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POPULAIRE ARTIKELEN

Filip lust (bijna) niets én is er blij om

(http://feeling.be/leven-in-
balans/maatschappij/380404/filip-lust-
bijna-niets-en-is-er-blij-om)

12 x sneakers die bij elke outfit passen

(http://feeling.be/leven-met-
stijl/mode/383438/12-x-sneakers-die-bij-
elke-outfit-passen/)

Dit doen die 2 kuiltjes onderaan je rug

(http://feeling.be/leven-in-
balans/gezondheid/382250/dit-doen-die-
2-kuiltjes-onderaan-je-rug)

Is dit de meest racistische commercial
ooit?

(http://feeling.be/leven-in-
balans/maatschappij/383448/is-dit-de-
meest-racistische-commercial-ooit)

7 landen die ons iets kunnen leren
over welzijn

(http://feeling.be/leven-in-
balans/gezondheid/383652/7-landen-die-
ons-iets-kunnen-leren-over-welzijn)

Timelapse toont hoe kunstenaar
piramide voor het Louvre laat
verdwijnen

(http://feeling.be/leven-in-

7 tips om groter te lijken

(http://feeling.be/leven-met-
stijl/mode/383510/7-tips-om-groter-te-
lijken)

12 x zomerse jasjes

(http://feeling.be/leven-met-
stijl/mode/383566/12-x-zomerse-jasjes/)

Zo krijg je een platte buik zonder te
diëten

(http://feeling.be/leven-in-
balans/gezondheid/382660/zo-krijg-je-
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LEES OOK

ANDERE LEUKE ARTIKELEN

REIZEN

GLASGOW BY NIGHT: 5 X DÉ HIPSTE BARS
Glasgow is naast een vernieuwende designstad en winkelwalhalla ook dé hotspot voor the great ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/373674/glasgow-by-night-5-x-de-hipste-bars)

Jeneverstokerijen zijn

Feeling zocht voor jou
7 lekkere restaurants
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3 heerlijke adresjes om dit weekend te proberen

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/gastronomie/366338/3-heerlijke-adresjes-om-dit-weekend-te-proberen)

Deze restaurants krijgen een (extra) Michelinster

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/gastronomie/363988/deze-restaurants-krijgen-een-extra-michelinster)

Ga royaal tafelen tijdens de Restaurant Week

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/gastronomie/360424/ga-royaal-tafelen-tijdens-de-restaurant-week)
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REIZEN

MET DEZE TECHNIEK KRIJG JE ÉCHT ALLES IN ÉÉN HANDBAGEKOFFER
We herkennen het allemaal: je gaat op citytrip en moet al je kleren in één kleine ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/383054/met-deze-techniek-krijg-je-echt-alles-in-een-handbagekoffer)

 heeft een

zowel een menu als
à la carte gerechten

zeker de specialiteit

gemberlimonade.

Minderbroedersstraat

(http://www.taratata.be)

kookpuntmenu. Als

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/383054/met-deze-techniek-krijg-je-echt-alles-in-een-handbagekoffer
http://www.taratata.be/


REIZEN

LONDON CALLING: 3 REDENEN OM NU NAAR LONDEN TE GAAN
Ben je net als ons superfan van Londen? En staat je valies zo goed als altijd klaar voor een trip ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/382840/london-calling-3-redenen-om-nu-naar-londen-te-gaan)

Hemelrijk 13, 3500

(http://www.kookpunt.be)

, kan

aardappelgerechten,

www.etalorshasselt.be
(http://www.etalorshasselt.be)

Hasselt

.
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REIZEN

WEGDROMEN IN NORMANDIË
Kan jij ook lekker wegdromen bij de waterlelies van Monet? Dan is het Festival Normandie ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/382298/wegdromen-in-normandie)

(http://www.ogst.be)

de carte blanche en

www.nanohasselt.be
(http://www.nanohasselt.be)

tapas, vele cocktails
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REIZEN

EEN KIJKJE OP DE DUURSTE VLUCHT TER WERELD
Wauw! Dit is dus hoe de supperrijken reizen. Wij zullen helaas wel nog even moeten sparen. 

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/382256/een-kijkje-op-de-duurste-vlucht-ter-wereld)

www.cafelatino.be
(http://www.cafelatino.be)

Japanse

terecht bij Oishii in

www.oishiihasselt.be
(http://www.oishiihasselt.be)

(http://www.feeling.be/tags/144449/gastronomie),

(http://www.feeling.be/tags/147361/restaurant),

(http://www.feeling.be/tags/186491/hasselt)

○

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/382256/een-kijkje-op-de-duurste-vlucht-ter-wereld
http://www.cafelatino.be/
http://www.oishiihasselt.be/
http://www.feeling.be/tags/144449/gastronomie
http://www.feeling.be/tags/147361/restaurant
http://www.feeling.be/tags/186491/hasselt


REIZEN

INDRUKWEKKEND: DIT IS HET GROOTSTE ZWEMBAD TER WERELD
Het is niet nieuw, maar het blijft indrukwekkend: het grootste zwembad ter wereld! Ideetje voor op ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/381262/indrukwekkend-dit-is-het-grootste-zwembad-ter-wereld)

○

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/381262/indrukwekkend-dit-is-het-grootste-zwembad-ter-wereld


REIZEN

3 X DE FAVORIETE PLEKJES VAN PASCALE NAESSENS IN LANZAROTE
Lanzarote is een authentieke, ongerepte bestemming, niet te ver van huis, zonder massatoerisme, met ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/379602/3-x-de-favoriete-plekjes-van-pascale-naessens-in-lanzarote)

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/379602/3-x-de-favoriete-plekjes-van-pascale-naessens-in-lanzarote


