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Record collection

Elegance is an attitude

Simon Baker



BMW maakt 
rijden geweldig

Gemiddeld verbruik van 13,1 KWh /100 km.

DE VOLLEDIG 
ELEKTRISCHE BMW i3.

De nieuwe BMW i3 staat nu in de showroom. Met een groter accupakket en dus met een 
grotere actieradius. Het lichte gewicht, onderscheidend design en de perfect 
gebalanceerde wegligging maken ook de nieuwe BMW i3 uniek. En dat met slechts 4% 
bijtelling. Ervaar de BMW i3 zelf. Boek een proefrit op bmw.nl 4% BIJTELLING

GAAT NU VERDER DAN OOIT.

PA_BMW_i3_BMW_The_Flying_Dutchman_208x267v.3.0.indd   1 29/10/2018   14:11

Elke editie van Flying Dutchman presenteer
ik met plezier, maar deze toch wel in het 
bijzonder. Waarschijnlijk is het u al 
opgevallen: Flying Dutchman heeft een 
volledige restyling ondergaan. Wie relevant 
wil blijven, moet vernieuwen. Daarom zijn we 
altijd bezig met innovatie en het verbeteren 
van onze producten en diensten, en kreeg ook 
Flying Dutchman een make-over. Een modern 
jasje, een nieuw formaat en een look & feel die 
past in deze tijd. Een hectische tijd waarin 
wij het belangrijk vinden dat onze trouwe 
klanten, naast alle digitale communicatie, 
ook iets tastbaars van KLM in handen krijgen. 
Een exclusief cadeau waarmee u zich even 
terug kunt trekken uit het drukke leven van 
alledag. Even wegdromen bij de mooie 
reisverhalen over KLM-bestemmingen 
of geïnspireerd raken door verrassende 
achtergrondartikelen en interviews.
Zelf ga ik graag goed voorbereid op reis. 
Daarom ben ik extra blij met de uitgebreide 
city guides, die vanaf nu in elk nummer te 
vinden zijn. Daarin delen we niet alleen 
niet-te-missen hotspots op mooie 
bestemmingen, maar tippen we ook handige 
zakelijke adressen of leuke activiteiten om te 
doen met kinderen. In deze editie delen we 
bijvoorbeeld alles over Milaan, waar in de 
buitenwijken geproefd kan worden van het 
zoete Italiaanse leven (pag. 17). 
Ook de ‘KLM for you’-pagina’s zijn vernieuwd. 
Vanaf nu vindt u daar nóg meer nieuws en 
weetjes over KLM, Flying Blue en onze 
partners. Tot slot deelt KLM-personeel vanaf 
deze editie hun favoriete plekken op de 
nationale luchthaven in de nieuwe rubriek 
‘Op Schiphol’ (pag. 62), zodat u helemaal 
up-to-date op reis gaat.  

Veel leesplezier! 

Harm Kreulen
Directeur KLM Nederland

Coverstory
Het is winter en de 
pistes lonken. In Banff, 
het hart van de 
Canadese Rockies, valt 
de beste sneeuw van 
Noord-Amerika. Het 
charmante bergdorp is 
dan ook een geliefde 
bestemming voor skiërs, 
snowboarders en 
langlaufers. In onze 
uitgebreide city guide 
(pag. 47) vindt u fijne 
adressen en tips voor 
een droomvakantie in 
dit winterwonderland.

            

Harm Kreulen,
Directeur KLM Nederland.

Traditiegetrouw is er rond 

de verjaardag van KLM weer 

een nieuw Delfts blauw 

huisje onthuld. Het 99e 

exemplaar is een miniatuur 

van het oude winkeltje van 

Douwe Egberts. 

 In de KLM-shop vindt u in de 

wintermaanden, naast 

het gewone assortiment, 

ook speciale items in 

seizoenssferen. Van een 

snowglobe tot een kerstbal in 

de vorm van een vliegtuig.  

shop.klm.com

Sinds oktober zijn op alle 

KLM-vluchten producten 

van Rituals beschikbaar. 

De verzorgingsproducten zijn 

speciaal voor KLM ontwikkeld 

en roepen een ultiem gevoel 

van ontspanning op, zowel 

tijdens als na een vlucht. 

3X
BLAUW IN 
HET KORT

Blijven 
vernieuwen
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KLM FOR YOU 

Nieuws

Shop

Flying Blue

Op Schiphol 

Partners

Behind the scenes

Takes Care

Shop

In dit nummer
CHECK-IN

Van expo’s en festivals 
tot musea en hotels. 
De mooiste reisinspiratie 
voor uit én thuis. 

CITY GUIDE 

Milaan
Ontdek de tweede 
grootste stad van Italië 
als een local.

Banff
Canada's populairste 
bestemming voor 
natuur- en wintersport-
liefhebbers.

REISVERHAAL 
 
Oman
Een land bij uitstek om 
kennis te maken met de 
rijke geschiedenis en 
cultuur van de Arabische 
landen. Journalist Ivo 
Weyel deelt in vijf 
hoogtepunten waarom.

Oost-Londen
Londens East End is 
multicultureel, bruisend 
en trendy. Flying 
Dutchman-redacteur 
Marieke Verhoeven 
verkent het beroemde 
stadsdeel in 48 uur.

Flying Dutchman is een 
kwartaaluitgave voor 
frequent flyers van KLM.

Uitgave KLM Nederland, 
Amsterdamseweg 55, 1182 GP 
Amstelveen, fdmagazine@klm.com
Bladmanager KLM Eefje Brugmans
Concept en realisatie Hearst Create
Spaklerweg 52, 1114 AE Amsterdam 
Flying-dutchman@hearst.nl
Director Hearst Create Loes van 
Dokkum 
Content Director Alexandra de Jong
Art Director Karon Lastdrager
Content Lead Joanne Wienen
Beeldredacteur Monique Kolmeijer
Vormgever Merel Diepstraten
Client Partner Danitsja Kallendorf
Productie Hans Koedijker, Anouk 
van Kuilenburg

Aan dit nummer werkten mee
Mirjam Bleeker, Fadoua el Harrak, 
Herman van Heusden, Christine 
van der Hoff, Aisling Kieft, Bregtje 
Knaap, Annemarie Maarhuis, 
Natascha Mijnhart, Yara Schotsman, 
Joy Storimans, Marieke Verhoeven, 
Eline Visscher, Mark Wagtendonk, 
Ivo Weyel, Soumaya Zaroual.

Flying Blue - Service Centre
(020) 4 747 747
E-mail: via klm.nl >Klantenservice 
> Flying Blue

Adreswijzigingen 
Flying Blue-deelnemers
Klm.nl >Flying Blue > Uw account 
> Profiel bijwerken. 

KLM Reserveringen
(020) 4 747 747 (24/7), klm.nl

KLM Customer Care
(020) 4 747 747 
E-mail: via klm.nl > Klantenservice > 
Klachten, restituties of 
complimenten > Customer Care. 
Of neem 24/7 contact op met KLM 
via WhatsApp, Facebook, 
Messenger of Twitter. 

Correspondentie Flying Dutchman
fdmagazine@klm.com

Advertentieverkoop
giO media:
Giovanni Angiolini, 
+31 622 238 420, giovanni@gio.media
Bianca van der Maat, 
+31 650 499 005, bianca@gio.media

Aanvragen Dream Trips
Salesmanager travel market
Fadoua el Harrak, +31 623 092 312 
fadoua.el.harrak@hearst.nl

Published by 
Hearst Media Nederland C.V.
Spaklerweg 52, 1114 AE Amsterdam 
CEO Luc van Os

Copyright 
© 2018 Hearst Media Nederland C.V. 
Niets uit deze uitgave mag geheel of 
gedeeltelijk worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar 
worden gemaakt, op welke wijze 
dan ook, zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 

In verband met mogelijke wijzigingen 
en eventuele zetfouten kunnen 
geen rechten worden ontleend aan 
de in deze uitgave vermelde prijzen 
en gegevens.

IN THE PICTURE 

Food
Dineren bij het beste 
restaurant ter wereld. 

Design
De vloeiende lijnen van 
architect Frank Gehry. 

Sport
Heliskiën als ultieme 
bucketlistervaring.

Natuur
Het noorderlicht zien 
in de Lofoten. 

            

Colofon

VLIEGENDE 
HOLLANDER

Jimmy Nelson
De Brits-Nederlandse 
fotograaf reist de wereld 
rond om traditionele 
volken vast te leggen.
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DREAM TRIPS

Onvergetelijke droom-
reizen, samengesteld 
door verschillende 
reisaanbieders voor 
Flying Dutchman-lezers.
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INHOUD

Dan laat je je auto liever achter bij

een écht betrouwbare partij. Want of

je nu kort, lang of valet wilt parkeren,

beter sta je op de offi  ciële parking van

Schiphol. Reserveer nu je plek. Goede reis!

schiphol.nl/parkeren

Zorgeloos
parkeren?

310.03.076_FlyingDutchman_Adv_208x267+3mmAfloop_Woman35+_v3.indd   1 09/11/2018   10:04



WAT IS NU 
EEN MOOIER 
CADEAU DAN 
VRIENDSCHAP?

rijksmuSeum.nl/vRIenden

 rijks muSeum
hoofdSponSoRenfoundeR

Al vooR € 50

RIJKS_AD_VRIENDEN_KERST_5NOV18.indd   1 07-11-18   09:34

Even de boel de boel laten om 
helemaal tot rust te komen? 
Dit zijn de plekken waar dat 
zeker zal lukken.

Zwoele bries in Mexico 
In het Viceroy Los Cabos in San José 
del Cabo lopen wandelpaden door 
het water, van de suites naar het 
strand en restaurant, en terug. Het is 
er beeldschoon, zo midden in de 
Golf van Californië. Ook aanwezig in 

het resort: zwembad, privéstrand, 
spa en een zwoele oceaanbries. 
Lezers van het reismagazine Condé 
Nast Traveller kozen dit hotel als 
beste resort in Mexico in 2018. 
viceroyhotelsandresorts.com/en/loscabos

Als god in Frankrijk 
Glas-in-loodramen, stoelen met 
Afrikaanse prints en strakke 
tegelpatronen: vijfsterrenhotel  
Ha(a)ïtza in Pyla-sur-Mer – onlangs 

gerestyled door de Franse designer 
Philippe Starck – is kunstzinnig en 
rustgevend. En dan hebben we het 
nog niet eens over de sterrenchef die 
de keuken runt, het strand op loop-
afstand, en de inpandige patisserie. 
Het hotel ligt 65 kilometer van het 
vliegveld van Bordeaux. haaitza.com 

Tropisch wegdromen in Thailand
Het vorig jaar geopende Rosewood 
Phuket in Thailand, tussen de 
palmbomen aan het parelwitte 
strand, is het ultieme paradijs. Met 
cocktails in de minibar, vier fijne 
restaurants en een infinity pool met 
uitzicht over de oceaan. Zin in een 
beetje actie? Pak een leenfiets en 
maak een tocht langs de kustlijn. 
rosewoodhotels.com/en/phuket

Check-in

 
miljoen liter 
zout water 

gaat 
er in het 
grootste 
zwembad 
ter wereld, 
te vinden 

bij het San 
Alfonso del 
Mar Resort 

in Chili 
sanalfonso.cl

250 

                        

3X FIJNE 
DESIGNHOTELS 

San José del Cabo  Pyla-sur-Mer  Phuket

Rosewood Phuket.

Ha(a)ïtza

Viceroy Los Cabos
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Van exposities tot musea en de mooiste hotels. Inspiratie voor uit én thuis.
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Taiwan Lantern Festival is 
een sprookjesachtig 
lantaarnfestival zoals  
u dat in de films ziet. 

19 februari - 3 maart 2019. 

taiwan.net.tw/2019taiwanlantern

46% Taiwan

            

Maison & Objet Paris 
Botanische printen, gevlochten 
lampen: wat is er dit jaar nieuw 
in de designwereld? Maison 
& Objet toont de laatste trends 
op woon- en interieurgebied. 
Met 3000 merken uit 65 landen 
onder één dak – en alles van 
cocktailglazen tot toekanknuf-
fels – is thuiskomen met lege 
handen eigenlijk geen optie. 
Van 18 tot en met 22 januari. 

maison-objet.com

Stockholm Design Week
Stockholm verandert tijdens 
de jaarlijkse Design Week in 
één groot designwalhalla,  
met meer dan 200 exposities, 
open showrooms om even bij 
binnen te lopen, seminars en 
feestjes door heel de stad.  
En natuurlijk vooral veel 
Scandinavisch design van 
internationale ontwerpers.
Van 4 tot en met 10 februari. 

stockholmdesignweek.com 

De wintermaanden zijn het moment om het interieur thuis 
op te schudden. Dus hoog tijd om inspiratie op te doen, 
bijvoorbeeld op deze designbeurzen.

KLAAR VOOR 
DE START!

DESIGN OP REIS

van de 
zakelijke 
reizigers 
vindt het 
belangrijk 

om te 
kunnen 
sporten 

tijdens een 
werktrip  

Barcelona  Miami  Sevilla

Parijs  Stockholm

            

Of het nu gaat om een sportieve 
prestatie of simpelweg een goed 
excuus om aan de Hollandse kou 
te ontsnappen: deze marathons 
bieden uitkomst.

Langs het strand
Met gemiddeld 20 graden Celsius  
in januari is Miami dé plek voor 
liefhebbers van winterzon. Na het 
lopen van de hele (of halve) 
marathon is het vervolgens heerlijk 
uitrusten op het strand. 
27 januari 2019

Historische run
In de zomer is Sevilla verzengend 
heet, maar in de winter is het 
klimaat juist mild en prettig. De 
marathon voert langs prachtige 
historische gebouwen en rijen vol 
sinaasappelbomen. Wie nog puf 
heeft, kan ’s avonds naar een 
swingende flamencoshow. 
27 januari 2019

Olé, olé, olé
De marathonroute in Barcelona  
loopt langs vrijwel alle hoogte-
punten van de stad: voetbaltempel 
Camp Nou, de Casa Milà van Antoni 
Gaudí, de Sagrada Familia en de 
Plaça de Catalunya, Barcelona’s 
grootste plein, dat gezien wordt als 
het kloppend hart van de stad. 
10 februari 2019

WINTER
DROOM

Barcelona.
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CHECK IN

Hoe ontdek je Cagliari als een local? 
“Ga voor of juist na werktijd richting het 
Poetto-strand om te wandelen of hard te lopen. 
Of ontmoet daar vrienden voor koffie of een 
drankje na de lunch. Een van mijn favoriete 
plekken is het terras van Via Santa Croce: 
hier is het uitzicht over de historische wijk 
Stampace en de Golf van Cagliari fantastisch.” 

Welke fijne plek is niet te missen? 
“Het kleine wijnhuis Sabores in het Marina-
kwartier symboliseert de smaak van Cagliari. 
Hier serveren ze alleen écht Sardijnse wijn, 
met vleeswaren zoals ham en salsiccia, en 
allerlei soorten kazen erbij. De beste pizza van 
de stad is te vinden bij Framento: de favoriet 
van locals.”

Wat is er te doen buiten de stad?
“Serdinia is een klein dorp in het hart van 
Parteolla, een van de regio’s waar de beste wijn 
en olijfolie van Sardinië worden gemaakt. 
Er is een romantisch kerkje en het dorp wordt 
omringd door fantastische wijngaarden. Ook 
zijn er niet ver van Cagliari een aantal mooie 
wandelroutes. De Roman Road bijvoorbeeld, 
een prachtige route van het dorp Pinus naar 
Cala del Morto, met uitzichten over de kust.” 

KLM vliegt in het voor- en naseizoen 2 keer per 
week op Cagliari en in het hoogseizoen (7 juli tot 
en met 1 september) dagelijks. 

De Sardijnse hoofdstad 
Cagliari leent zich perfect 
voor een citytrip. Inwoner 
Claudia Tavani, blogger op 
MyAdventuresAcrossThe-
World.com, legt uit waarom. 

 “Het maakt niet uit hoe 
  snel of langzaam je gaat, 
  als je maar niet stopt”

Cagliari

We kennen hem allemaal van de gekleurde Marilyn Monroes, 
de colaflesjes en het blik Campbell’s-tomatensoep. Met zijn 
‘popart’ stal Andy Warhol in de sixties wereldwijd de show. 
In de expositie Andy Warhol – From A to B and back again staat 
zijn levensverhaal centraal. Over hoe hij nooit gestopt is met  
experimenteren en zichzelf bleef ontwikkelen en verbeteren 
– ook na het overleven van een moordaanslag op hem in 1968. 
Tot en met 31 maart 2019 in het Whitney Museum, New York.

HET LEVEN VAN 
ANDY WARHOL 

New York

ANDY WARHOL

            

         
   

         
   Lazarus

Inspecteur Joona 
Linna ontdekt een 
luguber patroon 
tussen moorden. 
Lars Kepler is de 

Zweedse tegenhan-
ger van Nicci French.

 € 19,99. Uitgeverij 

Cargo.

Cherry 
Nico Walker schreef 

zijn debuutroman op 
een typemachine in 
de gevangenis. Een 
rauw verhaal over 

verslaving, vallen en 
opstaan. 

€ 20,99. Uitgeverij 

De Bezige Bij.

De hemel verslinden
Gevoelig en beheerst 

geschreven roman 
van bestellerauteur 

Paolo Giordano. Over 
verbondenheid, 

familie en zingeving.
€ 24,99. Uitgeverij 

De Bezige Bij.             

VERRASSENDE 
CITYTRIP

KUNST TEN TOP
De kunstwereld kijkt reikhalzend 
uit naar de opening van Muzeum 
Susch, diep in de Zwitserse Alpen. 
Waarom? Deze nieuwe kunsthal 
biedt een podium aan moderne 
kunst die uitdaagt om out-of-the-
box te denken. Het museum is 
gevestigd in een voormalig(e) 
klooster/bierbrouwerij. Was het 
geen tijd voor wintersport? 
Vanaf januari 2019. muzeumsusch.ch

Zwitserse AlpenLEESTIPS
Heerlijke leesboeken 

voor onderweg 
of thuis op de bank: 

dit zijn onze tips.
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De nieuwe ENA 8, de ultieme eenkops volautomaat. Compact, stijlvol, intuïtief – een must voor fijnproevers en estheten als Roger Federer. Het 
moderne TFT-display zorgt voor frontale, uiterst eenvoudige bediening. Met één druk op de knop kunt u uit tien verschillende specialiteiten van 
perfecte kwaliteit kiezen. Een bijzondere highlight van het allround design is het cilindervormige waterreservoir dat doet denken aan chique kristallen 
karaffen. De nieuwe ENA 8 is verkrijgbaar in drie aantrekkelijke kleurvarianten en als Signature Line in massief aluminium. JURA – If you love coffee. 
 www.jura.com

    Koffiegenot – 

vers gemalen,
         niet uit capsules.

