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Droom verwezenlijkt
In de vijf jaar dat ze van het huis in Santa
Cristina d’Aro genoten, groeide de
droom van Robert om ooit nog eens in
Spanje iets in toerisme of dienstverlening
te gaan beginnen. Na veel oriënterende
gesprekken met (ervarings)deskundigen
en intensief, rijp beraad onderling, besloten Robert en Ingrid in januari 2006
ImpressiveGreenApple en het huis in
Spanje te verkopen. De zoektocht naar
een grote herenboerderij (‘masia’) kon
beginnen. Maanden verstreken en na
tientallen bezichtigingen viel het oog op
‘Mas Vidal’, een grote masia bij Maçanet
de la Selva, op een kwartier rijden van
het vliegveld van Gerona.

Haags ondernemersechtpaar
opent haar deuren in
Noordoost-Spanje: Bienvenido!
Na bijna dertien jaar in Den Haag onder de naam ImpressiveGreenApple een werving- en selectie/uitzendbureau te hebben gerund, besloten Ingrid en Robert
Robinson dat het tijd werd de bakens te verzetten. Ze kochten een oude herenboerderij in Noordoost-Spanje en openen dit voorjaar hun schitterend verbouwde
‘Mas Vidal’, waar vijf tot tien gasten privé of zakelijk in een prachtige omgeving fantastisch kunnen vertoeven.Bienvenido en Mas Vidal!

Z

owel Ingrid (57) als Robert
(53) zijn geboren en getogen
in Den Haag. Vanaf eind jaren
zeventig werkten zij bij diverse bedrijven
op de afdeling personeelszaken en in de
werving- en selectie/uitzendbranche. In
1993 besloot Robert om voor zichzelf te
gaan beginnen als personeelsintermediair, eerst onder de naam Impressive
Company Services, later als ImpressiveGreenApple. In 1997 kwam Ingrid
de gelederen versterken. Het bedrijf
groeide gestaag en in 2000 werkten er
reeds twaalf vaste medewerkers. Daar-
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door kregen zij hun handen wat meer
vrij en maakten zij ruimte en tijd om
zich op andere zaken te richten.Tijd om
nieuwe ideeën op te doen, de aandacht
te verleggen en te bedenken wat er achter de horizon zou kunnen liggen.
In hun hart gesloten
Zo ontstond het idee om een vakantiehuis in Noordoost-Spanje te kopen.
Jarenlang hadden ze daar al vakantie
gevierd met familie en vrienden en nu
moest er maar eens een vaste stek komen.
Catalonië was goed aan te rijden vanuit

Nederland. En het klimaat is aangenaam,
met - nog steeds - vier seizoenen. Net
zoals in Nederland, maar dan met een
wat hogere temperatuur. Ze vonden een
aardig huis in Santa Christina d’Aro,
vlakbij de kust, net achter Sant Feliu de
Guixols. Zo leerden zij Spanje, en met
name Catalonië, beter kennen en gegrepen door klimaat, mensen en sfeer nam
hun enthousiasme toe en werd Spanje
in hun hart gesloten.

Herenboerderij straalt een luxe
lifestyle uit
Het eerste idee was het starten van
een bed and breakfast, maar door de
infrastructuur en beschikbare ruimten
van de masia was verhuur in zijn geheel
meer voor de hand liggend. De verbouwing kon beginnen. De bestaande
situatie - woonhuis met stallen - werd
in 10 maanden tijd omgetoverd tot een
luxe boerderij. De boerderij bestaat uit
een grote, modern geoutilleerde keuken,
met aansluitend de prachtig ingerichte
eetkamer met open haard, een ruime salon en op de eerste verdieping 5 prachtig
gedecoreerde slaapkamers met ieder een
eigen badkamer. Tegelijkertijd werd in
het aangrenzende deel het eigen huis
van de Robinsons gerealiseerd. In juni
2007 was de binnenkant van de masia zo
goed als klaar en kon de verhuiswagen,
met de in Nederland aangekochte inventaris, naar Spanje vertrekken. Robert
en Ingrid waren al vooruitgereden. Het
Spaanse avontuur ging beginnen!

