
J E  U N I E K E  S L A A P P L E K  E N  B E S T E M M I N G   
A L S  V E R R A S S I N G !  

1 0 X  U N I E K E  S L A A P P L E K K E N  U I T   
O N S  V E R R A S S I N G S A A N B O D

O P  V E R R A S S I N G S V A K A N T I E ,  D A T  I S  P A S
Á N D E R S  V A K A N T I E  V I E R E N



WAAROM EEN
VERRASSINGSVAKANTIE?

WIJ ZETTEN ALLE VOORDELEN VOOR JE OP EEN RIJTJE 
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Je bent op zoek naar een vakantie en je kunt het
gewoon níet vinden. Te duur, te afgelegen, te
ver rijden, te weinig te doen voor de kids. En
dan heb je eindelijk een leuke bestemming
gevonden... Is alles volgeboekt. En dan begint de
zoektocht weer van voren af aan. Herkenbaar? 

Dat is exact de reden waarom Vakantieadres
Onbekend is ontstaan. Want ga maar na, boek je
een verrassingsvakantie, dan zijn er heel wat
zaken waar jij niet meer over na hoeft te denken!
Wij zetten ze voor je op een rijtje: 

Geen urenlange zoektocht
Geen keuzestress 
Geen gezoek naar wat nog vrij is
Geen planning hoeven maken vooraf
Geen discussie over welke bestemming 

Het bespaart je gewoon ontzettend veel tijd! 
Daarnaast zijn er nóg een heleboel leuke, extra
bijkomstigheden: 

Veel voorpret en spanning vooraf
Origineel en ánders vakantie vieren
Je wordt verrast met de slaapplek én locatie
Je  overnacht altijd in een uniek verblijf
Het SURPRISE effect!

Voor een verrassingsvakantie kun je zover reizen
als je zelf wilt. Je reist namelijk met eigen
vervoer en daarom heb je de mogelijkheid om
aan te geven hoe ver je maximaal wilt rijden. 

Wij nodigen je graag uit om alle controle los te
laten, je over te geven aan het avontuur en je
eens te laten verrassen. Helemaal zorgeloos. 

Laat je vakantieplanning eens helemaal los. Geef
het uit handen en ervaar de vrijheid, voorpret en
een dosis gezonde spanning.



O N T D E K  E E N  G R E E P  U I T  O N S  V E R R A S S I N G S A A N B O D

LET US  
SURPRISE YOU

D U R F  J I J  H E T  A V O N T U U R  A A N ?  

E E N S  H E E L  A N D E R S  V A K A N T I E  V I E R E N ?  Z O W E L
D E  S L A A P P L E K  A L S  J E  B E S T E M M I N G  O N B E K E N D !  



BOOMHUTTEN
BACK TO NATURE

EEN SLAAPPLEK HOOG IN DE BOMEN
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Te midden van de natuur.  Tussen de vogels en
eekhoorns. Spectaculaire uitzichten. Dat is
slapen in een boomhut. Hoe zou jij dat vinden?
Het kan je zomaar overkomen wanneer je een
verrassingsvakantie boekt bij ons! 

Genieten van een waanzinnig uitzicht vanaf het
terras van je boomhut. Dat kan in een boomhut
natuurlijk, omdat je meters boven de grond
bivakkeert. Sommige boomhutten in ons
verrassingsaanbod hebben zelfs een hottub op
het terras... Wauw! Wat een weelde om vanuit
je hottub samen te relaxen op hoogte!  

Wakker worden door het gezang en gefluit van
de vogels. Wat zul je je één voelen met de
natuur. Om de vogels zelf te kunnen spotten,
hebben sommige boomhutten ook een
verrekijker op het terras staan. 

Vakantie vieren in een boomhut is écht uniek.
Hier ervaar je rust en stilte.  Even helemaal
niets en alleen aandacht voor elkaar.   