Roger Federer
Grootste tenniskampioen 
aller tijden

Ad_JURA_RF_ENA8_NW_Flying_Dutchman_208x267mm_NL.indd   1 09.11.2018   15:21:29

Al twee keer werd sterrenrestaurant 
Osteria Francescana uit het 

Italiaanse Modena verkozen tot 
allerbeste ter wereld. Chef-kok 

Massimo Bottura staat bekend om 
zijn creatieve presentatie, waarmee 

hij graag buiten de lijntjes van de 
vertrouwde Italiaanse keuken kleurt. 

Zo serveert hij de stoofpot bollito 
misto als de skyline van New York en 
zijn caesarsalade als een ontluikende 

bloem. Reserveren kan het best 
minstens drie maanden van tevoren. 

osteriafrancescana.it

  Nu naar Bologna  

Be
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lo
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HAND VAN 
DE MEESTER

Vanaf 10.500 Miles.
KLM vliegt 4 keer per dag 

naar Bologna.  
Reistijd 1 uur en 50 minuten.  

•De afstand van de luchthaven tot 
Modena is 39 kilometer. 

•Elk kwartier gaat er een trein, 
reistijd 50 minuten.
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IN THE PICTURE FOOD



Het woud in Nieuw-Zeeland is weer veilig. Tenminste, 
als het aan deze Maori dames ligt. Vroeger trokken zij 
er zo op uit om hun stam en hun grond te verdedigen. 
Tegenwoordig gaan zij ook op pad om voor het bos te 
strijden. Maar dan samen met u. 

U wordt meegenomen op een adembenemende 
tocht door het Urewera Regenwoud waarna u 
samen met deze Maori dames woudreuzen plant. 
Negen zelfs, die wel duizend jaar oud worden. 
Wandelen in het bos, maar dan heel anders. Met 
echte Nieuw-Zeelanders, net als wij; wij komen er 

immers vandaan en weten u precies die plaatsen te 
laten zien die u bij niemand anders te zien krijgt. 

Exclusieve ontmoetingen maken een onmisbaar 
onderdeel uit van de rondreis die we voor u, en 
vooral met u, organiseren. Beleef Nieuw-Zeeland à la 
TravelEssence. In een rustig tempo, via plaatsen waar 
u zelf nooit gekomen zou zijn. 

Uw wensen. Onze kennis. Uw perfecte reis.
www.travelessence.nl  |  030 272 5335

EEN REIS DIE
1000 JAAR MEEGAAT...
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Het echte Milaan
TEKST JOANNE WIENEN  

Mode, design en 1,3 miljoen inwoners maken van de stad het kloppend financiële 
hart van Italië. Maar achter de gepolijste, zakelijke façade ligt het zoete leven.
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1

La Latteria
Bij dit restaurant komen 
typisch Milanese 
maaltijden op tafel, 
zoals risotto alla 
Milanese (met saffraan) 
en cotoletta, gepaneerde 
kalfsschnitzel. 
Via S. Marco 24

Cracco’s
Dankzij het uitmuntende 
menu (oesters, kaviaar 
en exclusieve Spigaroli-
ham) en dito locatie  
(in de beroemde Galleria 
Vittorio Emanuele II)  
is het recent geopende 
Cracco’s nu al de 
lievelingsplek van  
hippe Milanezen. 
Corso Vittorio Emanuele II

Trattoria Masuelli 
San Marco
Al sinds de jaren twintig 
runt de familie Masuelli 

deze trattoria. De houten 
lambrisering, spierwitte 
tafellakens en aardige 
obers in traditionele 
schorten versterken de 
authentieke Italiaanse 
ervaring. 
Viale Umbria 80

Al Garghet
De huisgemaakte  
pasta’s zijn voortreffelijk, 
net als de overheerlijke 
chocoladedesserts. In 
de winter is Al Garghet 
bovendien magisch 
verlicht en speelt er 
zacht livemuziek op  
de achtergrond. 
Via Selvanesco 36

Bar Luce
Het interieur – bestaande 
uit ouderwetse flipper-
kasten en retro formica-
tafels in pasteltinten 
– van Bar Luce komt uit  

de koker van filmregis-
seur Wes Anderson. 
Proef hier vooral de 
budino di riso, een 
Toscaans rijsttaartje. 
Largo Isarco 2

Pasticceria Cucchi 
Milanezen ontbijten 
doorgaans met 
cappuccino en een 
brioche, die ze staand 
nuttigen bij kleine 
koffiebarretjes als 
Pasticceria Cucchi.
Corso Genova 1

Luini
Grote kans dat er een 
enorme rij staat bij 
Luini, maar hun 
beroemde panzerotto, 
een gefrituurde deegbal 
gevuld met mozzarella, 
ham en tomaat, is het 
wachten echt waard. 
Via Santa Radegonda 16

ie Milaan wil ver-
kennen, doet dat 
het best te voet. Het 
centrum van de stad 

is klein en compact, met het Piazza 
del Duomo als bruisend middelpunt. 
Het duurde maar liefst vijf eeuwen 
om de gotische kathedraal op het 
centrale plein te voltooien, en het is 
dan ook moeilijk om níét onder de 
indruk te raken van al het glanzende 
marmer van de Duomo, die in de 
volksmond de bijnaam ‘De Witte 
Bruidstaart’ heeft. Pal tegenover dit 
iconische bouwwerk staat de even 
imposante winkelpassage Galleria 
Vittorio Emanuele II, met een 
indrukwekkend dak van ijzer en 
glas en een even zo mooie mozaïek-
vloer. Hier in het centrum slaan 
mode- en designliefhebbers hun 
slag in de vele kleine boetieks en 
exclusieve designshops. Maar wie 
Milaan écht wil leren kennen, huurt 
via lokaal fietsprogramma BikeMi 
een deelfiets en zet koers richting 
een van Milaans minder bekende 
buitenwijken. Brera is bijvoorbeeld 
knus en gezellig, met een wirwar 
van smalle steegjes om eindeloos 
doorheen te slenteren. Van oudsher 
is dit de kunstenaarswijk, vanwege 
de aanwezigheid van de Accademia 

delle Belle Arti. Hier hangt de 
creativiteit in de lucht dankzij de vele 
kunstgalerijen. Ook de wijk Isola  
is hard op weg om een van de meest 
levendige buurten van Milaan  
te worden. De ooit wat grauwe 
arbeidersbuurt huisvest nu tal van 
gezellige barretjes en leuke restau-
rants. Een plek bij uitstek dus voor 
een aperitivo rond een uur of zeven. 
Doe als de Milanezen en nip de hele 
avond langzaam aan een negroni 
(een cocktail met gin, rode Vermout 
en amaro) achter borden vol fijne 
hapjes en antipasti. Dat is nog eens 
la dolce vita.

De wijk Brera is knus 
en gezellig, met een wirwar 

van smalle steegjes

ETEN & DRINKEN

Bar Luce.

Nourish Bistro

Risotto alla 
Milanese.

TheGrizzly House
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SLAPEN 
Antica Locanda 
Solferino 
Met tal van musea en 
galeries in de buurt is 
hotel Antica Locanda 
Solferino in de artistieke 
wijk Brera van oudsher 
favoriet onder creatieven. 
Via Castelfidardo 2

The Yard Milano
Dit boetiekhotel heeft 
kamers met elk een 
eigen sportthema, een 
gigantische boeken-
verzameling en vintage 
interieuraccenten. Piazza 

Ventiquattro Maggio 8

Room Mate Giulia 
Het interieur van 
dit viersterrenhotel 
bestaat uit strakke 
designmeubels gemixt 
met retro accenten. 
Via Silvio Pellico 4 

  1 La Latteria
  2 Cracco’s
  3 Trattoria Masuelli San Marco
  4 Bar Luce
  5 Pasticceria Cucchi 
  6   Luini
  7 Opera La Scala
  8 Villa Reale of Milan
  9 Antica Locanda Solferino 
10 The Yard Milano
11 Room Mate Giulia
12 Santa Maria Delle Grazie
13 Museo Poldi Pezzoli
14 Casa Boschi di Stefano
15 Fondazione Prada
16 Copernico Milano Central 
17 Grand Hotel et de Milan

DOEN 
Antiekmarkt
Elke laatste zondag van 
de maand verandert de 
Alzaia Naviglio Grande 
in een grote antiekmarkt 
in de buitenlucht. Het 
aanbod is enorm, van 
meubels en horloges 
tot speelgoed, oude 
brillen en radio’s. 
Alzaia Naviglio Grande

Opera
La Scala wordt een 
van de mooiste opera-
gebouwen ter wereld 
genoemd en is voor 
liefhebbers van opera 
en muziek een 
reisbestemming op 
zich. Wel even vooraf 
reserveren, want 
kaartjes zijn vaak 
al maanden van 
tevoren uitverkocht. 
Via Filodrammatici 2

Tuinen van Villa 
Reale of Milan
Raar maar waar: de 
prachtige tuinen van 
Villa Reale of Milan 
zijn voor volwassenen 
uitsluitend toegankelijk 
met kinderen. Die 
kunnen zich hier 
lekker uitleven na een 
lange dag in de stad. 
Via Palestro 16 

Piazza 
San Babila

Viale Certosa

Arco della Pace

Viale Liguria

Viale Marche

Milanezen ontbijten met een 
cappuccino en brioche, die ze staand 

nuttigen in een pasticceria

Galleria Vittorio 
Emanuelle II. 
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La Scala.

Room Mate Giulia.

The Yard Milano.
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Flexwerkplek
De individuele kantoorplekken en 

gemeenschappelijke ruimte bij 
creatieve werkomgeving Copernico 

Milano Centrale lijken zo uit een 
Scandinavisch interieurtijdschrift 

weggelopen. Wie hier een werkplek 
huurt, krijgt bovendien gratis 

toegang tot de bijbehorende gym
om na een lange dag werken 

even stoom af te blazen. 
Via Copernico 38 

Nu even niet
De werkdag van Italianen begint 

doorgaans later dan Nederlanders 
gewend zijn, maar er wordt ook 
langer doorgewerkt. Goed om te 
weten: voor Milanezen zijn de 
koffie- en lunchpauzes heilig. 

Op die momenten wordt er niet 
over zaken gesproken.

Slapen in stijl
Het iconische Grand Hotel et de 

Milan is vanwege de centrale  
ligging een ideale uitvalsbasis.  

Het vijfsterrenhotel uit 1863 ademt 
klassieke grandeur. De wereld- 

beroemde Milanese designstudio 
Dimori voerde recent een grondige 

renovatie door en mixte daarbij 
authentieke elementen, zoals de 
marmeren badkamers, antieke 

meubels en originele parketvloeren 
met eigentijds comfort.
Via Alessandro Manzoni 29

CULTUUR

VOOR DE 
ZAKENREIZIGER

Museo Poldi Pezzoli.
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 Nu naar Milaan  

Leonardo Da Vinci 
De wereldberoemde 
muurschildering Het 
Laatste Avondmaal van 
Leonardo Da Vinci is te 
bewonderen in de kerk 
Santa Maria delle Grazie, 
die dateert uit 1492. 
Vooraf reserveren is aan 
te raden. Piazza di Santa 

Maria delle Grazie

Museo Poldi Pezzoli
In dit museum hangen 
werken van Botticelli, 
Bellini en Fra Filippo 
Lippi, maar ook van 
Nederlandse namen  
als Pieter Brueghel  
de Jonge en Jacob 
Toorenvliet. 
Via Alessandro Manzoni 12 

Pirelli Hangar Bicocca
Wie van moderne kunst 
houdt, slaat de Pirelli 
Hangar Bicocca niet 
over. Momenteel is er 
een grote expositie van 
beeldhouwer Leonor 
Antunes te zien, die zich 
in haar werk graag laat 
inspireren door vergeten 
grootheden uit de 
beeldende kunst. 
Via Chiese 2

Casa Boschi di Stefano
Het originele retro 
interieur (zelfs de 
badkamer is nog intact!)
in huismuseum Casa 
Boschi di Stefano is 
bijna net zo indrukwek-
kend als de machtige 
collectie Italiaanse kunst. 
Via Giorgio Jan 15

Fondazione Prada
Nu te zien: de expositie 
Sanguine, waarvoor  
de Vlaamse kunstenaar  
Luc Tuymans meer dan 
80 schilderwerken uit 
de barok selecteerde. 
Ook het gebouw zelf, 
een voormalige 
gin-distilleerderij met 
aangebouwde nieuwe 
delen, is bijzonder. 
Largo Isarco 2

Santa Maria 
delle Grazie.

13 1412

17

Vanaf 7.500 Miles. 
KLM vliegt 4 keer per dag naar Milaan.

Reistijd 1 uur en 35 minuten.

•De afstand van de luchthaven tot 
Milaan is ongeveer 50 kilometer.

•Vanaf de luchthaven vertrekt elk halfuur een 
trein naar Milano Centrale (reistijd: 58 minuten).

•Het vaste tarief voor een taxirit 
naar de stad is € 90.
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15

20  

CITY GUIDE MILAAN

Maak van reistĳ d relaxtĳ d met Privium. Dan parkeert 
u vooraan, heeft u voorrang bĳ  security en passeert 
u vliegensvlug de grens met irisscan zowel bĳ  vertrek 
als aankomst. In onze exclusieve lounges geniet u van 
een drankje en het uitgebreide buff et. Volop kans om 
te ontspannen of nog wat werk te doen.  

Word lid voor € 215,- per jaar 
of probeer Privium 4 maanden voor € 89,- 

schiphol.nl/privium

Live life in 
the fast lane

Travel with speed and comfort at Amsterdam Airport



Magisch 
Oman
Door Oman rijden is rondkijken in verwondering. Het landschap is groener 
dan in buurlanden, cultuur en architectuur worden er gekoesterd en het geurt 
overal naar zoete kruiden. Journalist Ivo Weyel tipt vijf hoogtepunten.
TEKST IVO WEYEL 

Het vuurrode woestijnzand  
in de  Wahiba Sands.
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Hoofdstad Muscat.
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Droomnacht in de woestijn
De jeep scheurt over de steile, hoge 
zandheuvels. Chauffeur Mohammed 
schakelt als een dolle om hem in 
bedwang te houden. We schudden 
van links naar rechts. Dune bashing, 
heet dat officieel. “I like to tease the 
tourist a bit,” zegt hij, want vlak naast 
ons blijkt een vlakke, rechte weg te 
liggen. We rijden in drie uur van 
Muscat naar het Thousand Nights 
Camp, midden in de Wahiba- 
woestijn, om te overnachten in het 
eeuwige zand. Als een bedoeïen, in 
een tent. Zij het wel een tent met 
airconditioning, minibar, hemelbed 
en een heerlijke cappuccino aan het 
ontbijt. We checken in en maken een 
zandtocht op paarden. Een kopje 
koffie drinken bij de bedoeïenen-
buren kan ook, mits ze thuis zijn, 
want de meeste wonen parttime in 
hun tenten. Vanaf halftwaalf  ’s 
avonds wordt de generator 
uitgeschakeld. Alleen de kraakhel-
dere sterrenhemel met miljarden 
lichtpuntjes verlicht dan nog de 
muisstille woestijn. 
De volgende ochtend zitten twee 
Italiaanse vriendinnen wat verfom-
faaid aan het ontbijt. Ze kozen voor de 
meest avontuurlijke tent, zonder airco, 
matje op de vloer. Hun chauffeur 
voegt zich fris en uitgeslapen bij hen. 
“Ik sliep in een tent met airco,” 
fluistert hij me in. “But don’t tell them!” 
Ik bewaar het geheim. 

Pasgeboren zeeschildpadden
Wie schildpadden eieren wil zien 
leggen, moet vroeg opstaan. Zo rond 
halfvier, in het holst van de nacht nog, 
te vroeg zelfs voor een ochtend-
humeur, gaan we op pad naar 
schildpadresort Ras Al Jinz, ongeveer 
120 kilometer van Muscat. De groene 
zeeschildpad is een bedreigde 
diersoort, maar hier leggen de dieren 
al dertig jaar lang ongestoord hun 
eieren in het zand, vlakbij de zee. 
Oman was een van de eerste landen 
die ze een beschermd stuk strand gaf 

D
Dankzij de vondst van olie in de jaren 
zestig is Oman schatrijk, en een van 
de dunst bevolkte landen ter wereld. 
Het huidige staatshoofd, sultan 
Qaboes bin Said al Said, zette in 1970 
zijn vader af. Hij besloot het land te 
moderniseren zonder het geweld 
aan te doen. Niks hoogbouw en grote 
shoppingmalls; behoud van natuur 
en historie stonden voorop. Het 
landschap is divers: kilometers 
zandstranden, antieke steden en 
dorpjes, ruige bergruggen en 
heuvelige zandwoestijnen zover het 
oog reikt. De meeste mensen wonen 
in het noorden, langs de kust van de 
Golf van Oman en rond hoofdstad 
Muscat. Vanaf hier is alleen nog een 
fourwheeldrive nodig (met gps!) om 
het land goed te verkennen. 

waar geen mens ze mag lastigvallen. 
Tenzij met een gids, zoals wij. 
Onze gids heet Sasankan. Hij jubelt 
en wijst: “Kijk!” En inderdaad, we zien 
meerdere exemplaren naar de zee 
sloffen (ik kan er geen beter woord 
voor vinden, zo moeizaam is hun 
slepende tred). We zien er zelfs een 
paar op het moment dat ze hun eieren 
leggen, met tientallen tegelijk, als 
pingpongballen. We zien ook kleintjes, 
vers uit het ei, die een spurt maken 
naar de branding om het vege lijf te 
redden en het ruime sop te kiezen.  
Wie dit wil zien, kan beter lang van 
tevoren boeken. Er is een maximum 
aantal toeristen dat per dag toegang 
krijgt tot dit unieke spektakel. 