Ook geschikt voor
de zakelijke markt
Deze authentieke Catalaanse herenboerderij uit 1732, gelegen in
Noordoost-Spanje, is een uitstekende
locatie voor diverse doelgroepen. De
boerderij is niet alleen zeer geschikt voor
het doorbrengen van een luxe vakantie
voor familie- of vriendengroepen, maar
zeker ook interessant voor de zakelijke
markt. Dit artistieke pand biedt het
bedrijfsleven de mogelijkheid om - weg
van de dagelijkse hectiek - ongestoord in
alle rust te vergaderen, te brainstormen,
of te trainen. Of wat te denken van een
incentive! Vanaf Rotterdam Airport bent
u binnen anderhalf uur op vliegveld
Girona Costa Brava en is het nog slechts
twaalf autominuten naar Mas Vidal.
Maar u kunt ook vanaf Eindhoven of
Weeze (achter Nijmegen) vertrekken.
Wel eens een privéjet gecharterd? Ook
dat behoort vanaf Rotterdam tot de
mogelijkheden.
Afwisselende omgeving
De herenboerderij ligt op het platteland,
net buiten het oorspronkelijke stadje
Maçanet de la Selva, tussen groen, bos en
heuvellandschap. Ze is smaakvol en luxe
ingericht en voorzien van alle gemakken.
Ook internet en televisie met Nederlandse zenders ontbreken niet. Daarnaast
is er een aanzienlijk aantal boeken, cd’s
en Spaanse films. De masia is omgeven
door een grote tuin met diverse terrassen
en een zwembad. In de directe nabijheid
is een prachtige PGA golfbaan (36-holes)
en het grootste outlet centre van Europa
te vinden. Verder kunt u direct vanuit de
boerderij wandelen of mountainbiken
en binnen het uur zit u op een terrasje
in Barcelona. Een (cultureel) uitstapje
maken? Ook geen probleem: Dali,
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Picasso, kerken en kloosters, baaien en
stranden: het ligt allemaal in de buurt.
Naar een voetbalwedstrijd van Barcelona
in Camp Nou? Alles is mogelijk!
Veel extra service
Robert en Ingrid hebben zich ten doel
gesteld het hun gasten uitermate goed
naar de zin te maken onder het motto:
luxe, gemak en verbazing! Ze leveren
allerlei extra diensten op verzoek. De
keuken is compleet ingericht voor
zelfverzorging, maar ontbijt, lunch en
avondmaaltijd kunnen ook door de
Robinsons verzorgd worden. U kunt
genieten van originele streekgerechten
en specialiteiten, en niet te vergeten de
Spaanse wijnen, cognacs en likeuren.
Wilt u ’s avonds na een dag vergaderen
een goed restaurant bezoeken, of een
avond op stap in Gerona, dan is dat ook
mogelijk. U hoeft niet zelf te rijden, dat
wordt geregeld. Wilt u opgehaald en
weggebracht worden naar het vliegveld,
een BBQ houden, advies over uitstapjes,
restaurants, reserveren van golfstarttijden, eerste dag boodschappen? Roep
maar, de Robinsons staan voor u klaar!
Gewoon leuk
Allemaal mooie woorden, denkt u misschien. Bestaat dat nog wel, zoveel luxe
en gemak? Kijk maar eens op de website
www.metelkaarriantinspanje.nl en laat
u verbazen. De kracht is van oudsher
dienstverlening. Robert en Ingrid kunnen voor alle gasten volledig verzorgde
arrangementen op maat samenstellen.
Dat maakt het zowel voor de zakelijke
markt als voor vakantievierders zeer
aantrekkelijk. De Robinsons vinden
het leuk om het iedereen naar de zin te
maken. Bienvenido en Mas Vidal!
Tekst: Noud Vos ■

Mas Vidal
Macanet de la Selva
Costa Brava Spanje
www.metelkaarriantinspanje.nl

h a a g l a n d e n

41