Gaan de kids ook mee? Boy, wat zullen die
zich koning te rijk voelen. Slapen in een échte
boomhut, hoog in de bomen. Hoe stoer is dat!
En, een heel andere ervaring dan op de
camping in een stacaravan.   

De boomhut is slechts één voorbeeld uit ons
gevarieerde verrassingsaanbod. Kijk snel
verder naar de andere fantastische
slaapplekken die ons aanbod rijk is.  

Ga voor jezelf eens na, zowel je slaapplek als
je bestemming is onbekend bij een
verrassingsreis. Durf jij zo'n avontuur aan?
Check dan www.vakantieadresonbekend.nl  

Overnachten in een boomhut, dát is pas een unieke
slaapplek 

WAT EEN UITZICHT! 

https://vakantieadresonbekend.nl/thema/


STRANDHUISJES
ZEE EN STRAND ZIJN JE VOORTUIN

HOOR HET RUISEN VAN DE ZEE
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Stel je voor. Je zit op het terras van je
strandhuisje. Met het strand en de zee aan je
voeten. Je kijkt uit over zee. Met een drankje
in de hand, genietend van de zon die onder
gaat? Dat moet bijna wel een heerlijk gevoel
opwekken, toch? 

Vakantie vieren in een strandhuisje is
ontzettend populair. Niet zo raar als je bedenkt
dat je aan de ene kant het strand en de zee
binnen handbereik hebt en aan de andere kant
de duinen. Dat betekent volop vertier en voor
ieder wat wils. 

Heerlijk voor een  weekend weg met z'n 2-en
of gezellig samen met de kids. Wat een fijne
plek om zo je vakantie door te brengen. Én
dichtbij de natuur én volop opties voor
activiteiten. 

Zo kun je, op het moment dat je uit bed stapt,
direct een duik nemen in zee. Of een stuk
wandelen of hardlopen als het nog 's morgens
nog lekker rustig is op het strand.  

Een speurtocht uitzetten in de duinen,
golfsurfen, zeehonden spotten, schelpen zoeken.
En dat elke dag van je verrassingsvakantie! 

Misschien wordt het wel echt, als je je
verrassingsvakantie boekt bij ons. Want strand-
huisjes zijn er volop in ons verrassingsaanbod,
verspreidt door heel Europa. Mits er maar zee in
de buurt is natuurlijk. 

Meer weten? Bekijk de thema's op onze
site www.vakantieadresonbekend.nl en laat je
verrassen met een avontuurlijke vakantie
boordevol surprises! 

Wat een ultieme beleving, wakker worden met
uitzicht op zee en het ruisen van de golven op de
achtergrond.

WAKKER WORDEN OP HET STRAND 

https://vakantieadresonbekend.nl/thema/


TIPI'S
AVONTUURLIJK VAKANTIE VIEREN

WAAN JE ALS EEN INDIAAN
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Tipitent. Ook wel wigwam genoemd. En
bekend van de indianenfilms. Het is een
avontuurlijke belevenis, slapen in een tipi.
Alleen al dankzij de bijzondere vorm en
authentieke inrichting. 

De tipitenten hebben een traditionele sfeer en
authentieke inrichting wat al een beleving op
zich is. In een tipitent ervaar je zo'n beetje hoe
de indianen vroeger leefde. Tipi's zijn makkelijk
op- en af te breken en hebben een "gat" in het
dak, wat vroeger diende als rook afvoerkanaal. 

Tegenwoordig bieden de tipi's meer comfort.
Ze hebben vaak een echte keuken met
stromend water, een fijn buitenterras en échte
bedden.  

Als je van vrijheid houdt dan is een "back to
basic" vakantie echt iets voor jou. De perfecte
combi van het buitenleven en een comfortabel
vakantieverblijf.   

Ontzettend leuk om met z'n 2-en te ervaren hoe
het is om in zo'n knusse tent te verblijven. Maar
ook voor een vakantie mét kids zit je goed. Hoe
stoer is dat, als ze tegen hun vriendjes kunnen
zeggen dat ze in een échte indianentent hebben
geslapen!? Zij hebben ongetwijfeld de tijd van
hun leven!  