Schatten van de 
Arabische cultuur 
Het is opmerkelijk hoe goed Oman met 
het (al dan niet koloniale) verleden 
omgaat. Het behoudt en koestert zijn 
culturele erfgoed. Vandaar dat Oman 
het land bij uitstek is om kennis te 
maken met de geschiedenis van de 
Arabische landen. Iets om niet te 
missen is de Grote Sultan Qaboes-
moskee in Muscat uit 2001, de grootste 
van het land en de trots van Oman. 
Die biedt plaats aan twintigduizend 
mensen, met op de grond het op een 
na grootste tapijt ter wereld. Het 
gebouw is imposant, gemaakt van het 
witste marmer, dat weerkaatst in de 
felle zon. De wanden zijn ingelegd met 
parelmoer en bladgoud en er is een 
kroonluchter waarin je kunt wonen, 
zo groot, gemaakt door de bekende 
kristalfamilie Swarovski. Het is de 
enige kroonluchter ter wereld met 
eigen personeel: drie man zijn in vaste 
dienst om hem te onderhouden. 
Cultuur treft u ook in Nizwa (op 
anderhalf uur rijden van Muscat). 
Daar staat een majestueus Portugees 
fort uit de zeventiende eeuw. Vlakbij 
het fort ligt een beroemde markt 
waar, naast vis, zilver en saffraan, 
ook parfum wordt verkocht. Oman is 
beroemd om zijn parfums. Het land 
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❤
KLM crew favourite

Cabin crew member Filiz Arikdogan
”In Muscat eten we vaak met de hele crew 

bij Kargeen. Gasten kunnen er in het restaurant 

of de tuin heerlijk onder de bomen zitten. Dan 

zijn we pas echt in Oosterse sferen. Soms verschijnt 

er zelfs een hele grill op tafel. Alles is er fantastisch, 

ook de non-alcoholische drankjes. De bediening 

is uiterst vriendelijk, waar wij natuurlijk ook van 

gecharmeerd zijn. Een toplocatie.“ 
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Zwemmen in een 
idyllische wadi.

Binnenplaats van 
het Portugese fort 

in Nizwa.

De soek is het hart 
van Muscat.

Het Portugese fort 
in Nizwa.

Een kleurrijke nis 
in de Sultan 
Qaboes-moskee.

In alle rust leggen 
de schildpadden 

hun eieren.

Dolfijnen spotten
 Varen over glinsterend water met 

dansende dolfijnen voor de boeg van 
de boot? Het kan vlak voor de kust 

van Muscat. In de wateren rond 
Oman leven maar liefst 22 dolfijn- en 
walvissoorten. Elke dag vertrekken er 

boottochten vanuit de jachthaven 
van Muscat. Wie naast dolfijnen ook 

walvissen wil spotten, maakt de 
meeste kans tussen oktober en mei.

alsansool.com

Snorkelparadijs
Het rijke onderwaterleven in Oman  
is een droom voor grote en kleine 
snorkelaars. Tussen de kleurrijke 
koraaltuinen en indrukwekkende 

rotsformaties zwemmen vele 
diersoorten, van zeeschildpadden en 

pijlstraartroggen tot felgekleurde 
rifvissen en octopussen. De baai van 
Bandar Khyran, een halfuur rijden 

van Muscat, staat bekend als de 
beste snorkelplek van het land.

Woestijnrit 
De vuurrode zandduinen van de 

Wahiba-woestijn kunnen tot wel 200 
meter hoog worden en lenen zich 

perfect voor spannende actitiviteiten 
als dune bashing (met een jeep wild 

tegen de duinen op rijden) en 
zandboarden (net als snowboarden, 
maar dan op zand). Sluit de dag af 
met een ontspannen ritje op de rug 

van een kameel, bij voorkeur tijdens 
zonsondergang. 

thousandnightsoman.com

DOEN MET 
KINDEREN
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Een traditionele
dhow (vissersboot) 

op het water.

SLAPEN 

Voor de zakenreiziger   
Hormuz Grand Hotel
Stijlvol hotel in 
Muscat, niet ver van 
vliegveld en centrum. 
quorvuscollection.com 

Misfah Old House
Dit sfeervolle hotel
ligt midden in een 
oud dorp met 
gestuukte huizen, 
waarin de uitbaters 
gasten graag 
rondleiden. 
bedandbreakfast.eu

Met kinderen 
Six Senses Zighy Bay
Dit mooie resort in 
het noorden van 
Oman heeft een 0-12 
club, perfect strand 
en aparte villa’s. 
sixsenses.com

The View 
Perfecte uitvalsbasis 
voor wandeltochten, 
of zwemmen in het 
enorme zwembad 
met het mooiste 
uitzicht ter wereld. 
theviewoman.com
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Een warme middagzon 
verlicht de muisstille 
Wahiba-woestijn

Oman: land van 
wierook, kamelen 
en tradities.
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 Nu naar Oman  

Let op voor 
overstekende 
kamelen.

De soek van 
Muscat is rustig, de 
kraamhouders zijn 

vriendelijk.

Vrouw in lokale 
klederdacht.

is rijk aan wierookbomen, mirre, 
rozenwater en sandelhout. 
De huidige sultan Qaboes creëerde 
zelfs eigenhandig een geur, 
Amouage, overal te koop en gemaakt 
met de hars van de exquise houtsoort 
oudh. Parfum hoort bij de cultuur van 
het land. Mannen dopen het kwastje 
aan hun dishdasha (de nationale 
dracht) elke ochtend in parfum, 
zodat ze de hele dag zoet geuren. 
Het kwastje hangt er speciaal aan 
voor dat doel. “Als ik mijn vrouw en 
kinderen mis, ruik ik eraan. Het is  
de geur van thuis,” zegt onze gids.

Onvergetelijke hotels 
Oman is rijk. Het is nieuw en (letterlijk) 
gevonden geld, want in de jaren zestig 
van de vorige eeuw trof men er pas 
olie en gas aan in de bodem. Wie snel 
rijk wordt, wil dat graag laten zien, en 
Oman is daarop geen uitzondering. 
Men is trots op de rijkdom en laat 
iedereen daar graag in delen. Dat 
gaat overigens op bescheiden wijze. 
Hoogbouw is verboden. Het unieke 
landschap wordt beschermd en blijft 
daardoor onaangetast weelderig en 
groen. Aan luxueuze hotels is in 
Oman evenwel geen gebrek. 
In een buitenwijk van Muscat vindt u 
het wereldberoemde designhotel The 
Chedi. Het heeft een privéstrand, een 
zwembad zo groot als de zee, met 
lantaarns verlichte terrassen en 
patio’s alom, en de meest luxueuze 
gym die ik ooit zag (en weer niet 
gebruikte). Hoewel Oman nagenoeg 
alcoholvrij is, shaken ze op deze plek 
bovendien de heerlijkste gincocktails 
met plaatselijke vruchten. 
Ook een aanrader is het Alila Jabal 
Akhdar Hotel. Dit vijfsterrenhotel ligt 
in splendid isolation op een 2000 
meter hoge bergtop, ongeveer twee 
uur rijden van Muscat, en het heeft 
weergaloze vergezichten over berg en 
dal. Geitjes lopen hier vrij rond en 
snuffelen aan het hotelraam. De weg 
erheen is zo steil dat alleen fourwheel-
drives hem kunnen bedwingen. Maar 
dan openbaart zich een oase van luxe 
en rust. En vermaak: voor wie even 
niets kan bedenken, is er een speciale 

Leisure Concierge. De spa biedt 
massages die buiten worden 
uitgevoerd tijdens zonsopgang- of 
ondergang, iets om nooit meer te 
vergeten. Niet in slaap vallen, dus.

Hartelijke locals
Muscat is het hart van het land, en de 
soek het hart van Muscat. Zoals in 
elke soek gaat het er levendig aan toe, 
maar wel duidelijk rustiger dan elders. 
De kraamhouders lachen en knikken  
en vragen (soms): “Where are you 
from?” Omanieten zijn gastvrij, 
behulpzaam en vriendelijk, mede als 
gevolg van de zeer lage bevolkings-
dichtheid. Hoe meer ruimte een mens 
heeft, hoe vriendelijker hij blijkbaar is. 
Als ik in de soek een souvenir koop, en 
wil afrekenen, vraagt de verkoper met 
licht ironische blik of ik niet eerst wil 
afdingen. Ik zeg dat ik daar slecht in 
ben en het altijd wat gênant vind. Hij 
lacht en antwoordt: “Okay, then you 
make me rich today!” en stopt een 
glimmend doosje bij mijn aankoop, 
als cadeautje. Omanieten zijn trots  
op hun land, en willen het graag 
laten zien. Soms wijst iemand ons 
ongevraagd op een niet in onze gids 
voorkomend juweeltje om de hoek, 
een oude kleine moskee of een 
idyllische wadi, zo’n aquamarijn-
kleurige waterpoel met palmen 
rondom waar Omanieten graag in
poedelen en picknicken. Door al dit 
soort ongevraagde tips onderweg is 
reizen in Oman vaak een verrassing. 
Mijn advies: volg die tips en gooi het 
geplande pad om waar mogelijk. Wie 
tijd bewaart om te improviseren, leert 
het land op de meest intieme en 
verrassende wijze kennen. 

Vanaf 22.000 Miles. 
KLM vliegt 3 keer per dag naar Oman.

Reistijd 9 uur.

•Vanaf de luchthaven is het 14,6 kilometer 
naar het centrum van Muscat. 

•Openbare bussen stoppen langs de 
Sultan Qaboos Highway.

•Er zijn geen vaste taxitarieven. Onderhandel 
aan het begin van de rit over de prijs.
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De Sultan Qaboes-moskee 
is de grootste van het land 
en de trots van Oman 

De Sultan Qaboes-moskee 
heeft een gebedsruimte 
van ruim 74 m2.

 

ETEN & 
DRINKEN
Bait Al Luban
Omaans eten met 
een Indiaas tintje 
kan bij Bait Al Luban.  
Lamsvlees dat uren 
onder de grond heeft 
liggen garen (het 
ultieme slow food) 
en vers hibiscussap. 
baitalluban.com

Bin Ateeq
Traditioneel Omaans 
eten, dat al zittend 
op vloerkleden in 
privékamers wordt 
gegeten – dat kunt u 
verwachten bij Bin 
Ateeq in Muscat 
(Al Khuwair Street). 
Probeer de Harees, 
een meelpap gemixt 
met vlees en speciale 
sausjes (cash only).
 
Club Safari
De beste dj’s draaien 
in Club Safari in het 
Grand Hyatt Muscat. 
Happy hour tussen
18.00 en 22.00 uur. 
muscat.grand.hyatt.com
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Het Spaanse wijnhuis Marqués de 
Riscal is wereldberoemd vanwege 

de riojawijnen en bijzondere 
architectuur van het gelijknamige 
vijfsterrenhotel, ontworpen door 
Frank Gehry. Hier worden gasten 
ondergedompeld in de wereld van 
wijn. Tijdens wijnproeverijen in de 

bodega, of letterlijk, tijdens een van 
de vinotherapie-behandelingen. 
Denk: massages met druivenolie, 
heerlijke wijnbaden en scrubs met 

druivenpitten. Te boeken in de 
prachtige wellness van het hotel. 

marquesderiscal.com

Nu naar Bilbao  

BADEN IN 
WIJN

Vanaf 7.500 Miles. 
KLM vliegt 2 keer per 

dag naar Bilbao.
Reistijd 2 uur en 10 minuten.

De afstand van de luchthaven 
tot Marqués de Riscal is 
ongeveer 122 kilometer.
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Fotograaf Jimmy Nelson 
bij de Masai in de 

Magadi-woestijn in Kenia.
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een groot oliebedrijf waardoor ik 
op allerlei plekken heb gewoond 
en opgroeide tussen verschillende 
culturen. Van Papoea-Nieuw-Guinea 
tot de Amazone en Afrika. Op mijn 
zevende verhuisde ik naar Engeland 
om daar naar een katholieke 
kostschool te gaan.” 

De overgang van vrijheid, blijheid  
in de rimboe naar een omgeving  
met duizend jongens en vierhonderd 
priesters tussen vier muren, viel  
hem zwaar. “Vanwege het grote 
contrast,” vertelt hij openhartig. 
“Maar ook omdat ik werd gepest.  
Ik was anders en voelde me een 
buitenbeentje, lelijk. Zeker nadat  
op mijn 16de in één nacht al mijn 
haar was uitgevallen door een 
verkeerd medicijn.” 
Op zijn zeventiende vertrok hij. 
Twee maanden reisde hij te voet door 
Tibet, met een kleine camera en vier 
Kodak-fotorolletjes. Het begin van 
zijn fotografiecarrière, maar vooral 
ook van een nieuwe start in zijn 
leven. De ontmoetingen die Jimmy in 
Tibet had, bleken helend. “Ik werd 

“ Hoe moeilijker  
de reis, des te groter    
de beloning"

en afspraak maken met 
iemand die altijd 
onderweg is, valt niet 
mee. Wanneer we Jimmy 

Nelson spreken, is zijn vliegtuig net 
vanuit New York op Schiphol geland. 
Hij is twee dagen in Amsterdam 
voor hij aan het volgende avontuur 
begint. Gelukkig is zijn energie 
onuitputtelijk. Ook nu is er in hem 
geen spoortje van vermoeidheid.
Acht jaar geleden begon Jimmy aan 
zijn grootste project: het fotograferen 
van inheemse culturen en  
traditionele volken over de hele 
wereld. Inmiddels heeft hij meer dan 
zestig stammen bezocht, van de de 
rendierherders in Siberië tot de 
Layap in Bhutan en de Mundari’s in 
Zuid-Soedan. Met zijn foto’s plaatste 
hij hen op een voetstuk. Zijn 
fotoboek Before they pass away werd 
een bestseller. Tentoonstellingen en 
lezingen over de hele wereld 
volgden. Recent verscheen zijn 
tweede boek: Homage to humanity. 

Zoeken naar verbinding
Wie Jimmy's fascinatie voor 
traditionele volken wil begrijpen, 
moet terug naar zijn vroege jeugd. 
Jimmy: “Mijn vader werkte voor 

E

            

“Overal zoek ik de  
  menselijke connectie”

TEKST JOANNE WIENEN   FOTOGRAFIE JIMMY NELSON

De Brits-Nederlandse Jimmy Nelson (51) reist al jarenlang de wereld over om 
inheemse culturen en traditionele volken te fotograferen. Flying Dutchman sprak 
hem over zijn verre reizen, offers brengen en de kracht van kwetsbaarheid.
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Op zichzelf staand niet per se 
bijzonder. Het is de moeite die je  
doet – de emotionele investering – 
die er betekenis aan geeft.”

Menselijk en sympathiek
Op reis brengt Jimmy gemiddeld 
anderhalve maand bij een stam door. 
“Ik fotografeer misschien één 
procent van die tijd. Het kost veel tijd 
en moeite om een relatie op te 
bouwen. Voor mijn nieuwe boek was 
ik bij vier stammen die nog nooit  
een wit iemand hadden gezien, laat 
staan een camera. Dan kan het wel 
drie weken duren voordat ik die 
überhaupt uit mijn tas haal.”
Omdat hij liever niet met tolken 
werkt, kost het veel tijd om duidelijk 
te maken wie hij is en wat hij wil. 
Toch is het, ondanks taal- en 
cultuurbarrières, nog nooit niet 
gelukt om het vertrouwen van 
mensen te winnen. “Het klinkt 
misschien naïef, maar ik geloof dat 
het altijd lukt om een band te 
creëren. Zolang je je maar oprecht 
kwetsbaar en nederig durft op te 
stellen. Neem Mister Bean. Hij 
gebruikt geen woorden, maar door 
zijn mimiek en menselijkheid is hij 
begrijpelijk én sympathiek voor 
iedereen waar ook ter wereld.” 

Offers brengen
“90 procent van mijn tijd ben ik 
onderweg. Toch word ik het reizen 
per vliegtuig nooit zat. Je bent even 
offline. Afgesloten van de rest van  
de wereld, vol verwachting van wat 
komen gaat. Het is bijna meditatief. 
Tijdens lange vluchten raak ik vaak 
in gesprek met de flight crew. Het 
is makkelijk praten, want we delen  
een gemeenschappelijke passie: 
we reizen voor ons werk. Ik ervaar 
het als een groot geschenk dat 

ik dit werk elke dag mag doen.” 
Maar natuurlijk zijn er ook nadelen. 
“In mijn leven is volstrekt geen 
sprake van een balans tussen werk 
en privé. Dat is lastig voor een gezin. 
Het is een van de redenen dat mijn 
vrouw en ik uit elkaar zijn. Mijn werk 
is mijn grootste passie. Haar passie 
ligt elders. Daarom hebben we 
elkaar los moeten laten. Als er iets  
is waarin ik het meest heb gefaald, is 
het de communicatie met mijn eigen 
stam – mijn gezin. Ik heb drie 
kinderen, twee zijn al het huis uit. Ze 
gunnen me oprecht dat ik mijn hart 
volg, maar ervaren ook woede en 
verdriet omdat ik zo vaak weg ben. 
Dat is een constante worsteling.” 

Leren loslaten
“In Amsterdam wil ik oud worden. 
Ik houd van de sfeer, de openheid en 
de mogelijkheden hier. Al voel ik 
me eigenlijk overal thuis. Leg me op 
een matje in de jungle van Papoea-
Nieuw-Guinea en ik slaap beter 
dan in mijn eigen bed. Het klinkt 
misschien gek, maar ik vind het 
ultiem bevrijdend om te weten dat  
ik geen controle heb over wat er gaat 
gebeuren. Pas als ik volkomen ben 
overgeleverd aan het lot, kan ik 
loslaten en tot rust komen. Die 
overgave zijn we in de moderne 
maatschappij een beetje kwijt-
geraakt. We willen alles sturen en 
controleren. Boekwinkels liggen 
vol met titels over leven in het nu, 
maar we hoeven alleen maar een 
voorbeeld te nemen aan die 
inheemse volken. Zij denken niet 
aan toekomst of verleden, maar zijn 
gefocust op het heden. Ze beseffen 
dat zij totaal geen controle hebben 
over de natuur, het weer of hun 
gezondheid. Leren loslaten is 
misschien wel de grootste les die  
ik van mijn reizen geleerd heb.”  

