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1X Glamping bij Slot Doddendael
Een nachtje logeren op een luxe popup-camping bij een heus 
middeleeuws kasteeltje? Het kan bij Slot Doddendael vlakbij  
Nijmegen. Het sfeervolle slot is een ideale locatie voor feesten en 
partijen, en om te brunchen of logeren. En nu dus ook om te  
kamperen, maar dan wel in een volledig ingerichte tent. U maakt 
kans op een arrangement voor 2 personen met 1x overnachting, 
1x ontbijt en 1x diner (o.b.v. beschikbaarheid). De camping is t/m 
31 augustus open, dus we trekken de winnaar al 30 juli. 
doddendael.nl

5X roman  
De laatste zomer 
in de stad
Het is het credo van Leo 
Gazzara om nooit ergens bij 
betrokken te raken. Maar  
tijdens een avondje bij wel-
gestelde vrienden in Rome 
ontmoet hij de eigenaardige 
en onweerstaanbare  
Arianna, die even rusteloos 
is als hijzelf. Ze krijgen een 
stormachtige affaire. Het 
wordt zijn laatste zomer  
in de stad.  
(Wereldbibliotheek, € 20)

5X Dagboek  
van een fotograaf
Top-fotograaf Stephan Vanfle-
teren begon te wandelen op de 
dag dat de coronacrisis uit-
brak. Eerst in zijn omgeving, 
daarna steeds verder. Onder-
weg fotografeert hij maar 
houdt ook een dagboek bij van 
zijn overpeinzingen over licht, 
tijd, de twilight zone. (De Bezi-
ge Bij, € 16,99)

5X boek 
We blijven thuis
Voor een magnifieke 
zonsondergang hoeven we 
echt niet helemaal naar de 
woestijn in Namibië. Die op 
de Drentse heide of aan de 
Noordzeekust doet er niet 
voor onder. Een kanotocht 
door de wildernis? In Twente 
of De Biesbosch kun je 
dagenlang varen. Een boek 
vol inspirerende tips en 
suggesties voor een 
wereldse ervaring – thuis, in 
eigen stad of toch ten minste 
binnen de landsgrenzen. 

3X boek 
Nederland - 
vakantie in eigen 
land
Ontdek 20 regio’s in Neder-
land, weg van de drukte. 
Voor een weekend weg of 
een langere vakantie in 
eigen land omgeven door 
natuur, rust, veel ruimte en 
vriendelijke mensen. U ont-
dekt eeuwenoude polders 
met fraaie windmolens, 
glooiende landschappen 
met statige kastelen, water-
rijke natuurgebieden, scha-
duwrijke bossen en de 

15X Zonnebrand 
Ultrasun Sports
Verantwoord zonnen kan met de producten 
van het Zwitserse Ultrasun. Deze zonbe-
scherming bevat geen schadelijke filters. 
Het beschermt tegen de zon, werkt verzach-
tend voor de huid én gaat veroudering van 
de huid tegen. Maak kans op de Ultrasun 
Sports SPF30, een snel absorberende zon-
nebeschermingsgel die maar liefst 24 
maanden goed blijft. € 32,99

10X boek Hoe 
je thuis de wereld 
kunt redden
In deze gids laat milieuwe-
tenschapper Tara Shine zien 
wat je allemaal zelf thuis 
kunt doen om je steentje bij 
te dragen aan het milieu. Ze 
geeft ongeveer 100 alledaag-
se voorbeelden van dingen 
die je gemakkelijk kunt ver-
anderen. Van het omruilen 
van flesjes vloeibare zeep 
tot het vervangen van huis-
houdfolie: alle suggesties 
zijn haalbaar, duurzaam en 

5X roman 
Op het geniale af 
Francis woont met zijn moeder in een ver-
vallen trailerpark. De hoop op een betere 
toekomst heeft hij opgegeven – tot hij de 
waarheid achter zijn verwekking ontdekt. 
Zijn vader is geen loser die zijn gezin in 
de steek liet, maar een genie, cum laude 
afgestudeerd aan Harvard. Hem ontmoe-
ten zou zijn leven kunnen veranderen. 
(Meulenhoff, € 20,99)