Klaar voor een avontuur? Zolang het je maar niet
uitmaakt waar en in welk soort verblijf je slaapt,
dan zit je goed bij Vakantieadres Onbekend!   

Lees meer over verrassingsvakanties op onze
website: www.vakantieadresonbekend.nl  

Beleef een heus avontuur in je eigen Tipitent,
net zoals de indianen vroeger leefde. 

TE GEKKE ERVARING

https://vakantieadresonbekend.nl/thema/


NATUURHUISJES
RUST, STILTE EN NATUUR ALL OVER

WEG VAN DE MASSA
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Natuurhuisjes. De naam zegt het al,
vakantiehuisjes te midden van een prachtige
groene omgeving. En ze zijn er in allerlei
soorten en maten.  

Boshuisjes, Hans en Grietje huisjes, Hobbit
huisjes, Boswachtershuisjes, Vogelhuisjes,
Natuurlodges, Ecolodges. En zo kunnen we nog
wel even doorgaan.  

Met een verrassingsvakantie in een natuurhuisje
heb je de perfecte plek om weer  helemaal één
te worden met de natuur. Ga lekker wandelen in
het bos en snuif de heerlijke geuren op van het
bos. Of ga voor meer actief en pak de fiets of je
hardloopschoenen om de mooie omgeving te
ontdekken.  

Hier geniet je van de natuur, van de omgeving,
van elkaar.  Geniet extra door niet bereikbaar te
zijn. Gewoon echt even helemaal back to basic! 

Dat je vanuit je huisje direct de natuur in stapt,
maakt het overnachten in een natuurhuisje wel
heel speciaal.  

De natuurhuisjes in ons verrassingsaanbod liggen
niet op grootschalige campings of parken maar
zijn stuk voor stuk huisjes op bijzondere plekken
in een groene omgeving, weg van de massa.  

Zie jij het al voor je? Zonder vooraf te weten in
welk soort vakantieverblijf en op welke
bestemming je terecht komt? Boek dan snel je
avontuur: www.vakantieadresonbekend.nl  

Gewoon even helemaal niets. Ontsnappen aan
de drukte van ons dagelijks leven.

ULTIEME ONTSPANNING  

https://vakantieadresonbekend.nl/thema/in-de-natuur/


YURTS 
SLAPEN IN DE VROLIJKSTE TENT

KLEURRIJK EN TRADITIONEEL
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Yurts. Uniek door hun ronde vorm, kleurrijke
uiterlijk en traditionele inrichting.
Oorspronkelijk een tent voor rondtrekkende
nomaden.  Nu voor de nieuwsgierige vakantie-
vierder die eens iets anders wil.  

De yurts van tegenwoordig zijn van alle
gemakken voorzien. Er staan echte bedden in
en ze beschikken vaak ook over een keukentje
met een basic inrichting.  

Bijzonder is de ronde vorm waardoor het 
interieur ook extra verrassend is. Vaak zie je 
een privé sanitairruimte naast de yurt zodat je
evengoed beschikt over een eigen wc en soms
zelfs een douche. Ideaal!  

De yurts in ons verrassingsaanbod zijn stuk
voor stuk fantastisch gelegen in de natuur.
Perfect voor vele uitstapjes en om de mooie
omgeving te ontdekken. Wandelend, op de
fiets of mountainbike. Genoeg opties om actief
te gaan! 

Hou jij van nét iets anders als het om je
vakantieverblijf gaat? Wil je echt eens anders
vakantie vieren? En ben jij wel te porren voor
het onbekende? Go "back to basic"! 

Ervaar een super originele vakantie. Laat de
controle en vakantieplanning eens los en laat je
gewoon compleet verrassen met een
onbekende slaapplek op een onbekende
bestemming. Kijk snel op
www.vakantieadresonbekend.nl voor de
verrassingsthema's en om te boeken. 