            

gastvrij ontvangen en  volledig 
geaccepteerd, ondanks de proble-
men die mensen daar zelf hadden. 
Sindsdien ben ik nooit meer gestopt 
met rondzwerven, overal op zoek 
naar die menselijke connectie.  
Dat is wat ik nu nog steeds doe.”

Op avontuur
Jimmy's omzwervingen brengen 
hem op de meest afgelegen plekken, 
zoals Noord-Siberië waar volken als 
de Tsjoektsjen al eeuwen van de 
rendierjacht leven. Het is een van  
de moeilijkst bereisbare gebieden  
ter wereld. Jimmy: “Er zijn daar 
kilometers en kilometers aan 
uitgestrekte sneeuwvlakten. Je kunt 
uren rondrijden zonder een levende 
ziel tegen te komen. Door tempera-
turen van 60 graden onder nul, 
is het vrijwel onmogelijk om langer 
dan een kwartier buiten te zijn. 
Om warm te blijven, wikkelden we 
ons in rendierhuiden.” Waar de 
meeste mensen al huiveren bij het 
idee, zijn het juist deze momenten 
die Jimmy een ultiem gevoel van 
geluk bezorgen. “Hoe moeilijker 
de reis, des te groter de beloning. 
Op zo’n reis ervaar ik iets wat maar 
heel weinig mensen  op deze aarde 
zullen meemaken. Ik vergelijk 
een reis weleens met een kus.  

De Layap in Bhutan.

“ Pas als ik volkomen ben  
overgeleverd aan het lot, kan ik 
loslaten en tot rust komen"

34  

Een Wodaabe-vrouw tijdens het 
Gerewol Festival in  Tsjaad.

 

JIMMY NELSON 
FOUNDATION
Jimmy: “Ik wil mensen 
laten zien wat ik heb 
gezien en laten 
ervaren wat ik heb 
meegemaakt. Om die 
reden heb ik in 2016 
de Jimmy Nelson 
Foundation opgericht. 
Met die stichting 
geven we mensen 
de middelen om zelf 
op reis te gaan en 
vast te leggen hoe 
inheemse culturen 
leven. Zo ontstaat 
uiteindelijk een 
gigantisch archief 
van foto’s en video’s 
waarin deze culturen 
zijn vastgelegd. Dat
is niet alleen belang-
rijk voor toekomstige 
generaties, maar 
ook om mensen 
bewust te maken 
hoe bijzonder hun 
culturele erfgoed is.” 
jimmynelson.com
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Hoe bereidt u zich voor op nieuwe kansen?

Europa’s grootste sprekersinstituut

010-4333322 | Speakersacademy.nl

G R A N D  S P E A K E R S
B U S I N E S S  &  K N O W L E D G E  C L U B

®

� e no1 Business Club

Grandspeakers.nl Worldofconsciousness.com

Ontwikkelen is cruciaal, privé of als je ondernemer bent. Maar hoe weet je dat je nieuwe kansen kunt grijpen op het 
moment dat ze zich aandienen? Een van de meest effectieve manieren is het bijwonen van inspirerende lezingen. 
Speakers Academy® werkt al meer dan 20 jaar samen met de beste sprekers, wereldwijd. Consultants begeleiden u 

bij het selecteren van de juiste spreker voor elk evenement uit een portfolio van meer dan 35.000 sprekers.

 Meest ervaren team van consultants  +35.000 sprekers wereldwijd  Meer dan 20 jaar ervaring  Service van de hoogste kwaliteit

SA_ad_Flying-Dutchman_2018_2.indd   1 05-11-18   10:39
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Heliskiën vertegenwoordigt het 
ultieme vrijheidsgevoel. Voor wie als 

eerste sporen in de sneeuw wil 
trekken op de hoogste hellingen, 

zijn de Columbia Mountains in 
Canada een droombestemming. 

Dankzij de geografische ligging valt 
hier zogeheten champagne powder: 
droge, kraakheldere poedersneeuw. 

In het gebied zijn dertien lodges 
waar heliskiërs kunnen verblijven 

Van luxueuze berghutten met 
privékok en spa tot accomodaties 
voor families of vriendengroepen. 

cloud9travel.nl

 Nu naar Edmonton  

CHAMPAGNE 
SNEEUW

Vanaf 25.000 Miles. 
KLM vliegt 2 keer per dag naar 

Edmonton (vanaf de zomer 3 keer).
Reistijd 9 uur.

Het heliskigebied in de Columbia 
Mountains ligt op ruim 3 uur rijden 

vanaf het vliegveld.
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Londens 
East End

Ooit industrieel en rauw, nu een creatieve broedplaats vol streetart, 
vintagewinkels en goede restaurants. Flying Dutchman-redacteur Marieke 

Verhoeven verkent Londens East End in 48 uur. 
TEKST MARIEKE VERHOEVEN   FOTOGRAFIE MIRJAM BLEEKER

38  38  

Broadway Market.
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Streetart-tour
Op zaterdagochtend begeef ik me 
naar de Whitechapel Gallery op 
Whitechapel High Street. Lang voor 
de hipsterinvasie werd hier al werk 
van Picasso en Pollock geëxposeerd. 
Het is het startpunt van de London 
Graffiti and Street Art Tour van Free 
Tours by Foot. Tijdens de twee uur 
durende wandeling vertelt gids 
Jessica enthousiast over alle streetart 
die we onderweg tegenkomen. 
“Sommige werken blijven jaren intact, 
andere muren veranderen continu, 
afhankelijk van de reputatie van een 
artiest en de kwaliteit van het 
kunstwerk. Werken van wereld-
beroemde artiesten als Banksy of 
ROA blijven uiteraard onaangeraakt,” 
zegt ze. Maar juist ook die kleine, 
creatieve uitingen, zoals de vele 
stickers met vaak politieke en 
humoristische boodschappen – 
parodieën op Donald Trump 
en kritiek op Brexit – geven een goed 
tijdsbeeld. Niet alleen op stads-
niveau, maar ook op wereldniveau. 

Een nieuwe impuls
Net als in Williamsburg in New Yorks 
Brooklyn, waren het de kunstenaars 
en jonge ondernemers die zich 
eind jaren negentig in de verlaten 
(fabrieks)panden in Shoreditch 
vestigden en de buurt een nieuwe 
impuls gaven. Inmiddels is de wijk 
dusdanig populair dat het in 2017 zelfs 
als duurste tech en creative district ter 
wereld uit de bus rolde. Toch voelt het 
niet als een valstrik voor toeristen, 
juist door die overal aanwezige, 
kritische streetart en het feit dat veel 
jonge hippe Londenaren hun 
weekend zelf ook graag in Shoreditch 
doorbrengen. Niet in de minste plaats 
vanwege de vele (vintage)winkels, 
restaurants en foodtrucks. Overigens 
vormt Shoreditch slechts een deel van 
East End, het oostelijk deel van het 
historische centrum van Londen: ook 
de populaire wijken Dalston, Hackney 
en Clapton worden hiertoe gerekend.

G
‘Gentrification zone’ en ‘Area 
certified as economically cleansed’ 
lezen stickers op een muur vol 
streetart in een zijstraat van 
Commercial Street, een van de 
hoofdstraten in Shoreditch, het hart 
van historisch Oost-Londen. Een 
subtiel protest tegen de enorme 
transformatie die de wijk in de 
afgelopen twintig jaar heeft 
ondergaan, van grimmige arbeiders-
buurt tot mekka voor jonge – gefor-
tuneerde – creatieven en start-ups. 
Schimmige pubs en stripclubs 
hebben plaatsgemaakt voor hippe 
koffiebars, kunstgalerieën, boetieks, 
concept stores en modeketens. 

Broadway Market 
Ik verlaat Shoreditch en loop naar 
Broadway Market, een favoriete 
wandel- en hardlooproute van veel 
Londenaren. Elke zaterdag staat het 
hier tussen negen en vijf uur vol met 
kramen van lokale leveranciers, die 
hun verse producten aanbieden tegen 
– voor Londense begrippen – scherpe 
prijzen. Van Yorkshire Burritos en 
porkbelly-sandwiches tot Japanse 
sushi rolls, op Broadway Market is het 
allemaal te krijgen. Op aanraden van 
een lokale vriend loop ik naar Morty & 
Bob’s Café, in het Netil House, iets ten 
noordoosten van Broadway Market. 
In dit aan de buitenkant weinig 
inspirerende jarenzestigpand vlak bij 
het London Fields Park – een perfecte 
plek voor een winterwandeling, 
livemuziek en uitgebreid mensen 
kijken – hebben verschillende 
creatieven studio’s en werkplaatsen. 
Het is even zoeken naar de ingang, 
maar eenmaal op de tweede ver-
dieping, biedt Morty & Bob’s een 
ontspannen sfeer, brunch, cocktails, 
regelmatig livebands en mooie 
uitzichten op Regent Canal en de rest 
van Oost-Londen. Netil360, een bar op 
een dakterras, met tot elf uur ’s avonds 
bier van Shoreditch’s Truman Brewery 
en spirits van de East London Liquor 
Company, is dé plek voor een volledig 
panoramisch uitzicht over de wijk.

Vintage shoppen 
op Brick Lane
Zondagochtend start ik op de 
bekendste straat van Shoreditch: 
Brick Lane. Al sinds de zeventiende 
eeuw is het hier op zondagen een en 
al bedrijvigheid, ook toen was er al 
een boerenmarkt. Na de komst van 
immigranten uit Bangladesh en 
India in de twintigste eeuw, groeide 
de straat al snel uit tot een trekpleis-
ter voor fans van curry-restaurants. 
Al gaat de lokale bevolking tegen-
woordig liever naar andere plekken 
voor een authentieke curry, zoals 
Gunpowder en Gul & Sepoy op de 
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KLM crew favourite 

Cabin crew member Monica van der Laan:
“Ik ben gek op Shoreditch vanwege alle 

streetart, leuke winkels en lekkere 

eetgelegenheden. Mijn favoriete restaurant 

is Dishoom, om de hoek van de boetieks 

op Redchurch Street. Hip en authentiek tegelijk. 

Ze hebben meerdere filialen in de stad en 

voor de locatie in Shoreditch geldt tijdens 

spitsuur een wachttijd van zo’n twee uur. 

Terecht, want zowel het heerlijke eten – 

een combinatie van Indiase klassiekers met 

een moderne twist – als het prachtige interieur 

is erg de moeite waard.”
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Soho Works
Een populaire co-working space in 

ledenclub en boetiekhotel Soho 
House. Het is mogelijk een werkplek 

te huren voor een dag, maar een 
maandelijks lidmaatschap is ook een 
optie. Naast werkplekken bieden ze 

ook workshops en activiteiten, 
zoals yoga en lezingen.

sohoworks.com

Ace Hotel (& Hoi Polloi)
Gelegen aan Shoreditch High Street 

is Ace Hotel al een tijdje een 
populaire werk- en ontmoetingsplek 

voor zowel locals als hotelgasten. 
Het aangrenzende Hoi Polloi is een 

moderne Engelse brasserie waar 
gasten de hele dag welkom zijn, van 
ontbijt tot borrel. Ideaal voor zowel 

zakelijke als privé-afspraken.  
hoi-polloi.co-uk

 

Shed London
Kleine onafhankelijke flexwerkplek 
in Haggerston met goede koffiebar 

en wijnbar vol biologische wijnen uit 
de beste wijndistricten ter wereld. 

Shed London houdt regelmatig 
exposities op het gebied van 

fotografie en design.
shedlondon.com

Forge & Co
“Een teamlunch is de ideale setting  
om tot de beste ideeën te komen,” 

stelt directeur Steven Beale van Forge 
& Co. Daarom biedt deze co-working 
space in Shoreditch High Street niet 
alleen flexwerkplekken en studio’s 

voor meetings, maar ook een 
restaurant waar de hele dag gezonde 
salades, verse pasta’s en gegrilde vis 

en vlees worden geserveerd.
forgeandco.co.uk

VOOR DE 
ZAKENREIZIGER

The Commercial 
Tavern in Shoreditch.

Streetart.

Flower Market.

Broadway Market

Charlotte Road.
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Ace Hotel.

Concept store
 in Shoreditch.
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London Fields Park.

London Fields Park is 
de ideale plek voor 

een winterwandeling

SLAPEN 

South Place Hotel
Boetiekhotel met  
een spa en Michelin-
sterrenrestaurant 
Angler op de bovenste 
verdieping. In het 
weekend zijn er 
uiteenlopende events, 
zoals Sunday Roasts, 
dj-avonden en 
yogasessies. 
southplacehotel.com

Met kinderen 
CitizenM
Vlak bij Shoreditch 
Street Station biedt 
citizenM strak 
ingerichte kamers 
voor een scherpe prijs. 
De sfeervolle lobby 
vol moderne kunst, 
boeken en tijdschriften 
is ook een populaire 
flexwerkplek. 
citizenm.com 

The Curtain
Stijlvol en chic 
boetiekhotel vlak bij 
Hoxton Square. Er zijn 
meerdere restaurants, 
een bar en een 
zwembad op het dak. 
thecurtain.com
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Origin Coffee Roasters 
op Charlotte Road.
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The Barge House.

Brunswick East 
Coffee in Dalston.

Spitalfields Market of Tayyabs in 
Whitechapel, op loopafstand van 
Brick Lane. Maar de straat staat niet 
alleen bekend om zijn curry’s, ook 
om zijn vintagekledingwinkels en 
food- en kledingmarkten. De winkel 
met de simpele naam Vintage Store 
heeft een van de beste selecties; ik 
scoor er een pak van Giorgio Armani 
en een zijden polo van Yves Saint 
Laurent. Ook in de kelder van de Old 
Truman Brewery zit een goede 
vintagemarkt. Verkopers runnen er 
hun eigen kramen, met alles van 
nineties-kleding tot oude lp’s. Op de 
begane grond kan er gegeten worden: 
van Mexicaans tot Peruaans en zelfs 
Pools en Litouws – hier zijn gerechten 
uit de hele wereld te vinden. Geen fan 
van vintage kleding? Vlak bij de 
metrostop Shoreditch High Street en 
op loopafstand van Brick Lane is in 
Redchurch Street een rits aan mooie 
boetieks van internationale en lokale 
merken te vinden. 

Ondefinieerbare mix
Ik ontvlucht de drukte op Brick Lane 
en loop via Kingsland Road naar 
Dalston, een wijk die nog aan het 
begin van het gentrificatieproces staat 
en daarom eigenlijk spannender en 
interessanter is dan Shoreditch. De 
wandeling van zo’n twintig minuten 
over de op het eerste gezicht niet al 
te aantrekkelijke winkelstraat wordt 
steeds leuker vanwege de verrassende 
diversiteit aan bars, shops en 
restaurants. Van Vietnamese 
pho-shops in Shoreditch via Turkse 
kebabzaken in Haggerston tot aan de 
Jamaicaanse jerk chicken-eethuizen in 
Dalston. Kingsland Road is in feite 
een korte culinaire wereldreis en 
getuigenis van de culturele smelt-
kroes die Londen anno nu is. Bij 
metrohalte Dalston Junction ontmoet 
ik mijn twee Nederlandse vrienden 
die vorig jaar naar Londen zijn 
verhuisd en nu in Dalston wonen. 
“Deze wijk is wat Shoreditch tien jaar 
geleden was,” zegt Mustafa Himdi, 
digitaal strateeg bij een reclame-
bureau. “Een lekker ondefinieerbare 
mix van mensen.” Zijn collega Manoe 

Dentener is het met hem eens. “In 
Dalston gebeurt het, al is het wel 
handig om de juiste plekken te 
kennen. Wie de metro uitloopt, kan 
even denken: waar ben ik beland? 
Toch zit 200 meter verder dan opeens 
een gezellige bar of mooie winkel.” 

Versla de zondagavonddip
Ze nemen me mee naar een typische 
Londense pub, The Prince George, 
voor een Sunday Roast, die traditio-
neel bestaat uit beef Wellington, 
gebakken aardappelen, Yorkshire 
pudding, jus en groenten. Het 
interieur met vergeelde muren, open 
haard en Chesterfields oogt authen-
tiek, maar het feit dat hier ook 
falafelburgers, gebakken halloumi en 
veganistisch ijs wordt geserveerd, 
geeft wel aan dat de tijden ook hier 
zijn veranderd. Als ik ’s avonds 
terugkeer naar South Place Hotel, het 
boetiekhotel in Shoreditch waar ik 
verblijf, blijkt daar de wekelijkse Got 
Soul-zondagavond plaats te vinden. 
Niet alleen voor hotelgasten, maar ook 
vaste prik voor een groep Londenaren 
dat er speciaal voor naar het centrum 
reist. Met bordspellen op tafel, 
cocktails aan de bar en een dj achter 
de draai-tafels, wordt er alles aan 
gedaan om de gevreesde zondaga-
vonddip te voorkomen. “Het publiek is 
hier wat ouder dan in de gemiddelde 
club, de muziek is goed en het is niet 
al te laat afgelopen,” vat vaste gast 
Rachel het samen. Als de dj even na 
middernacht de laatste plaat, Never 
too much van Luther Vandross, opzet 
en de gasten nog even losgaan op de 
dansvloer, weet ik het zeker: East 
London, I’ll be back. 

 Nu naar Londen  
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Vanaf 6.000 Miles. 
KLM vliegt 10 keer per dag naar Londen.

Reistijd 1 uur en 5 minuten.

•De afstand van London Heathrow tot 
Shoreditch is 34 kilometer.

•Vanaf de luchthaven vertrekt elke 5 minuten 
een metro richting het centrum, reistijd: ± 1 uur.

•  Een taxirit richting de stad duurt 
zo’n 45 minuten. U betaalt ongeveer € 80.
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Wandelen langs 
Kingsland Road is 
in feite een korte 
culinaire wereldreis

 

ETEN  

Met kinderen
Broadway Market
Naast marktstallen 
zijn hier ook vele 
eetgelegenheden te 
vinden: Franco Manca 
voor pizza’s, Buen 
Ayre voor Argentijnse 
steaks en bakkerij 
Pavilion voor de beste 
gemberbroodjes. 