REIZEN

DE 10 HOTSPOTS IN LISSABON
Lissabon is dé plek voor een aanstekelijk zuiders zomergevoel. Wij verklappen 10 zomerse ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/322711/de-10-hotspots-in-lissabon)

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/322711/de-10-hotspots-in-lissabon


REIZEN

ZOMERTIP: HEERLIJK GENIETEN AAN DE MEREN VAN DE SAVOIE
De streek van Savoie Mont Blanc in Frankrijk heeft ook in de zomer heel wat te bieden. De vele ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/379846/zomertip-heerlijk-genieten-aan-de-meren-van-de-savoie)

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/379846/zomertip-heerlijk-genieten-aan-de-meren-van-de-savoie


REIZEN

7 REISBESTEMMINGEN VOOR DE ECHTE FANS VAN STAR WARS
May the 4th be with you: woensdag 4 mei is zonder twijfel de hoogdag van de echte Star Wars-fans. ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/380360/7-reisbestemmingen-voor-de-echte-fans-van-star-wars)

HET BESTE VAN FEELING IN JE MAILBOX
Schrijf je in en ontvang heet van de naald Feeling-nieuws, unieke wedstrijden
en de leukste aanbiedingen.

Jouw emailadres

INSCHRIJVEN

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/380360/7-reisbestemmingen-voor-de-echte-fans-van-star-wars


REIZEN

CITYTRIP NICE: 8 X SLAPEN, ETEN EN SHOPPEN
Waarom niet eens een citytrip naar Nice? De Place Masséna is prachtig en uitwaaien kun je op ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/323447/citytrip-nice-8-x-slapen-eten-en-shoppen)

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/323447/citytrip-nice-8-x-slapen-eten-en-shoppen


REIZEN

DE 7 BESTE STRANDEN VOLGENS TRIPADVISOR
Fruitige cocktails, hemelsblauw water, tropische palmbomen... wij zijn al helemaal in ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/379772/de-7-beste-stranden-volgens-tripadvisor)

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/379772/de-7-beste-stranden-volgens-tripadvisor


REIZEN

DIT ZIJN DE MOOISTE EILANDEN TER WERELD VOLGENS TRIPADVISOR
Reisorganisatie Tripadvisor selecteerde de mooiste eilanden ter wereld. Wij krijgen alvast zin om op ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/379144/dit-zijn-de-mooiste-eilanden-ter-wereld-volgens-tripadvisor)

 ()

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/379144/dit-zijn-de-mooiste-eilanden-ter-wereld-volgens-tripadvisor
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REIZEN

DE LEUKSTE RESTAURANTS MET WOW-UITZICHT IN LONDEN
Een citytrip gepland in de grootstad Londen? Trakteer jezelf dan zeker in de restaurants met ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/378686/de-leukste-restaurants-met-wow-uitzicht-in-londen)

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/378686/de-leukste-restaurants-met-wow-uitzicht-in-londen


REIZEN

6 X HEERLIJK LOGEREN VOOR MOEDERDAG
Op zoek naar een originele verrassing voor je mama, schoonmama of oma? Wij ontdekten de nieuwe ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/378378/6-x-heerlijk-logeren-voor-moederdag)

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/378378/6-x-heerlijk-logeren-voor-moederdag


REIZEN

9 X VERWACHTINGEN VAN EEN DROOMREIS VS. REALITEIT
Vaak hebben we een té perfect beeld van verre plaatsen door de droombeelden die je overal ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/375482/9-x-verwachtingen-van-een-droomreis-vs-realiteit)

"

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/375482/9-x-verwachtingen-van-een-droomreis-vs-realiteit


REIZEN

PRACHTIG: ZO ZIET NIEUW-ZEELAND ERUIT VANUIT EEN DRONE
Zo zag je Nieuw-Zeeland nog nooit!

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/377792/prachtig-zo-ziet-nieuw-zeeland-eruit-vanuit-een-drone)

○

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/377792/prachtig-zo-ziet-nieuw-zeeland-eruit-vanuit-een-drone


REIZEN

5 X EEN TROPISCH EILAND VOOR JOU ALLEEN
Iedereen wilt soms wel eens ontsnappen uit de drukte.. en dan liefst nog naar een eiland voor ons ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/374692/5-x-een-tropisch-eiland-voor-jou-alleen)

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/374692/5-x-een-tropisch-eiland-voor-jou-alleen


REIZEN

5 HOTELTIPS VOOR EEN LAST MINUTE WEEKENDJE WEG
Het einde van de paasvakantie is jammer genoeg in zicht. Heb je nog niet de mogelijkheid gehad om er ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/376378/5-hoteltips-voor-een-last-minute-weekendje-weg)

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/376378/5-hoteltips-voor-een-last-minute-weekendje-weg


REIZEN

5 X BRUSSELSE LUXEHOTELS VOOR EEN PRIKJE
De terroristische aanslagen en de sluiting van de luchthaven brengen het aantal toeristen in Brussel ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/376054/5-x-brusselse-luxehotels-voor-een-prikje)

http://www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/376054/5-x-brusselse-luxehotels-voor-een-prikje


REIZEN

DE 10 BESTE HOTELS TER WERELD VOLGENS TRIPADVISOR
Reiswebsite Tripadvisor heeft aan de hand van recensies van hotelgasten een lijst met de beste ...

(//www.feeling.be/leven-met-stijl/reizen/373864/de-10-beste-hotels-ter-wereld-volgens-tripadvisor)
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Feeling is hét maandblad voor vrouwen die zich persoonlijk willen ontplooien en van het leven genieten.

FEELING WONEN MAGAZINE
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