Wakker worden in deze vrolijke tent maakt je direct
blij. Ervaar hoe de nomaden vroeger leefde!

WAT EEN UNIEKE SLAAPPLEK 

https://vakantieadresonbekend.nl/thema/


PIPOWAGENS
IN ALLE SOORTEN EN MATEN

ONTDEK HOE DE ZIGEUNERS
LEEFDE
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De pipowagens zijn tegenwoordig helemaal
hip om vakantie in te vieren. Het is natuurlijk
ook een hele bijzondere ervaring, slapen in
een woonwagen! 

Ons verrassingsaanbod telt tal van diverse type
pipowagens. Romantische pipowagens met een
schattige inrichting, authentieke pipowagens
met een kitscherige inrichting, luxe
woonwagens met veel comfort en van alle
gemakken voorzien. Sommige met keuken of
sanitair, sommige zonder.  

Je vakantie eens een keer niet doorbrengen in
een standaard tent of stacaravan? Dan is de
pipowagen een geweldig alternatief.   

Want hoe leuk is het om eens te ontdekken
hoe pipo de clown leefde? En dat samen met
de unieke en knusse sfeer van een pipowagen
omringd door prachtige natuur. Een bijzondere
ervaring in een te gekke slaapplek met z'n 2-en
of samen met de kids natuurlijk!  

Als je echt eens een ander soort vakantie wilt,
laat je dan door ons verrassen en wie weet
wordt de pipowagen dan wel jouw tijdelijke
slaapplek. Of natuurlijk één van de andere vele
bijzondere plekken om te overnachten.  

Boek nu je verrassingsbestemming in een
bijzonder verblijf op:
www.vakantieadresonbekend.nl 

Slapen in een pipowagen... het leukste
alternatief voor het klassieke kamperen.

ORIGINEEL EN AUTHENTIEK 

https://vakantieadresonbekend.nl/thema/


WOONBOTEN
WATER RONDOM

SCHOMMELEND IN JE
BED
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Vakantie op een woonboot. Middenin de stad
ervaar je op een woonboot evengoed de rust.
En je stapt zo weer de hectiek van het stadse
leven in. Wat een leuk alternatief voor een
"gewone" hotelovernachting! 

Vanaf je stadswoonboot ben je zo in het
centrum om heerlijk te shoppen. Vanaf een
woonboot middenin de natuur gooi je makkelijk
je hengeltje uit, of begeef je jezelf binnen no
time in prachtige bossen of landerijen. Beide
soorten woonboten hebben wij volop in ons
verrassingsaanbod. 

Een te gekke ervaring om samen met vrienden
of vriendinnen te beleven, maar ook met z'n 2-
en is het heerlijk vertoeven op zo'n leuke
woonboot. 

Ook samen met kids is dit een geweldig
verblijf. Een dagje varen is vaak al een feest
voor ze, laat staan een hele vakantie lang op
een woonboot slapen! 

Vanaf het terras eendjes voeren, lekker samen
buiten eten en toch zo dichtbij het stadse of de
natuur. Het is maar net welke woonboot wij
voor je in petto hebben!  

Natuurlijk beschikken de woonboten over alle
comfort die je mag verwachten, nét als thuis.
Ideaal voor een fijne vakantie of lang weekend
weg. Vier je vakantie eens op een unieke
manier en boek snel je volgende vakantie-
avontuur op www.vakantieadresonbekend.nl  

Een keer niet deur aan deur slapen zoals in een hotel of
appartementencomplex. Hier ervaar je rust. 

SLAPEN OP HET WATER

https://vakantieadresonbekend.nl/thema/


WELLNESS HUISJES
VOOR EXTRA ONTSPANNING

LEKKER BUBBELEN
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Wellness huisjes. Vakantiehuisjes met een 
privé sauna, hottub, jacuzzi of whirlpool. Of
misschien wel een combi van meerdere.
Heerlijk ontspannen tijdens je vakantie of
weekend weg. Tijd voor elkaar en om te
genieten! 