Mãos
In deze loft boven 
de winkel Hostem 
kunnen maximaal 16 
mensen terecht aan 
een lange tafel voor 
een vast menu van 
150 pond (exclusief 
drank). Niet goed-
koop, wel heel lekker 
en bijzonder. 
bluemountain.school/

maos

Rochelle Canteen 
Verborgen parel 
gevestigd in een 
huisje op een oud 
schoolplein. Fijne 
lunchplek met 
wisselend menu.  
rochelleschool.org/

rochellecanteen
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E V E RY  G O O D  S TO RY  S TA RTS  W I T H  BAM I G O

Een succesvolle dag begint met de bamboe onderkleding van Bamigo. De T-shirts, boxershorts en sokken 
zijn comfortabel, zacht en van de hoogste kwaliteit. De stijlvolle bamboe onderkleding van Bamigo heeft een 

ademende werking en tevens een uitstekende pasvorm waardoor het aanvoelt als een tweede huid. 
Ervaar het zelf en bestel je onderkleding op Bamigo.com

Bamigo_208x267_flyingdutchman_0712.indd   1 06/11/2018   10:52
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TEKST JOANNE WIENEN  

Geen natuur- en ski-liefhebber die weerstand kan bieden aan 
de blauwe meren, de zachte poedersneeuw en de luxe lodges in 

het hart van de Canadese Rockies. 

Winterwonder Banff
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Saltlik
Wie sfeervol wil dineren 
rond een grote hout-
kachel, gaat naar Saltlik. 
Op het uitgebreide 
menu veel authentieke 
Canadese gerechten. 
Vooral de uiensoep 
en Alberta-steak zijn 
legendarisch. 
221 Bear Street 

Three Ravens 
Een van de beste 
restaurants in Banff is  
Three Ravens. Op het 
menu staan creatieve 
gerechten als octopus- 
carpaccio en heilbot met 
gemberglazuur.
107 Tunnel Mountain Drive

Eddie Burger Bar
De burgers zijn hier 
onweerstaanbaar, maar 
de milkshakes zijn zo 
mogelijk nog beter. 

Naast smaken als vanille 
en Oreo staan er ook 
diverse spiked milk-
shakes met wodka of 
rum op de kaart. 
137 Banff Ave

The Grizzly House 
Echte kaasliefhebbers 
opgelet: ze serveren in 
het sfeervolle The Grizzly 
House een niet te missen 
viergangenfondue. Extra 
leuk: op elke tafel staat 
een ouderwetse telefoon 
om naar andere tafels te 
kunnen bellen.  
207 Banff Ave

Banff Ave. Brewing 
Company
Bierliefhebbers spoeden 
zich voor een uitgebreide 
selectie handgebrouwen 
speciaalbieren naar Banff 
Ave. Brewing Company. 
Op het menu staan 

bovendien smakelijke 
gerechten als bison chili 
en tuna tostada. 
110 Banff Ave

Nourish Bistro
Elegant vegarestaurant 
waar kleurrijke maaltijd-
salades, bietenburgers 
en quinoa bowls 
geserveerd worden. 
Alles is bereid met verse 
groenten uit de moestuin. 
211 Bear Street

Eden
Prijswinnend restaurant 
Eden staat bekend om 
haar verfijnde Franse 
gerechten, bereid met 
Canadese producten. 
Er zijn gecertificeerde 
sommeliers om u te 
helpen kiezen uit de meer 
dan 17.000 (!) flessen wijn 
in de enorme wijnkelder. 
300 Mountain Ave

at Banff een van Canada’s 
topbestemmingen voor 
natuur- en outdoorsport-
liefhebbers is, verklaart 

zichzelf. Weinig plekken zijn omringd 
door zo veel natuurschoon als dit 
bergdorp. De ongerepte wildernis 
van het National Park werd in 1985 
dan ook toegevoegd aan de Wereld- 
erfgoedlijst van UNESCO. Jaarlijks 
komen acht miljoen reizigers in Banff 
genieten van de beroemde Canadese 
gastvrijheid. In de zomer om te 
wandelen langs bloeiende berg-
weiden en diepe, groene valleien.  
In de winter is dit het domein van 
skiërs, snowboarders en langlaufers. 
De sneeuw rond Banff staat bekend 
als de beste van Noord-Amerika. 
Poederachtig en droog, waardoor 
spieren en gewrichten worden 
ontlast. Dankzij het ideale klimaat is 
er vrijwel het hele jaar sneeuw, maar 
de beste tijd voor wintersport is 
tussen kerst en medio februari. Wie 
de piste op wil, kan kiezen uit drie 
skigebieden. Mount Norquay ligt 
vrijwel naast Banff, Sunshine Village 
op ongeveer 20 minuten rijden en 
Lake Louise op ongeveer 40. Met een 
skipas hebt u toegang tot alle drie de 
skigebieden, die met een shuttlebus 
verbonden zijn.

Maar ook een dagje Banff zelf is beslist 
geen straf. Het dorp biedt een zee aan 
romantische lodgehotels met grote 
open haarden en super-de-luxe spa’s. 
Veel restaurants, bars, galeries en 
winkels zijn gevestigd op en rond 
Banff Avenue. De brede hoofdstraat 
die het dorp doorsnijdt, heeft 
Cascade Mountain spectaculair 
op de achtergrond. Gerede kans dat 
u hier premier Justin Trudeau of 
een acteur als Alec Baldwin tegen 
het lijf loopt. Zowel Amerikaanse 
als Canadese celebs komen graag 
in Banff, wat het dorp de bijnaam 
Hollywood North opleverde.  

ETEN & DRINKEN

Three
Ravens.

Nourish Bistro.

Eddie Burger Bar.

The Grizzly House.
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De sneeuw rond Banff 
staat bekend als de beste 

van Noord-Amerika
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SHOPPEN 
Trail Rider Store 
In deze winkel vinden 
reizigers met cowboy-
ambities alles wat  
nodig is om zich heel 
even in het Wilde  
Westen te wanen.  
123 Banff Ave

Canada House Gallery 
Hier worden exposities 
met moderne Canadese 
kunst georganiseerd, 
die meteen ter plekke te 
koop is. Ze verzenden 
wereldwijd. 
201 Bear Street

Met kinderen 
The Spirit of Christmas
In deze enorme kerst-
winkel is het altijd feest. 
Kerstballen in allerlei 
vormen en zingende 
rendieren maken elke 
kinderdroom waar. 
133 Banff Ave

  DOEN 
Banff Upper 
Hot Springs 
Vanuit zowel het binnen- 
als buitenzwembad bij 
de Banff Upper Hot 
Springs is het uitzicht 
over de bergtoppen 
magnifiek. Het water, 
zo’n 39 graden, komt uit 
een heetwaterbron. 
1 Mountain Ave

Winterwandeling
Tijdens een hike door 
Johnston Canyon zijn  
de ijswatervallen en 
gletsjers van dichtbij te 
bekijken. Het pad is goed 
onderhouden, maar nog 
beter te doen met stevige 
sneeuwlaarzen. 
Improvement District No. 9

Hondensleetour 
Vanuit Canmore 
(ongeveer 20 minuten 
rijden van Banff) zijn 
hondensleetours te 
boeken. Van korte 
introductieritten tot 
urenlange tochten.
kingmikdogsledtours.com

Op de sneeuwscooter
Voor de adrenalinejunks: 
vanuit Banff vertrekken 
elke dag avontuurlijke 
sneeuwscooterexcursies. 
jandoets.nl

Bow

Banff Ave

Cave Ave

Mountain Ave

Tunnel Mountain Dr

Weinig plekken zijn zo omringd door 
ongerept natuurschoon 

als dit charmante bergdorp

Hondensleetour 
op Lake Louise.
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Ice Walking.

Trail Rider Store.

The Spirit 
of Christmas.

  1 Saltlik
  2 Three Ravens 
  3 Eddie Burger Bar
  4 The Grizzly House
  5   Banff Ave. Brewing Company
  6 Nourish Bistro
  7 Banff Upper Hot Springs
  8 Trail Rider Store 
  9 Canada House Gallery
10 The Spirit of Christmas 
11 Fairmont Banff Springs 
12 The Rimrock Resort Hotel
13 Moose Hotel & Suites 
14 Fox Hotel & Suites 
15 Schaatsen op de Bow River
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Op avontuur
Vlak naast Banff ligt een heus 

spookstadje. Bankhead werd tot 1922 
door mijnwerkers bewoond. Alleen 

de langzaam vervallende resten van 
het dorp herinneren nu nog aan die 
tijd. Een slingerend grindpad van 

ongeveer een kilometer voert langs 
de ruïnes. Langs het pad treft u 

informatie over de geschiedenis en 
er is een oude treinwagon waar 
kinderen op kunnen klimmen. 

Fairmont Banff Springs
Het meest iconische 
hotel van de stad stamt 
uit 1890. Binnen straalt 
het interieur met chique
kroonlijsten en fluwelen 
stoelen de landelijke 
elegantie uit van een 
Schots kasteel. De fijne
Willow Stream Spa met 
groot thermaalbad is van 
absolute wereldklasse. 
405 Spray Ave

Rimrock Resort Hotel 
Klassiek ingerichte suites 
met eigen zithoek, een 
prijswinnend restaurant 
en een spa met heerlijke 
behandelingen, maken 
het Rimrock Resort Hotel 
een droomplek. En dan 
is er nog dat uitzicht! 
300 Mountain Ave

Moose Hotel & Suites
Vanuit het verwarmde 
zwembad op het dak 
van dit viersterrenhotel 
is het uitzicht op de 
besneeuwde berg-
toppen fenomenaal. 
De strak ingerichte 
kamers beschikken 
over queensize bedden 
en regendouches.
345 Banff Ave

Fox Hotel & Suites
Het vossenthema is tot 
in detail doorgevoerd; 
zelfs het behang in Fox 
Hotel & Suites is een 
foto waard. Ook erg 
bijzonder: de in de rotsen 
uitgehouwen hottub. 
461 Banff Ave

Sunshine Mountain 
Lodge 
Dit moderne hotel is het 
enige in de omgeving 
van Banff dat vrijwel 
direct aan de piste ligt. 
Het heeft twee goede 
restaurants (een 
informeel en een voor 
fine dining), behaaglijke 
vloerverwarming en  
de grootste jacuzzi uit  
de wijde omtrek. 
1 Sunshine Acces Road

SLAPEN

DOEN MET 
KINDEREN

Sprookjesachtig ijskasteel 
Januari is de maand van het Ice 

Magic Festival (van 16 tot en met 27 
januari 2019). Van over de hele 
wereld trekken ijskunstenaars 

richting Lake Louise (40 minuten 
vanaf Banff) om adembenemende 
ijssculpturen te creëren. Klapstuk 
is het ijskasteel, dat in een week 

wordt gebouwd. Na afloop is 
het gebied vrij toegankelijk en 
kan er zelfs om het ijskasteel 

heen geschaatst worden.
banfflakelouise.com/ice-magic-festival 

Schaatsen op de Bow River 
De Bow River ontspringt in de Rocky 

Mountains en stroomt door het 
National Park richting Calgary. 

Naast de rivier, vlak bij het Fairmont 
Banff Springs Hotel, is een 

schaatsbaan aangelegd. Er is ook 
een heuvel om vanaf te sleeën. 

405 Spray Ave

Moose Hotel & Suites.

Fairmont Banff Springs.
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 Nu naar Banff  

1311 14

12

Vanaf 25.000 Miles. 
KLM vliegt 2 keer per dag naar Edmonton 

(vanaf de zomer 3 keer) 
Reistijd 9 uur.

•De afstand van de luchthaven tot Banff 
is ongeveer 451 kilometer.

•Busdienst Greyhound Canada rijdt 
5 keer per dag tussen Calgary en Banff 

(gemiddeld € 48, reistijd 6 uur en 45 minuten).

15
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NATUR 101  |  VANAF 23.950  |  O.B.V. 6 X 3,5 METER

Snuif de herfstgeur op en droom weg bij het knisperende 
haardvuur in uw eigen buitenverblijf. Bel voor een vrijblijvende 
afspraak 0577 - 75 09 44 of kijk op bronkhorstbuitenleven.nl

Vier de herfst

3354-Bronkhorst-Natur-FlyingDutchman-208x267-181207.indd   1 1-11-2018   11:50:42



In het duister van de nacht te paard 
langs overblijfselen uit de Vikingtijd 
draven, terwijl golvende lichtsluiers 
boven je hoofd dansen. Het kan op 

Gimsøya, in het noorden van de 
eilandengroep Lofoten. Dankzij de 

geografische ligging maak je hier de 
meeste kans om het noorderlicht te 
aanschouwen. Bonuspunten voor 

het schilderachtige decor met steile 
bergtoppen die verrijzen uit 
diepblauwe fjorden. Tussen 

september en april, de zogeheten 
Ruskaperiode, is de kans optimaal. 

visitnorway.com

 Nu naar Bergen  

HET LICHT 
ZIEN
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Vanaf 12.500 Award Miles.
KLM vliegt 4 keer per dag 

naar Bergen. Vanaf Bergen is er 
een binnenlandse vlucht naar 

Leknes (uitgevoerd door Wideroe). 
 Reistijd 6 uur en 35 minuten. 

Vanaf Leknes is het 48 kilometer 
rijden naar Gimsøya.

52     53

IN THE PICTURE NATUUR



NEWTONWEG 18 - 4207 HK GORINCHEM
T. 0183-646353 - WWW.DESIGNMEUBELS.NL

GRANVILLE  SEATING SYSTEM  
CHRISTOPHE DELCOURT DESIGN

JONCKERWEG 11 - 2201 DZ NOORDWIJK
T. 071-4080008 - WWW.NOORTINTERIEUR.NL  

Visit the Minotti Concept Stores to live a true brand experience

Het laatste KLM-nieuws 57  Uit de KLM-shop: mooie make-upset 59  
Over Flying Blue 60  De leukste plekken op Schiphol 62  

KLM-partnernieuws 64  Behind the scenes 65  
KLM Takes Care 66  Uit de KLM-shop: oer-Hollands product 68

KLM for you
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 68% 
van alle passagiers 
op Schiphol reist 
met luchtvaart-

maatschappijen die 
onderdeel zijn 

van de KLM Groep 
en partners

KLM Crown Lounge

 

Wel de lusten van een mooie stedentrip, 
zonvakantie of zakenreis, maar niet de lasten 
van uitgebreid zoeken en vergelijken? Boek 
dan een KLM Package Deal (powered by 
Airtrade): uw KLM-vlucht, een hotel en/of auto 
gecombineerd voor een heel voordelige prijs. 
Profiteer nu tot en met 31 december 2018 van de 
actie om de Package Deal voor een deel met Air 
Miles te betalen. U wisselt dan gespaarde Air 
Miles in voor een KLM Package Deals-voucher 
met een bedrag naar keuze, oplopend tot 
maximaal € 150. Boek vervolgens uw KLM 
Package Deal en vul de unieke vouchercode 
in, waarna de korting automatisch wordt 
verrekend. klm.com/packagedeals

            

            

BETALEN MET 
AIR MILES

KLM Package Deals

Meer opties

Traditiegetrouw intro-
duceerde KLM ter 
gelegenheid van haar 
99e verjaardag in 
oktober een nieuw 
Delfts blauw huisje. 
Dit jaar is de keuze 
gevallen op de eerste 
winkel van Douwe 
Egberts in Joure. Geen 
toeval, want sinds 28 
oktober serveert KLM 
op al haar Europese en 
intercontinentale 
vluchten de duurzame 
UTZ-gecertificeerde 
koffie van Douwe 

Egberts. KLM heeft 
gekozen voor een 
speciale DE-blend die 
perfect aansluit bij de 
smaakbeleving op 
grote hoogte. Daar-
door smaakt deze 
koffie in de lucht net 
zo goed als op de 
grond. De duurzame 
koffie wordt ook 
geschonken in de 
Europese Crown 
Lounge en de 
intercontinentale 
Crown Lounge.
nieuws.klm.com

            

Misschien is het u al opgevallen op Schiphol: 
de contouren van een typisch Hollands huis. 
Het is de ingang van de vernieuwde KLM 
Non-Schengen Crown Lounge. Vanaf decem-
ber is een deel van de lounge al in tijdelijke 
set-up toegankelijk. Tijdens de verbouwing 
wordt de lounge ook van diverse digitale 
innovaties en een nieuw service- en catering-
concept voorzien. Een van de veranderingen is 
de verplaatsing van de ingang naar de Holland 
Boulevard (tussen de E- en F-pier). Hier wordt  
u welkom geheten door Personal Lounge 
Assistants, en u krijgt er toegang door uw 
boardingpass bij een selfserviceautomaat te 
scannen. De feestelijke opening van de lounge 
vindt plaats in de zomer van 2019. 

Sinds afgelopen oktober heeft u voor uw reis 
naar Zuid-Amerika, Centraal-Amerika en het 
Caribisch Gebied (met uitzondering van de 
bestemming Paramaribo) de keuze uit drie 
ticketopties: Light, Standard en Standard+. Deze 
drie opties waren eerder al mogelijk bij Economy 
Class-reizen naar Noord-Amerika, en hebben elk 
hun eigen services, voorwaarden en tarief. Optie 
Light is voor passagiers die reizen met alleen 
handbagage. Met Standard kunt u één stuk 
ruimbagage inchecken en Standard+ biedt meer 
meer flexibiliteit en meer ruimbagage. Zo kunt u 
uw reis nóg beter afstemmen op uw wensen. 
klm.nl > Plan en boek > Ticketopties

Kies het ticket 
dat bij u past

            

STIJLVOL
LOUNGEN

KLM-huisje

Gloednieuw huisje 
feestelijk onthuld
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1946
was het
 jaar dat 
KLM als 
eerste 

Europese 
vliegmaat-
schappij 

een 
lijndienst 
naar New 
York in de 
Verenigde 

Staten 
opende 

Hardlopen met KLM

RENNEND DE WERELD ROND

 

            

Elk jaar helpt het Oranje 
Handelsmissiefonds tien 
veelbelovende Nederlandse 
bedrijven uit verschillende 
branches om stappen te 
zetten in het buitenland. Zo 
wonnen in het verleden het 
Amsterdamse sneakermerk 
Patta en het Haarlemse 
merk Dopper. 