5X boek  
Een olifant in 
mijn keuken
In dit hartverwarmende 
boek beschrijft Françoise 
Malby hoe ze alles op alles 
zet om ‘haar’ olifanten-
kudde te beschermen. Ze 
wil haar droom een opvang-
centrum voor wilde dieren 
waarmaken en moet  
ondertussen stropers op 
afstand houden. Het is  
het prachtige vervolg op de 
wereldwijde bestseller De 
olifantenfluisteraar en staat 
vol mooie foto’s. 
(Just Publishers € 21,99)

In elke Zin: win-pagina’s vol fijne 
cadeaus. Ga naar Zin.nl/win09 
en vink uw favoriet aan – meer 
cadeaus selecteren mag. Vul 
uw gegevens (vóór 18 augustus) 
in en voilà: u maakt kans - 
meedoen is helemaal gratis! 
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De acties op deze pagina zijn speciaal  
voor onze abonnees. Kans maken? Vul in het vak 

Opmerkingen uw abonneenummer in.

A L L E E N  VO O R  A B O N N E E S 

Over idyllische bruggetjes, langs stati-
ge grachtenpanden en onder het 
Rijksmuseum door. Amsterdam verken 
je het allerbeste zoals de Amster-
dammers dat doen: per fiets. 
Speciaal voor Zin-abonnees heeft het 
Amsterdam Tropen Hotel een mooi 
arrangement samengesteld – compleet 
met welkomstcocktail, overnachting, 

ontbijt, driegangendiner in de binnen-
tuin van het naastgelegen Café De 
Tropen en natuurlijk de fietsen om twee 
dagen lang de leukste hotspots op te 
zoeken. 
Nergens een wachtrij te bekennen 
momenteel, dus dat wordt relaxed 
genieten van de stad!
amsterdamtropenhotel.nl

5X Dag- en nacht- 
crème Cera di Cupra 
t.w.v. € 29,80 
Het Italiaanse Cera di Cupra is opge-
richt door dr. Nico Ciccarelli. Als  
gepassioneerd imker bedacht hij dat 
bijenwas dankzij haar beschermende 
en voedende eigenschappen wel eens 
het perfecte ingrediënt zou kunnen zijn 
voor een effectieve huidverzorgings-
lijn. Inmiddels heeft het huidverzor-
gingsmerk fans over de hele wereld. 
Zin-abonnees maken kans op een set 
met een dag- en nachtcrème.
ceradiCupra.nl

5X boek  
De onderwereld 
van de tuin
Mineralen, schimmels en  
bacteriën saai? Nee hoor! 
Romke van de Kaa legt in  
De onderwereld van de tuin 
uit dat het onder de grond  
net zo mooi is als boven  
de grond. Vol interessante 
weetjes om uw eigen tuin nog 
mooier te maken.  
(Atlas Contact, € 21,99)

5X roman Dansen op 
de Piazza Navona
De Engelse Letty ontmoet de bruisende 
Alf in Rome. Ze komen uit heel  
verschillende werelden, maar delen hun 
liefde voor dans. Maar van wie of wat 
lopen ze weg? Naarmate hun relatie  
dieper wordt, wordt het steeds  
moeilijker om de waarheid te vertellen… 
Voor fans van meeslepende liefdes-
romans! Verschijnt 9/7.  
(Luitingh-Sijthoff, € 20,99)

1X arrangement: Ontdek Amsterdam
per fiets en overnacht in het Tropen Hotel
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5X Fiskars  
Snoeischaar
Wie in het voorjaar gezaaid heeft, kan reke-
nen op een actieve zomer. Het is namelijk tijd 
om te snoeien en te knippen. De Solid Snip 
Bloemen Snoeischaar (€ 9,95) is ideaal voor 
ingewikkelde sneden op planten en bloemen 
tijdens het snoeien en vormen. De messen 
blijven scherp, hoe fanatiek je ook snoeit. 
Ideaal om bloemen te knippen om in een  
vaas te zetten of om uitgebloeide bloemen te 
verwijderen. fiskars.nl


