vijf tot tien grais het
”Na twee jaar verbouwen
en.”
een luxe woning geword

den warmer dan in Nederland.”
Het leven in Spanje bevalt
Robert en Ingrid. ”In
Nederland hadden we
een eigen bedrijf. Dat
hebben we verkocht om
met het geld deze boerderij te kunnen kopen.
Werk in het toerisme
trok ons aan. Na twee
jaar verbouwen is het
een luxe woning geworden waarin we tien gasten kunnen ontvangen.
Daarbij richten we ons
voornamelijk op gasten
uit een hoger segment,
mensen die net wat
extra’s willen. We hebben al onze creativiteit hierin
gestoken en er iets moois van gemaakt.” omringd door de campo, het platteland.
De luxe uit zich in de inrichting van de
Robert en Ingrid hebben er bewust voor
kamers en in de diensten die Robert en
gekozen om niet in het toeristische deel
Ingrid bieden. ”De gasten hebben de
van Spanje te gaan wonen. Daardoor is
beschikking over een Amerikaanse ijshet een prima plek voor gasten die van
kast, twee vaatwassers en een mooi serrust houden en tot zichzelf willen
vies. Wanneer ze daar prijs op stellen,
komen. Op het terras kun je ongestoord
zorgen wij ervoor dat op de dag van
van de zon genieten en ook het zwemaankomst de boodschappen al gedaan
bad zorgt voor ontspanning. In de
zijn en voor diegenen die direct aan
omgeving is veel te zien en te doen, er
tafel willen schuiven, bereiden we een
is voor ieder wat wils.
maaltijd. Elke ochtend vers brood
”Vanuit de boerderij zijn verschillende
behoort uiteraard ook tot de mogelijkdagtochtjes te ondernemen. Voor de
heden. En wanneer onze gasten voor
gasten die van de stad houden: we zitrestaurantbezoek vervoer nodig hebten dicht bij de steden Barcelona en
ben, regelen we dat ook.”
Gerona, anderen kunnen het binnenDe boerderij van Robert en
land in om te golfen, wandelen en fietIngrid is niet alleen een
sen. En ook voor strand en cultuur zit
geschikte verblijfplaats
je bij ons op de goede plek.”
voor toeristen. ”We zijn er Wilt u meer weten over de boerderij
zowel voor de private als
van Robert en Ingrid? Kijk dan op
voor de zakelijke markt
www.metelkaarriantinspanje.nl
en kunnen ook vergaderingen en andere zakelijAlles over wonen en
werken in het buitenland
ke uitstapjes regelen.”
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Het vakantiehuis wordt
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