Hoe werkt het precies?
Het fonds heeft verschillende 
partners die kunnen helpen 
via hun internationale net-
werk, ervaring en kennis. 
De partners van het Oranje 
Handelsmissiefonds zijn ING, 
KLM, MKB-Nederland en het 
ministerie van Buitenlandse 
Zaken in samenwerking met 
de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland.

Hoe helpt KLM?
Succesvol ondernemen 
vereist flexibiliteit en 
efficiëntie. En daar is KLM 
expert in. Met een wereldwijd 
netwerk en de bijbehorende 
belangrijke contacten op 
locatie, directe vluchten, 
frequente en zeer gunstige 
vertrektijden, punctualiteit 
én comfort helpt KLM onder-
nemers bij het veroveren van 
de wereld. 

En, wie zijn de gelukkigen?
Tijdens BNR Zakendoen op 
vrijdag 2 november zijn tien 
Nederlandse bedrijven 
uitgeroepen tot winnaar van 
het Oranje Handelsmissie-
fonds 2018. Nieuwsgierig 
naar de winnaars? Kijk op 
oranjehandelsmissiefonds.nl.

Oranje Handelsmissiefonds

NEDERLANDS
SUCCESVERHAAL

            

            

KLM start vanaf 6 juni 2019 een non-stop-
lijndienst tussen Schiphol en Las Vegas. De 
route wordt in eerste instantie twee keer per 
week aangeboden, en vanaf juli vertrekken 
drie wekelijkse vluchten richting de grootste 
entertainmentstad in de VS. Dankzij de vele 
congressen en conferenties is Las Vegas een 
belangrijke zakelijke bestemming, maar ook 
voor fervente wandelaars en natuurliefhebbers 
is de stad een goede uitvalsbasis. Zij komen af 
op de schitterende natuurparken in het gebied, 
zoals Grand Canyon National Park, Mojave 
National Preserve en Sequoia National Forest, 
dat bekendstaat om zijn eeuwenoude, 
reusachtige bomen. Las Vegas is de achttiende 
Noord-Atlantische bestemming waar KLM 
rechtstreeks naartoe vliegt. 

Nieuwe KLM-bestemming

Vliegen naar 
Las Vegas

Van een sprint in Central Park tot 
joggen over de boulevard van 
Barcelona: hardlopen kan overal 
ter wereld. KLM wil mensen op een 
sportieve manier de wereld laten 
ontdekken en steunt daarom door 
middel van partnerschappen 
diverse hardloopinitiatieven. 

Ren mee met de KLM Urban Trail Series
Tijdens het razend populaire hardloop-
concept Urban Trail Series wordt niet over 
afgesloten, rechte wegen gerend, maar langs 
(en door) nieuwe en historische gebouwen, 
theaters, stadions en steegjes. Vanaf maart 
2019 mag KLM zich trotse titelsponsor 
noemen. Elke trail staat garant voor vijf of 
tien kilometer loopplezier. Trek samen met 

KLM de hardloopschoenen aan en ontdek de 
mooiste Nederlandse steden op unieke wijze.

KLM Flag-bearers rennen de TCS 
Amsterdam Marathon
Met KLM ligt de wereld aan uw voeten en 
kan de ontdekkingsreis beginnen. Daarom 
nodigde KLM vijftig hardlopers uit om hun 
land te vertegenwoordigen tijdens de TCS 
Amsterdam Marathon. De sportieve 
deelnemers kwamen onder andere uit 
Burundi, Australië, China, India en Peru. 
KLM zorgde ervoor dat hun marathon 
onvergetelijk was. Zo kregen zij allemaal 
een gepersonaliseerd shirt. En bij binnen-
komst in het Olympisch Stadion ontvingen 
zij de vlag van hun land, om zo als officiële 
KLM Flag-bearer de finish over te vliegen.
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SCHONE
ZAKEN

Van lippenstift en eyeliner tot 
blush en oogschaduw: 

Lancôme’s beauty palette 
biedt vijftien producten in een 

handig meeneemdoosje. 
Om overal ter wereld prachtig 

voor de dag te komen.
Lancôme L’Absolu Palette au Naturel € 66.

Deze aanbieding loopt t/m 28 februari 2019. Bestel dit product op 
shop.klm.com en laat het thuis of op uw KLM-vlucht bezorgen.

Nu exclusief 15% korting 
voor Flying Blue-deelnemers
met kortingscode fdlancome15. 

€ 66 
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KLM FOR YOU SHOP

OF 26.400 MILES



Flinke korting

Miles sparen 

NOG MEER 
OPTIES MET 
FLYING BLUE

Extra ruimbagage, 
meer beenruimte of 

een upgrade? Er zijn tal 
van mogelijkheden 
om uw vlucht nog 

aangenamer te maken 
met uw Miles
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HAAL HET 
MEESTE UIT 
UW MILES

•  Bij elke zakenvlucht met KLM, Air France, 
Delta Air Lines en Kenya Airways ontvangt  
u waardevolle Blue Credits (1 Blue Credit is  
1 euro waard). 

•  U kunt deze Blue Credits inwisselen voor 
gratis vluchten, ticketupgrades, extra  
opties (zoals extra bagage of een stoel met 
meer comfort) of luxeartikelen uit de 

    BlueBiz-webshop. 

•  Bent u ook Flying Blue-deelnemer? Dan 
ontvangt u bij elke vlucht ook Flying Blue 
Miles. Zo levert een zakelijke vlucht dubbel 
voordeel op: Blue Credits voor de zaak en 
Flying Blue Miles voor u als reiziger. 

•  Boekt u binnen zes maanden een vlucht  
met ons of een van onze partners, dan 
ontvangt u 50 Blue Credits gratis. 

     klm.nl/zakelijk

Experience Points

            

Dagdromen over die ene reis die bovenaan 
uw wensenlijstje staat, is fijn. Maar de reis 
daadwerkelijk maken is nog veel leuker! Het 
kan met uw Miles. U kunt een stoel reserveren 
op elke Air France-, KLM-, HOP!- of Joon-vlucht 
en tot 25 procent van uw reward ticket in euro’s 
betalen met Miles & Cash. Het aantal Miles 
dat u nodig heeft om uw ticket te boeken, 
hangt af van het vertrekpunt, de bestemming 
en de datum van uw vlucht. Houd er rekening 
mee dat u uw Miles niet kunt gebruiken om 
belastingen en toeslagen te betalen. Deze 
moeten apart betaald worden op het moment 
van reserveren. 

Het aantal XP (Experience Points) 
dat u ontvangt, is gebaseerd op uw 
bestemming en reisklasse. U heeft 
12 maanden de tijd om voldoende 
XP te verdienen om een volgend 
level te behalen. Uiteraard geldt 
ook hier: vliegt u meer, dan ont-
vangt u meer XP en behaalt u een 
hoger level. Behaal Silver met 100 
XP, Gold met 180 XP en spring van 
Gold naar Platinum met 300 XP. 
flyingblue.nl

            

Om het beste uit elke reis te halen, 
is afgelopen jaar een volledig ver-
nieuwd Flying Blue-programma 
gelanceerd: makkelijker, duidelijker, 
flexibeler en met dezelfde voor-
delen. Vanaf nu spaart u Miles 
bij elke euro die u uitgeeft aan 
vluchten met Air France, KLM, 
HOP!, Joon en Transavia (exclusief 
belastingen). Heeft u betaald voor 
een zitplaatsoptie of een extra stuk 
ruimbagage? Het geld dat u uitgeeft 
aan deze extra opties, helpt u om 
nog meer Miles te sparen. Boven-
dien weet u voortaan wanneer u 
boekt al precies hoeveel Miles u 
ontvangt, dus zijn er geen verras- 
singen achteraf. 

Zakelijk reizen 

DE VOORDELEN 
VAN BLUEBIZ

Met XP naar het 
volgende level 

Reist u voor zaken naar het buitenland? Of 
gaan uw collega’s regelmatig op zakenreis? 
Profiteer dan van de voordelen die BlueBiz, 
hét besparingsprogramma van Air France-
KLM voor bedrijven, biedt.

60  

KLM FOR YOU FLYING BLUE

   

Ontdek paradĳ selĳ k 
Panama

Op zoek naar het best bewaarde geheim van Latĳ ns-Amerika?
Panama combineert bruisende steden met een prachtige 
natuur en parelwitte stranden. Met KLM vlieg je recht-
streeks en comfortabel naar dit veelzĳ dige paradĳ sje 
in Latĳ ns-Amerika. We doen dit dagelĳ ks. Welkom 
aan boord - klm.nl
 



“ Het buitenterras achter Park Café  
in Lounge 1 is een ideale

 plek om vliegtuigen te spotten”

Cappuccino drinken in een trendy koffiebar? Kunst uit het Stedelijk Museum 
bekijken? Het kan allemaal op Schiphol. Voormalig KLM-stewardess en piloot  
in opleiding Bibi Eckhardt tipt haar favoriete plekken op de luchthaven. 

SCHIPHOL 
TOPPERS

KLM-personeel tipt

BEELD  ESTER GEBUIS
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Aiport Library
“Deze bibliotheek bevindt zich op 

Holland Boulevard en er is een 
selectie mooie boeken te vinden 

die een link hebben met Nederland. 
Ik vind het een mooi initiatief.”

Juicy Details
“Hun gezonde sapjes zijn wat mij 

betreft een aanrader. Na een vlucht 
neem ik graag de Health Boost 
met appel, banaan en kiwi voor 

wat extra energie.”

Kebaya Asian Brasserie
“Dit restaurant op de Holland 

Boulevard is een van de weinige  
op Schiphol dat aan tafel bedient. 

Probeer eens de ramen, sushi of een 
van de andere Aziatische gerechten.”

Massage-O-Matic
“Als ik voor of na een vlucht tijd heb, 

neem ik plaats in een van deze 
stoelen in Lounge 1, 2 en 4. Voor 

twee euro krijg je vijf minuten lang 
een verkwikkende shiatsumassage.”

M.A.C.
“Ik draag amper make-up, behalve 
als ik aan het werk ben. Het liefst 

felle lippenstift van M.A.C.; die blijft 
het langst zitten. Ik koop hem bij de 
M.A.C.-winkels in Lounge 2 en 3.”

Frames Bar & Bites
“Deze moderne bar in Lounge 2 heeft een strakke 
inrichting en stijlvolle designmeubelen. Bovendien 
hangt er prachtige moderne kunst uit het Stedelijk 
Museum aan de muren. Ik ontbijt hier graag voor 

een vlucht, of drink een cappuccino.”

Schiphol Clock
“Hier kan ik uren naar kijken. Deze klok in Lounge 2 

behoort tot de Real Time-serie van kunstenaar 
Maarten Baas en toont een man die met verf en een 

kwast de wijzers verft en weer wegpoetst. Het 
opnemen ervan duurde precies twaalf uur.”

Crown Lounge
“Wanneer ik als passagier reis, 

vertrek ik vaak een uur eerder van 
huis om in de lounge rustig de krant 
te lezen. en een kop koffie te drinken.
Dan is mijn vakantie al begonnen.”                        
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Air France wil vluchten zo plezierig en comfortabel mogelijk maken 
voor ouders én kinderen. Op langeafstandsvluchten is er daarom 
voor elk kind een ‘kit’ beschikbaar. 

De ‘comfortkit’ voor baby’s tot 24 maanden bevat onder meer een slabbetje, 
babycrème en een knuffel. De ‘gameskit’ is voor kinderen van drie tot acht 
jaar en bevat bijvoorbeeld een kleurboek en kleurpotloden, een knuffel en 
een magnetisch fotolijstje. Met de Air France Kids-app (beschikbaar in de 
App Store en via Google Play) kunnen ouders de kleurplaat van hun kind 
op hun eigen tablet of smartphone in 3D tot leven brengen. Voor nog meer 
plezier zijn er interactieve leerprogramma’s, waarbij kinderen tijdens de 
vlucht stap voor stap kunnen leren goochelen. Alle trucs kunnen in de 
vliegtuigstoel worden uitgevoerd met materiaal uit de ‘gameskit’. Magisch! 
airfrance.nl.

Vanaf mei 2019 zal Delta Air Lines starten met 
een dagelijkse non-stopvlucht tussen Tampa 
en Amsterdam. Dit wordt voor de luchtvaart-
maatschappij de elfde bestemming vanaf 
Schiphol en de tweede naar Florida, sinds 
begin 2018 ook een non-stopvlucht naar 
Orlando van start is gegaan. Maar er is meer: 
in de zomer van 2019 zal de frequentie van de 
non-stopvluchten naar Los Angeles worden 
verhoogd van vier dagen per week naar 
dagelijks. Beide vluchten worden uitgevoerd in 
samenwerking met Air France, KLM en Alitalia. 
Samen bieden zij deze zomer dagelijks 33 
vluchten van Amsterdam naar de VS aan. 
delta.com.

            

Meer bestemmingen
U reist soepeler over de hele 
wereld met keuze uit meer 
dan 16.270 dagelijkse 
vluchten naar ruim 1000 
bestemmingen in 177 landen.

Keuze uit meer lounges 
wereldwijd 
Niets is fijner dan voor of na 
een vlucht te ontspannen in 
een comfortabele lounge  
die van alle gemakken is 
voorzien. Frequent flyers 
hebben niet alleen toegang 
tot de lounges van de 
luchtvaartmaatschappij 
waarmee ze vliegen, maar 
ook tot die van andere 
SkyTeam-partners.

Snellere dienstverlening 
Lange wachttijden op 
luchthavens zijn voor 
niemand prettig. De 
SkyTeam-partners werken 
nauw samen om wachttijden 
te minimaliseren, onder 
andere door middel van het 
prioriteitsprogramma 
SkyPriority (actief op meer 

dan 1000 vliegvelden over  
de hele wereld). Dankzij korte 
overstaptijden, op elkaar 
afgestemde bagagesystemen, 
gecoördineerde reserveringen 
en betere aansluitingen is er 
sneller sprake van makkelijke 
doorverbindingen.

Meer loyaliteitsvoordelen 
Dankzij geavanceerde 
IT-systemen zijn de loya-
liteitsprogramma’s van 
SkyTeam-partners aan 
elkaar gekoppeld. Zo sparen 
reizigers sneller Miles en 
Experience Points. 

Wereldwijd dezelfde 
service 
Samen hebben alle partners 
van SkyTeam zo’n 500.000 
professionele medewerkers 
in dienst, die overal ter 
wereld klaarstaan om 
reizigers van dienst te zijn. 
Zo ervaart u wereldwijd 
een service van hetzelfde 
hoge kwaliteitsniveau.
skyteam.com.

ZO WORDT 
REIZEN NOG 
PLEZIERIGER
Het is de missie van SkyTeam om reizigers meer comfort 
en een betere reiservaring te bieden. De 20 partners 
binnen de luchtvaartalliantie werken voortdurend 
samen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dit zijn 
de grootste voordelen van SkyTeam op een rij.
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1,4
 

miljoen 
kinderen

 reizen elk 
jaar mee op 

vluchten
 van Air 
France  

 

Air France 

REIZEN WORDT KINDERSPEL

            

Vaker naar de VS

Delta Air Lines 
vliegt in 2019 
vaker vanaf Schiphol

SkyTeam
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Teamwork is 
de sleutel tot 
succes, weet de 
Vice President of 
Engine Services 
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Liefde
“Ik heb mijn vrouw Janna ontmoet bij 
KLM. Zij was verantwoordelijk voor de 
onderdelen die ik nodig had voor het 
onderhoud van de vliegtuigen. Als ik 
met spoed iets nodig had, vroeg Janna 
plagerig: ‘Waar is de spoed-sticker?’ Ik 
deed dan net of ik druk naar die 
stickers aan het zoeken was om ze 
haastig op het formulier te plakken.”

Op de werkvloer
“De hangars, motorenshop en andere 
werkplaatsen zijn het terrein van de 
technisch specialisten. In de zomer 

maak ik tijd om te helpen op de werk-
vloer. Ik vind het heel belangrijk om 
af en toe uit die managementrol te 
stappen. Als je samen een dag bouten 
bevestigt, krijg je echte gesprekken 
over wat er wel en niet goed gaat.” 

Diepe kuilen
“In 2016 werd de GEnx-motor in onze 
vloot geïntroduceerd. Als iemand me 
van tevoren had verteld dat we kuilen 
zo diep als zwembaden in de garage 
zouden graven, had ik diegene niet 
geloofd. Maar we deden wat we 
konden om zo ergonomisch en 
praktisch mogelijk te zijn. De kuilen 
zorgden ervoor dat de ingenieurs 
makkelijker rond de motoren van de 
vliegtuigen konden manoeuvreren.”

Blijven praten
“Zeker bij een groot bedrijf als KLM is 
het goed om korte communicatielijnen 
te hebben. Mensen moeten vaker echte 
gesprekken met elkaar voeren, vind ik. 
Natuurlijk is e-mail hartstikke handig, 
maar we moeten vooral blijven praten 

en dingen face to face bespreken.  
Zo kom je er vaak sneller uit.”

Must see
“Zonder twijfel de Chinese Muur. Het 
is ongelofelijk dat het mensen gelukt 
is zoiets te bouwen op zulk onher-
bergzaam terrein. Ook de Verboden 
Stad is een aanrader. Bizar dat een 
hele dynastie een gigantisch land 
heeft kunnen besturen zonder ooit 
de eigen stad te verlaten.”

Inspiratiebron
“De woorden van John F. Kennedy 
uit 1962 zal ik nooit vergeten. Hij zei: 
‘We willen een man op de maan 
zetten én hem terugbrengen. Niet 
omdat het moet, maar omdat het 
kán. Niet omdat het makkelijk is, 
maar omdat het móéilijk is.’ Ik houd 
zelf ook wel van uitdagingen.”

Als ik CEO van KLM was, zou ik …
“… dezelfde koers varen als nu: altijd 
de klant op nummer één blijven 
zetten. Dat is zeker nu zo belangrijk.” 

“ Ik ontmoette mijn  
vrouw op de werkvloer”
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KLM FOR YOU BEHIND THE SCENES

Vice President of 
Engine Services at 
KLM Engineering & 
Maintenance Paul Chün 
(60) werkt al sinds 1981 
bij de onderhoudsdivisie 
van KLM. Hij vond er 
zelfs de liefde.