Dat wordt genieten geblazen in een
wellnesshuisje. Je kunt hier ieder moment van
de dag gebruik maken van de sauna, hottub of
jacuzzi om je lijf en hoofd weer helemaal tot
rust te laten komen. Wat een weelde! 

Wellnesshuisjes zijn van die fijne
vakantiehuisjes waarin je alles vindt wat je mag
verwachten. Gewoon van alle gemakken
voorzien dus, net als thuis. 

Ben je op zoek naar een leuk uitje met vriendinnen
of misschien wel een romantisch weekendje weg
met je geliefde? Wat is er verrassender dan dit?
Het hele uitje is al een avontuur op zich, plus de
wellness.. Je hoeft de deur niet eens uit. 

De ligging van de wellnesshuisjes in ons
verrassingsaanbod is heel divers. Wij hebben ze in
de natuur, in het bos, aan het water maar ook in de
stad. Wij kiezen degene die het beste bij je past! 

Geen urenlange zoektocht online, wij regelen alles
voor jou! Een fijn wellnesshuisje op een onbekende
bestemming. Geen control-freaking, laat het over
aan ons! Boek nu op 
www.vakantieadresonbekend.nl  

Ideaal voor een vriendinnen-uitje of natuurlijk
lekker romantisch samen met je lief.

HOTTUB OF SAUNA

https://vakantieadresonbekend.nl/thema/


SLAPEN OP WIELEN
GEEN STANDAARD CARAVAN!

RETRO OF AMERIKAANS
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Flower power in een retro volkswagenbus of
lekker Amerikaans in een airstreamer. Maar
een trein, camper, brandweerbusje of
legertruck kan ook! Wij hebben ze allemaal in
ons verrassingsaanbod. 

En dan bedoelen we geen slaapplek op wielen 
waarbij je zelf "on the road" gaat. Deze
bijzondere plekken om te slapen blijven
gewoon staan op de plek van bestemming. 

Het is goed vertoeven in een bijzondere
slaapplek op wielen. Je ervaart het echte
kampeergevoel en de inrichting is knus en
comfortabel. Slapen in een legertruck, trein of
brandweerbusje geeft een stoerder gevoel! 

Door de vele soorten slaapplekken op wielen
hebben wij voor ieder reisgezelschap de juiste!
Reis je samen met kinderen, dan zorgen wij
natuurlijk voor voldoende vertier en avontuur
bij het vakantieverblijf. 

Ben je met z'n 2-en of met een groep vrienden?
Reken dan maar op een wat meer uitdagende
slaapplek waar iedereen ook voldoende privacy
heeft. 

Geen huis-tuin-en-keuken vakantie, geen lange
zoektocht om een leuke plek te vinden, geen
planning... Wel heel veel vakantie voorpret, een
uniek avontuur en mooie ervaring rijker. Kies
als volgende vakantie een verrassingsvakantie
bij www.vakantieadresonbekend.nl  

Een volkswagenbusje, een trein, een
airstreamer... alles behalve "gewoon".

IN VELE SOORTEN  

https://vakantieadresonbekend.nl/thema/


KASTELEN EN FORTEN
ROMANTISCH EN AVONTUURLIJK TEGELIJK

TERUG IN DE TIJD
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Wij hebben ook een flink aantal kastelen en
forten in ons aanbod om jullie mee te
verrassen. Slapen in een kasteel of fort zorgt dat
je je van adel zult voelen.  

Een kasteelovernachting is een unieke ervaring.
De historie die een kasteel uitstraalt maakt het
alleen al tot een ware belevenis. Maar ook de
authentieke stijl in een kasteelkamer is
fantastisch. Het grote kasteelbed, de
romantische inrichting, de historische sfeer.
Allemaal ingrediënten voor een heerlijk weekend
weg of voor een langere vakantie. 