            

            

De luchtvaartsector verduurzamen? Dat is een uitdaging. 
Toch is er veel mogelijk. Als het om duurzaamheid gaat, loopt 
KLM voorop. In het bijzonder wat betreft de catering aan boord. 

In Nederland heeft KLM goede 
banden met betrouwbare, 
duurzame bedrijven. Een van de 
belangrijkste veranderingen de 
afgelopen jaren is dat KLM veel 
selectiever is geworden als het gaat 
om de herkomst van ingrediënten.
Zo heeft KLM met haar leveranciers 
afgesproken duurzaam gecerti-
ficeerde palmolie te gebruiken.
Ook wordt in de keten voor maal-
tijden aan boord alleen duurzaam 
geproduceerde soja gebruikt. De
vis die tijdens de vlucht geserveerd 
wordt, heeft altijd het MSC- of 
ASC-keurmerk of staat op de 

groene lijst in de Viswijzer. En de 
chocolaatjes bij de koffie? Die zijn 
gemaakt van UTZ-gecertificeerde 
of fairtrade-cacao. 
Daarnaast heeft KLM als allereerste 
Europese vliegtuigmaatschappij de 
legbatterijkip- en eiproducten in de 
maaltijden aan boord vervangen 
door diervriendelijke alternatieven. 
In 2015 ontving KLM daarom de 
Good Egg Award. Een mooie 
opsteker, en een stimulans om  
door te gaan op deze weg. Dit alles 
wordt toegepast op vluchten binnen 
Europa en op intercontinentale 
vluchten vanuit Amsterdam.

(H)eerlijk eten 
op 10 km hoogte 
KLM serveert aan boord maar liefst 
veertig miljoen maaltijden per jaar 
en neemt binnen de luchtvaart-
sector het voortouw als het gaat om 
duurzame catering. Door zo veel 
mogelijk verantwoorde producten 
te gebruiken en samen te werken 
met partners die dezelfde duurzame 
missie delen, zet KLM haar passa-
giers zo verantwoord mogelijke 
maaltijden voor, die uiteraard even 
goed smaken als altijd. 

Samen met haar leveranciers is KLM 
voortdurend op zoek naar manieren 
om de hoeveelheid verpakkingen te 
verminderen. Met als resultaat dat
er inmiddels veel minder karton 
gebruikt wordt door – onder meer – 
te kiezen voor slimmere sandwich-
verpakkingen, uiteraard met 
behoud van dezelfde versheid en 
hygiëne. Het karton van deze 
verpakkingen wordt gerecycled. 
Daarnaast worden de aluminium 
deksels, die gebruikt worden bij 
het opwarmen van de maaltijden,  
aan boord verzameld en na 
aankomst op Schiphol door de 
cateraar gerecycled. De plateaus 
waarop de maaltijden tijdens de  

vlucht worden geserveerd, worden 
schoongemaakt en weer opnieuw 
gebruikt. Omdat KLM de hoeveel- 
heid plastic verpakkingen tot een 
minimum wil beperken, zijn alle 
thee- en koffiebekers in het vliegtuig 
gemaakt van duurzaam FSC-karton. 
Tot slot worden ook alle plastic 
water- en wijnflessen gerecycled. 

ZO DOET KLM DAT
Duurzame catering

KLM zet haar passagiers 
zo verantwoord mogelijke 
maaltijden voor

TEKST MARIEKE VERHOEVEN  VERTALING ANNEMARIE MAARHUIS  ILLUSTRATIE JASMIJN EVANS/ART ASSOCIATES 

Scherp op ingrediënten

Verstandig verpakt

66  

            

            

Door de Nederlandse manier van 
afvalverwerking eindigt afval nooit 
zomaar op een stortplaats. Afval 
wordt ofwel gerecycled, ofwel 
verbrand met energieterugwinning. 
Het afval afkomstig uit de vliegtuigen 
van KLM gaat uitsluitend naar 
afvalverwerkingsbedrijven met een 
hoge energieconversie (meer dan 
60 procent). Met andere woorden: 
de energie die vrijkomt bij 
verbranding, wordt in ieder geval 
voor 60 procent teruggewonnen. 
Ook zet KLM zich in om de hoeveel-
heid restafval in 2030 met 50 procent 
te verminderen ten opzichte van 
2011. Bijvoorbeeld door de totale 
hoeveelheid afval te verminderen én 
door het deel dat wordt gerecycled 
en hergebruikt te vergroten. 
Zo bespaart KLM 360.000 kilo 
papierafval per jaar door het 

schrappen van papieren kranten en 
tijdschriften in de Economy Class, 
en die te vervangen door de KLM 
Media-app. De nieuwe sandwich- 
verpakkingen zorgen voor nog eens 
een vermindering van 50.000 kilo 
kartonafval per jaar. Om voor elkaar 
te krijgen dat een steeds groter deel 
van het afval van KLM gerecycled 
wordt, zijn er op dit moment maar 
liefst veertien verschillende afval-
stromen, zoals  papier, metaal, glas, 
plastic, hout, kleding en elektronica. 
In 2017 werd 25 procent van het afval 
gerecycled. Die inzet om zorgvuldig 
met afval om te gaan, wordt 
beloond. De afgelopen jaren is de 
totale hoeveelheid afval aan boord 
met meer dan 15 procent verminderd 
ten opzichte van 2011. Zo is KLM
hard op weg om haar beoogde doel 
voor 2030 te halen.

Lichtgewicht 
trolleys
Begin 2017 zijn alle cateringtrolleys 
vervangen door lichtgewicht 
exemplaren. De grote trolleys zijn 
acht kilo lichter geworden, de 
kleinere vier. Met gemiddeld zo’n 
zeventig trolleys aan boord in een 
Boeing 747, zorgt dat voor een 
enorme vermindering in het 
totaalgewicht van het vliegtuig. 
Vliegtuigen met minder gewicht 
hebben een lager brandstofverbruik 
en stoten bovendien minder CO2 uit. 
De nieuwe trolleys zijn niet alleen 
minder zwaar, ook de inhoud is 
aangepast. Het bestek en de plateaus 
die in de trolley bewaard worden, 
bestaan uit polypropyleen, een 
duurzamer en lichter alternatief.  

De koffie- en theepotten kregen een 
vergelijkbare make-over. Het 
materiaal en het ontwerp werden 
aangepast, waardoor de potten 
minder wegen en langer meegaan. 

De grote trolleys zijn 
acht kilo lichter geworden, 
de kleinere vier 

Alles over afval
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HOLLANDSE
MEESTER
Dutch Tulip Vodka is 
gemaakt van oer-Hollandse 
tulpenbollen, graan en 
natuurlijk gefilterd Hollands 
duinwater. Het resultaat: 
een unieke wodka met rijke, 
volle accenten. 
Dutch Tulip Vodka € 38. 

Deze aanbieding loopt t/m 28 februari 2019. Bestel dit product op 
shop.klm.com en laat het thuis of op uw KLM-vlucht bezorgen.

Nu exclusief 15% korting 
voor Flying Blue-deelnemers
met kortingscode fdtulipvodka15. 

€ 38 

68  

KLM FOR YOU SHOP

OF 15,200 MILES

Deze aanbiedingen zijn speciaal voor lezers van 
Flying Dutchman samengesteld door verschillende 

reisaanbieders. Elke reis heeft een KLM-vlucht als startpunt 
van gegarandeerd onvergetelijke droomreizen. 
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ARABISCH SPROOKJE IN DUBAI

LEER HET ECHTE CHINA KENNEN

LUXE CRUISE IN DE PACIFIC

ONTDEK ECUADOR EN DE 
GALAPAGOS-EILANDEN

LEGENDARISCH LIMPOPO

BETOVEREND INDIA

OP SAFARI IN BOTSWANA

GENIETEN IN FRANS-POLYNESIË

AUTHENTIEK GRIEKS LEVEN IN 
DE PELOPONNESOS

VIVA COLOMBIA!

Zo werkt het
Is de reislust bij u aangewakkerd? Of heeft 

u aanvullende vragen over een of meerdere 
van deze reisaanbiedingen? U kunt vrijblijvend 

informatie opvragen voor de Dream Trip(s) 
van uw keuze via het contactformulier op 
klm.com/dreamtrips. Binnen 14 dagen 

ontvangt u een reactie van de reisaanbieder. 

 DREAM TRIPS
Samengesteld voor Flying Dutchman-lezers

  69

PROMOTION DREAM TRIPS

 



ARABISCH SPROOKJE 
IN DUBAI

Het One&Only Royal Mirage is 
een oase van rust met de 

skyline op de achtergrond.

PROMOTION DREAM TRIPS
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In Dubai worden de met olie-export 
verkregen dollars vooral gebruikt om 
prestigieuze gebouwen te realiseren. 
Iedereen met een lucratief of gewaagd 
idee is welkom, met een indrukwekkende 
skyline als gevolg. Te midden van deze 
exorbitante uitspattingen ontstond het 
One&Only Royal Mirage Resort, een 
majestueus hotel dat bestaat uit drie 
imposante gedeelten. Het verfijnde 
Arabian Court is daar één van.

Duizend-en-een-nacht
In het Arabian Court verblijft u in sferen 
van eigentijdse Arabische grandeur. 
De oriëntaalse stijl is doorgetrokken 
in de binnenplaatsen, fonteinen en 
kleurrijke mozaïeken. De tuin van 

het hotel grenst aan een parelwit privé- 
zandstrand van een kilometer lang. 
Golfliefhebbers worden op hun wenken 
bediend met tien nabijgelegen golfcourses. 
De drie hoogstaande restaurants die het 
hotel rijk is, verzorgen een ruim aanbod 
van gerechten, variërend van Indo- 
Europees tot traditioneel met een 
Aziatische twist. De moderne geneugten 
van Dubai liggen binnen handbereik.  
Zo kijkt u uit over de kunstmatig 
aangelegde archipel Palm Island  
en bevindt het trendy district Dubai  
Marina zich op loopafstand.

Beach break of citytrip 
Al meer dan 20 jaar biedt Experience 
Travel exclusieve, op maat gemaakte  
reizen aan. Als uitbreiding hierop 
voorziet Experience Holidays met  
50 eersteklas strandbestemmingen en  
70 enerverende steden voortaan ook in 
de immer groeiende behoefte aan een 
korte beach break of citytrip. 
Uiteraard zijn voor deze kortere reizen 
alleen hotels uit het topsegment 
geselecteerd. Bovendien biedt  
Experience Holidays bijzondere 
excursies aan om uw verblijf nog 
specialer te maken. Zo is het in Dubai 
bijvoorbeeld mogelijk om een onver-
getelijke rondvlucht te maken boven de 
spectaculaire skyline of met een jeep 
een avontuurlijke tocht door de woestijn 
te beleven. 

REISAANBIEDING  5-daagse reissuggestie vanaf € 2.495 p.p.  

GA VOOR ULTIEME LUXE 
EN AVONTUUR IN HET 
HYPERMODERNE DUBAI

Ooit was Dubai een klein 
vissersdorp, inmiddels is het 
plaatsje uitgegroeid tot een 
hypermoderne metropool.  
De torenhoge wolkenkrabbers 
verrezen nog niet zo lang 
geleden uit het woestijnzand 
aan de Perzische Golf. 

Geen twee reizen zijn hetzelfde bij 
Experience Travel, de specialist 
voor onvergetelijke verre reizen  
op maat. Laat u verrassen tijdens 
deze vijfdaagse reissuggestie.

Reissom
De genoemde prijs is per persoon 
op basis van twee personen en 
inclusief retourvlucht Amsterdam – 
Dubai met KLM, privétransfers en 

vier hotelovernachtingen in het 
One&Only Royal Mirage Resort 
Arabian Court. 
 
Bijzonder aan deze reis
•   Verblijf in een stadsoase aan  

het strand.
•  Goede locatie om Dubai  
   te verkennen.
•   Unieke excursies mogelijk  

zoals een scenic flight.

Persoonlijk reisadvies
Neem voor een persoonlijk 
reisadvies op maat contact  
op met:

Experience Travel
Larenweg 40
5234 KA ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 707 43 43
Holidays@ExperienceTravel.nl
experienceholidays.nl

Het suikerwitte 
privéstrand van het resort.

Beleef een spectaculaire 
scenic flight boven Dubai.

Maak een avontuurlijke tocht 
per jeep door de woestijn.

One&Only Royal 
Mirage Arabian Court.

PROMOTION DREAM TRIPS
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Bora Bora is een atol in de Stille Oceaan, 
gelegen tussen Australië en Zuid-Amerika. 
Het tropische eiland staat bekend om z’n 
prachtige natuur, kristalheldere wateren 
en luxueuze resorts. Niet voor niets wordt 
Bora Bora wel het mooiste eiland van 
de Stille Oceaan genoemd. Het cruise-
schip blijft bij Bora Bora een stuk langer 
in de haven liggen, en geeft zo alle tijd  
om het droomeiland rustig te ontdekken 
en heerlijk te relaxen. 

Naar de markt in Papeete
De bruisende stad Papeete is een van  
de grootste steden in de Stille Oceaan. 
Toch telt het havenplaatsje, gelegen op 
het eiland Tahiti, nog maar zo’n 26.000 
inwoners. Bezoek hier zeker de levendige 
markt, met een overdonderende hoeveel-
heid koopwaar. Van sieraden en ukeleles 
tot vers fruit en pareo’s, het favoriete 
kledingstuk van de lokale bevolking. 

Ultieme luxe op de 
Seven Seas Navigator
De Seven Seas Navigator is het kleinste 
schip uit de vloot van Regent Seven Seas 
Cruises. Alle 490 gasten verblijven in 
luxueuze suites met uitzicht op zee, 
waarvan 90 procent met een eigen 
balkon. Ondanks de bescheiden omvang 
van de Seven Seas Navigator beschikt  
het schip over drie restaurants: het 
hoofdrestaurant, een buffetrestaurant  
en een specialiteitenrestaurant.  

Hier kunnen gasten, wanneer en met wie 
ze maar willen, van een perfecte maaltijd 
genieten. Alle non-alcoholische en 
geselecteerde alcoholische dranken zijn 
inbegrepen bij uw cruise, net als de 
fooien. De weelde van het schip wordt 
gecomplementeerd door de schitterende 
omgeving. Vaar mee en ontdek dat  
niets rustgevender is dan uitkijken over  
de oceaan vanuit een whirlpool op het 
teakhouten zwembaddek. 

Bij Regent Seven Seas Cruises® 
is een cruise een onvergetelijke 
ervaring, waarbij alles is 
inbegrepen, zonder mitsen  
en maren. Genieten van deze 
prachtige reis? De cruise  
vertrekt op 23 december 2019.

Hoogtepunten
• Tropisch Papeete.
• Paradijselijk Bora Bora.
• Ongerept Moorea.

Inclusief
•  Retourvlucht met KLM.
• 12-daagse cruise all-inclusive.
• $ 500 boordtegoed.
•  Alle transfers o.b.v. deluxe  

privévervoer.
•  Alle (non-)alcoholische dranken.
• Keuze uit 37 inbegrepen
  excursies.
• Fooien.
• Havengelden.
•  Maaltijden (ontbijt, lunch,  

diner en snacks).
• Wifi.
•  Dineren in het specialiteiten- 

restaurant.

Meer informatie
Cruise Travel
Harderwijkerweg 141
3852 AB Ermelo
Tel. 0341 37 11 11
cruisedeluxe@cruisetravel.nl
cruisetravel.nl

LUXE CRUISE 
IN DE PACIFIC

12 dagen 
Pacific met de 
Seven Seas 
Navigator vanaf 
€ 6.179 p.p.

Huahine
Bora-Bora

Fakarava

Rangiroa

Moorea

Nuku Hiva

Raiatea Tahiti

Met parelwitte stranden en azuurblauwe zeeën zijn de eilanden Tahiti, 
Bora Bora en Moorea een waar paradijs op aarde. Ontdek de Pacific 
tijdens deze onvergetelijke cruise, waarbij alles is inbegrepen.

REISAANBIEDING

De Seven Seas Navigator.

Ruisende palmen  
in Bora Bora.

Traditionele dans in Papeete.

PROMOTION DREAM TRIPS
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India is een enerverende mengelmoes van culturen, tradities, smaken 
en geuren. Ga op ontdekkingstocht langs de kleurrijke steden en 
wondermooie landschappen van dit veelzijdige land.

REIS ROND IN  
BETOVEREND INDIA 

Bij ExperienceTravel bent u de 
regisseur van uw eigen reis. 
Onze bereisde specialisten 
luisteren naar uw reiswensen en 
stellen op basis daarvan een 
unieke reis samen.

Reissom
De genoemde prijs is per  
persoon op basis van twee 
personen en inclusief retourvlucht 
Amsterdam – Delhi met KLM, 

binnenlandse vluchten,  
accommodaties, lokaal vervoer 
met chauffeur en excursies 
volgens het programma. 
 
Bijzonder aan deze reis
•  Verblijf in sfeervolle hotelvilla’s.
•  Ga op safari in Ranthambore 

National Park.
•  Bezoek sprookjesachtige steden.
•  Maak een boottocht over Lake 

Pichola bij Udaipur.

Persoonlijk reisadvies
Neem voor meer informatie 
en een persoonlijk reisadvies  
op maat contact op met:

ExperienceTravel 
Larenweg 40
5234 KA ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 548 20 60
info@experiencetravel.nl
experiencetravel.nl

REISAANBIEDING  12-daagse reissuggestie vanaf € 3.675 p.p. 

India is qua inwonersaantal, na China het 
grootste land ter wereld. Reizen door dit 
reusachtige land betekent dan ook veel 
kilometers maken. Om die reden  
is het extra fijn om een route te volgen  
die zorgvuldig is samengesteld door 
ervaringsdeskundigen, zodat u verzekerd 
bent van een optimale balans tussen 
reizen en genieten.

Contrasten en tradities
De tweedeling van de hoofdstad in Old 
Delhi en New Delhi vertegenwoordigt de 
vele contrasten en tradities die India rijk 
is. Het hectische oude gedeelte wordt 
gekenmerkt door een wirwar van smalle 
straatjes, een overvloed aan scooters en de 
aanwezigheid van de in India heilige 
koeien. Het nieuwe gedeelte is met 
geordende straten en goede parken een 
rustige tegenhanger van het oude deel.