Kasteelovernachtingen zijn er in vele soorten.
Wij hebben bijvoorbeeld wellness kastelen,
campingkastelen en romantische kastelen in ons
uitgebreide aanbod! 

Slapen in een fort is net zo indrukwekkend. De
historie, het idee dat er militairen en soldaten
hebben geleefd. Ook voor kinderen is dat heel
spannend! De sfeer in zo'n historisch
vestingwerk geeft een heel andere dimensie aan
je verblijf en het ontdekken van een fort is leuk
én spannend tegelijk!  

Ben jij in voor een kasteel- of fort avontuur? En
durf je ook de controle uit handen te geven?  

Laat ons jou met complete vakantie verrassen,
van unieke slaapplek tot aan de bestemming.
Deze blijven onbekend tot vlak voor je vertrek.
Dat is het recept voor heel veel voorpret!  

Boek nu op www.vakantieadresonbekend.nl    

Slapen op een plek waar je je honderden jaren
terug in de tijd waant.

VOEL DE HISTORIE 

https://vakantieadresonbekend.nl/thema/


  D I T  I S  N O G  M A A R  E E N  K L E I N E
G R E E P  U I T  O N S  G E V A R I E E R D E

V E R R A S S I N G S A A N B O D

W a n t  e r  z i j n  n o g  z o v e e l  m e e r  u n i e k e  s l a a p p l e k k e n .
L a a t  j e z e l f  d o o r  o n s  v e r r a s s e n !

W W W . V A K A N T I E A D R E S O N B E K E N D . N L

"Voor iedereen die van avontuur houdt en de controle durft los te laten"

https://vakantieadresonbekend.nl/


Je kiest op onze site het

vakantiethema uit dat het beste

bij je past. Je hebt keuze uit

bijvoorbeeld deze thema's: In de

natuur, Citytrip, Aan zee, Super

Deluxe, Back to basic

en Wellness.  

Vervolgens kies je je reisdata en

je reisgezelschap en je bent klaar

om je avontuur te boeken! 

Bekijk alle thema's

K I E S  T H E M A  &  D A T U M B O E K  J E  A V O N T U U R      . . . . . . .  A N D  G O !

ONTDEK HOE HET WERKT 

Tijdens het boeken heb je de

mogelijkheid om voorkeuren op

te geven of zaken uit te sluiten

zodat wij een slaapplek voor je

kunnen uitzoeken die het meest

geschikt is voor jou en je

reisgezelschap!  

Denk bijvoorbeeld aan het

uitsluiten van een bepaald land of

aan het doorgeven van je

favoriete soort verblijf. Wij doen

ons uiterste best voor je! 

Bekijk alle thema's 

Vlak voor vertrek ontvang je post

van ons. Daarin wordt je geheime

locatie vrijgegeven en ook de 

weersvoorspelling zodat je de

juiste spullen kunt inpakken voor

je verrassingsvakantie.  

Stap in de auto en ontdek bij

aankomst in welke unieke

slaapplek je vakantie viert. 

Fijne verrassingsvakantie! 

Bekijk alle thema's 
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D O E  M E E  &  W I N  E E N
O V E R N A C H T I N G

 
D e e l  j o u w  m e e s t  b i j z o n d e r e  &  a v o n t u u r l i j k e

v a k a n t i e f o t o  m e t  # v a k a n t i e a d r e s o n b e k e n d  o p  F a c e b o o k
o f  I n s t a g r a m  o m  m e e  t e  d o e n !    

MAAK KANS OP EEN GRATIS OVERNACHTING IN EEN ONBEKEND
VERBLIJF, OP EEN ONBEKENDE BESTEMMING 

BOEK NU JE VERRASSINGSVAKANTIE OP

WWW.VAKANTIEADRESONBEKEND.NL  

 

"Seek for new adventures. Dare to explore."

V O L G  O N S

https://www.instagram.com/vakantieadres_onbekend/
https://www.facebook.com/VakantieadresOnbekend/