Verrassend safariland
India kent maar liefst 37 vermeldingen  
op de UNESCO Werelderfgoedlijst, maar 
het immense grafmonument Taj Mahal 
spreekt het meest tot de verbeelding.  
Het grootste liefdesmonument op aarde 
werd zelfs verkozen tot een van de zeven 
nieuwe wereldwonderen. Daarnaast is  
India een verrassend safariland, waar u 
op zoek kunt naar luipaarden en de met 
uitsterven bedreigde tijger.
In Ranthambore National Park is de  

kans aanwezig dat u de gracieuze tijger 
tijdens een safaririt voorbij ziet lopen. 
Voorts maakt u in de steden Jaipur en  
het romantisch aan het water gelegen 
Udaipur kennis met de rijke cultuur. 
Prachtige paleizen‚ forten‚ tempels en 
tuinen bepalen het aanzicht. De reis 
wordt afgesloten in Mumbai, thuisbasis  
van de kleurrijke filmindustrie Bollywood. 

Wereldwonder Taj Mahal in Agra.

Zonsondergaing in Udaipur.

PROMOTION DREAM TRIPS
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Het Griekse schiereiland Peloponnesos is volgens reisgids Lonely Planet een van de Europese 
plekken die men gezien moet hebben. De indrukwekkende cultuurgeschiedenis, ongerepte 
natuur, prachtige stranden en de topkeuken maken Peloponnesos tot een unieke bestemming. 

PELOPONNESOS: 
ADEMBENEMEND MOOI 
EN VEELZIJDIG

Op zo’n drie uur vliegen van Schiphol  
ligt een van de mooiste, meest veelzijdige 
schiereilanden ter wereld. Peloponnesos 
is één groot openluchtmuseum dat ligt 
ingesloten tussen de bruisende metropool 
Athene en de azuurblauwe zee met 
prachtige stranden.

Bruisende start in Athene
Een bezoek aan Athene, de grande dame 
van Griekenland, is de gedroomde start 
van deze reis. Oude tradities en eigentijdse 
trends smelten hier naadloos samen in een 
unieke sfeer. Niet te missen: de Akropolis 
by night, de oudste wijk Plaka, het chique 
Kolonaki en het trendy stadsstrand 
Glyfada. Sfeervol overnachten in het  
hart van de stad kan in New Hotel of 
Hotel Pallas Athena.

Charmant Nafplion
De reis voert, via het indrukwekkende 
Kanaal van Korinthe, naar Nafplion, dat 
ligt aan een Venetiaans verdedigingsfort. 
Het is de ideale uitvalsbasis voor de 
steden Epidaurus en Mycene, maar 
flaneren en genieten op een terrasje in 
Nafplion is minstens zo fijn. In het 
elegante neoklassieke Hotel Ippoliti 
ontbreekt het u nergens aan.

Indrukwekkende bergtoppen  
van Taigetos
De bergtoppen van het Taigetosgebergte 
zijn zelfs als het heerlijk warm is nog 
vaak besneeuwd. Ze komen steeds 
dichterbij als u de weg naar Mystras 
volgt. Deze indrukwekkende, op een rots 
gebouwde laat-Byzantijnse stad is een 

werelderfgoedlocatie. Na afloop geniet  
u in het bijzondere Hotel Mazaraki van 
een glas wijn bij het buitenhaardvuur, 
met uitzicht op het moderne Sparta. 
 
Rust en ruimte in Mani 
We gaan door naar Mani, waar in het 
voorjaar brem en mimosa overvloedig 
bloeien. Hier treft u authentieke 
bergdorpjes, de grotten van Diros en 
restaurants met lokale gerechten aan. 
Het elegante Hotel Porto Vitilo, direct  
aan zee, is een pareltje om te verblijven. 

Afsluiten aan de westkust
De reis wordt afgesloten bij de prachtige 
zandstranden in de omgeving van het 
schilderachtige Koroni, gelegen op het 
meest westelijke landpunt van de 

PROMOTION DREAM TRIPS
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Op deze rondreis krijgt u al het 
moois voorgeschoteld wat 
Peloponnesos te bieden heeft. 
Boek vóór 31 januari 2019 en 
ontvang 10 procent korting.

Reisschema
Dag 1 Vlucht Amsterdam – Athene
Dag 1-3 Athene – Hotel Pallas Athena
Dag 3-5 Nafplion – Hotel Ippoliti
Dag 5-6 Mystras –  Hotel Mazaraki
Dag 6-8 Areopolis –  Hotel Porto Vitilo
Dag 8-10 Koroni –  Hotel Camvillia
Dag 10 Vlucht Athene –  Amsterdam

Inclusief
•  Retourvlucht met KLM  

(incl. 10 kg handbagage).
•  Verblijf in de genoemde 

accommodaties in  
tweepersoonskamer o.b.v. 
logies & ontbijt.

•  Huurauto categorie C  
(type VW Polo).

•  Uitgebreide routebeschrijving 
per dag.

•  Lokale informatie en de taalgids 
Wat & Hoe Grieks. 

Exclusief
•  Calamiteitenfonds € 2,50.
•  Reserveringskosten € 25.
•  Afkoop eigen risico huurauto  
€ 6,25 per dag.

•  Ruimbagage vliegreis.

Griekenland op maat 
Wilt u uw eigen invulling geven 
aan deze reis? Dat kan. Wij 
verzorgen graag een rondreis op 
maat voor u. Peloponnesos is leuk 
voor gezinnen, stellen en groepen.
Van tevoren ontvangt u gedetail-
leerde reisinformatie, afgestemd 
op uw gezelschap. Ook regelen wij 
graag bijzondere extra’s, zoals een 
tour door Athene met BNR-nieuws-
reporter Nikos Lanser of een 
intieme barbecue op het strand.

Meer informatie 
Polyplan Reizen
Aalsmeerderdijk 66
1438 AT Oude Meer/Schiphol-Rijk
Tel: 020 657 56 57
infro@polyplan.nl
polyplan.nl

10-daagse reis 
Griekenland 
vanaf € 1.349 p.p

REISAANBIEDING

PELOPONNESOS: 
ADEMBENEMEND MOOI 
EN VEELZIJDIG

Uitzicht in Mystras. 

 Wisseling van de 
wacht in Athene.

Golfbaan bij Costa Navarino.

Boetiekhotel Camvilia.

De baai van Areopolis, 
op het schiereiland Mani.

Peloponnesos. Golfliefhebbers  
kunnen hier spelen op de internatio-
naal vermaarde courses van Costa 
Navarino. Het verblijf in Hotel 
Camvillia of het Westin Resort is de 
kroon op deze reis: Griekse gastvrij-
heid in een luxe, ontspannen sfeer.

Het strand van Voidokilia.

PROMOTION DREAM TRIPS
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Van slapende bergdorpjes met unieke inheemse bewoners tot 
wandelroutes langs diepe kloven en groene rijstvelden. Ontdek het 
echte China tijdens deze reis door de zuidelijke provincies en Beijing.

LEER AUTHENTIEK 
CHINA KENNEN

Voor Flying Dutchman stelde 
Destinations.nl deze bijzondere 
reis door de zuidelijke provincies 
van China en Beijing samen.

Hoogtepunten
• Tibetaanse prefectuur Zhongdian.
• Slapende bergdorpjes.
• Bruisende straten van Lijiang.
• China’s mooiste rijstterrassen.
•  Karstgebergte bij Yangshuo.
• Historierijk Beijing.

• Chinese Muur.
•  Maak kennis met traditionele 

Chinese gemeenschappen. 

Reissom
Deze 21-daagse privérondreis is 
te boeken vanaf € 2.599 p.p.
(bij twee personen), inclusief 
internationale vluchten met KLM. 
U verblijft in centraal gelegen 
kleinschalige guesthouses of 
boetiekhotels.

Over Destinations.nl
Destinations is de maatwerk- 
afdeling van Zonvaart Reizen, een 
familiebedrijf (sinds 1964) met 12 
vestigingen in Noord-Holland. 
Onze circa 80 reisspecialisten 
maken minimaal eens per jaar een 
verkenningsreis. Zo is er voor elke 
bestemming een specialist in huis. 
Wij stellen reizen altijd geheel naar 
wens samen. Informeer bij ons 
naar de mogelijkheden.  

Meer informatie
Destinations
Middenwaard 16
1703 SE Heerhugowaard
Tel. 0880 66 08 88
info@destinations.nl
destinations.nl
zonvaartreisgroep.nl

REISAANBIEDING  21-daagse privérondreis China vanaf € 2.599 p.p.

Destinations

Lijiang.

Yangshuo.

Het wordt wel de uitloper van de 
Himalaya genoemd: de bergketen die 
door het westen van de provincie Yunnan 
loopt. Dit mysterieuze gebied herbergt 
eeuwenoude boeddhistische tempels  
en rustieke bergmeren. Er is ook een 
bijzondere oude handelsroute die langs 
prachtige berghellingen en slaperige 
dorpjes leidt. In Lijiang en Dali maakt u 
kennis met de kleurrijke Naxi-bevolking.
In het oude centrum van Zhongdian 
(tegenwoordig: Shangri-La) stapt u terug 
in de tijd. Het stadje in de bergen van de 
provincie Yunnan staat vol prachtige 
houten panden met sierlijke goudgeschil-
derde puntdaken. Op het enorme 
dorpsplein danst jong en oud elke avond 
met elkaar op lieflijke muziek. 

Indrukwekkende natuur  
van Guangxi
Bij het dorp Longji voeren kronkelende 
trappen tussen rijstterrassen u naar de 
leefomgeving van de Yao-bevolking. Hier 
wonen hardwerkende rijstboeren in 
bamboehouten huizen die uitkijken over 
de groene rijstvelden. Een fenomenaal 
uitzicht, maar het meest bijzondere 
natuurverschijnsel is misschien wel het 
karstgebergte van Yangshuo. De 
indrukwekkende ‘ronde’ heuvels liggen 
aan de oevers van de Li-rivier, verspreid 
door het tropische gebied. 

Historierijk Beijing
De miljoenenstad Beijing laat een  
mix zien van culturele historie en het 
moderne China. Hippe bierbrouwerijen 
en stijlvolle galerieën wisselen hier  
af met glimmende wolkenkrabbers. 
Grande finale van de reis is de Chinese 
Muur. Uitkijkend over het omringende 
glooiende landschap, sluit u China hier 
voorgoed in uw hart.

De oneindige Chinese Muur.

Shangri-La.
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Niet ver van hoofdstad Quito ligt een 
uniek maar bedreigd ecosysteem dat het 
overgangsgebied vormt tussen het nevel- 
en regenwoud. Er zijn tenminste 1500 
inheemse plantensoorten en meer dan 
500 diersoorten te vinden, en het gebied 
is een waar paradijs voor vogelliefhebbers. 
Ook voor niet-vogelliefhebbers, trouwens. 
Wie zijn intrek neemt in de prachtige 
Mashpi Lodge, onbreekt het aan niets. 
Vanuit het ligbad is er vrij zicht op de 
omringende jungle. Gepassioneerde, 
kundige gidsen nemen u mee op diverse 
ontdekkingstochten. ’s Avonds kunt u 
genieten van service van wereldklasse  
en een uitstekende gastronomie. 

Aan boord van de M/Y Grace 
door de Galapagos-archipel
Het tweede deel van deze reis voert u  
naar de plek waar Charles Darwin de 
inspiratie vond voor zijn beroemde 
evolutietheorie: de Galapagos-archipel. 
Deze eilandengroep ligt ter hoogte van  
de evenaar in de Stille Oceaan. Onder 
leiding van Quasar Expeditions vaart  
u aan boord van de M/Y Grace, de 
voormalige huwelijksboot van Prinses 
Gracia en Prins Rainier van Monaco. 
Samen met toegewijde gidsen onderneemt 
u dagelijks diverse activiteiten om deze 
bijzondere omgeving te ontdekken. 
Misschien komt er wel een nieuwsgierige 

zeeleeuw op u af tijdens het snorkelen, 
of bent u getuige van een fregatvogel die 
zijn felrode keelzak opblaast om indruk 
te maken op een vrouwtje. Ontspan op 
het zonnedek, toost op een mooie dag,  
en laat u in de avond culinair in de watten 
leggen voordat een nieuwe dag vol 
avontuur aanbreekt. 

TERUG NAAR 
DE NATUUR IN ECUADOR
Ecuador is het kleinste land in de ruige en spectaculaire Andes, maar 
kent een ongelooflijke verscheidenheid aan ecosystemen, die zelfs de 
meest verwende reiziger zullen verbazen. 

Hoogtepunten
•  Stadstour Quito met een 

privébezoek aan het Santo  
Domingo-klooster.

•  Verblijf Mashpi Lodge in het 
Nevelwoud o.b.v. volpension 
incl. excursies. 

•  7 nachten / 8 dagen Galapagos- 
expeditiecruise aan boord van 
de M/Y Grace o.b.v. volpension 
incl. excursies.

•  Deskundige, Engelssprekende 
(privé)gidsen.

 
Reissom
Deze rondreis is te boeken vanaf 
€ 10.950 p.p. (bij 2 personen), 
exclusief de intercontinentale 
vluchten met KLM: Amsterdam – 
Quito/Guayaquil – Amsterdam.
Meer lezen over deze reis? 
Bezoek sapapanatravel.nl/
klm-ecuador-2018.

Over Sapa Pana Travel
Al 15 jaar zijn wij 100% Latijns- 
Amerikakenner, gespecialiseerd 
in individuele maatwerkreizen en 
exclusieve autoreizen. Met onze 
specialistische kennis en een 
professioneel netwerk ter plaatse 
streven wij naar onvergetelijke 
reiservaringen voor de echte 
reisliefhebbers. Het is mogelijk 
om deze reis aan te passen aan 
uw wensen. Neem voor een 
persoonlijk reisadvies op maat 
vrijblijvend contact op met een 
van onze reisspecialisten.

Meer informatie
Sapa Pana Travel
Capucijnenpoort 6
5211 EC ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073 610 62 04
info@sapapanatravel.nl
sapapanatravel.nl

14-daagse reis 
Ecuador en 
Galapagos- 
eilanden vanaf 
€ 10.950 p.p.

REISAANBIEDING

Omringd door natuur en  
luxe in de Mashpi Lodge.

Fregatvogels in het wild.

De M/Y Grace in 
de Galapagos.
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OP SAFARI-AVONTUUR 
IN BOTSWANA 
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Tijdens uw reis naar Botswana is 
Johannesburg in Zuid-Afrika de eerste 
stop. Na een overnachting vliegt u de 
volgende ochtend uitgerust door naar 
Victoria Falls in Zimbabwe. Hier verblijft 
u twee nachten in de omgeving van de 
wereldberoemde Victoriawatervallen.  
De Zambezi-rivier stort hier, over een 
breedte van 1700 meter, van 110 meter 
hoogte naar beneden. Dit schouwspel 
kunt u op eigen gelegenheid bekijken.  

Game drives
Uw safari-avontuur in Botswana start  
in het olifantrijke Chobe National Park. 
Op de middag van aankomst maakt u  
een eerste game drive samen met andere 

gasten. De volgende dag vertrekt u ’s 
ochtends voor een game drive in het park, 
waarna u in de middag een boottocht 
maakt op de Chobe-rivier. Vooral in het 
droge seizoen vormt de rivierkant het 
decor voor grote kuddes olifanten, 
buffels en andere diersoorten die hier 
hun dorst lessen, verkoeling zoeken en 
op de loer liggen voor prooidieren.  

Op nachtsafari
Het volgende hoogtepunt van deze reis  
is de Okavangodelta, waar u drie nachten 
blijft. Een vliegtuigje brengt u naar deze 
bestemming – een belevenis op zich. 
Via onverharde wegen wordt u vervol-
gens naar het kamp gebracht: een 
perfecte kans om wild te zien. De middag 
van aankomst gaat u samen met andere 
gasten op game drive. 

Wilde dieren als olifanten, zebra’s, 
buffels, leeuwen en luipaarden lopen 
hier vrij rond, maar de delta biedt ook 
kans om verschillende vogels en 
bijzondere antilopesoorten te spotten. 
Aansluitend maakt u een spannende 
night drive met behulp van een zoeklicht. 
Op dag 7 en 8 kunt u ’s ochtends en 
’s middags deelnemen aan verschillende 
land- en wateractiviteiten, waaronder 
game drives of een vaart per traditionele 
mokoro (boomkano). De voor deze reis 
geselecteerde kampen in de delta zijn 
niet omheind, waardoor het wild zich vrij 
kan bewegen. 

OP SAFARI-AVONTUUR 
IN BOTSWANA 

Jambo Safari Club selecteerde 
speciaal voor Flying Dutchman 
deze reis naar Botswana.

Hoogtepunten
• Victoriawatervallen.
• Chobe National Park.
• Okavangodelta.
• Night drive.

Reissom
Deze tiendaagse privésafari is te 

boeken vanaf € 2.288 per persoon 
(bij twee personen), exclusief 
retourvlucht Amsterdam – Johannes-
burg met KLM. U verblijft in drie-, 
vier- of vijfsterrenlodges of tented 
camps.

Over Jambo Safari Club
Met bijna 40 jaar ervaring kan Jambo 
Safari Club zich met recht een 
Afrikaspecialist noemen. Omdat 
Oost-Afrika over een oneindig aantal 

reismogelijkheden beschikt, kunnen 
wij reizen samenstellen die geheel 
op uw wensen zijn afgestemd. 
Informeert u bij onze Oost-Afrika- 
specialisten naar de mogelijkheden.

Meer informatie
Wisselwerking 50-56
1112 XR Diemen
Tel. 020 201 27 40
info@jambo.nl
jambo.nl

REISAANBIEDING  10-daagse fly-in safari naar Botswana vanaf € 2.288 p.p.

LANGS DE RIVIER 
GRAZEN GROTE KUDDES 
OLIFANTEN EN BUFFELS 

Deze reis laat u kennismaken 
met twee absolute safari- 
hoogtepunten van Botswana: 
Chobe National Park, waar in 
de droge periode enorme 
olifantenkuddes zich bij de 
gelijknamige rivier verzamelen, 
en de unieke Okavangodelta, 
waarschijnlijk het meest 
waardevolle wetland ter wereld.

Het Khwai tented camp.
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De roemruchte geschiedenis van 
Colombia is welbekend, maar tegenwoor-
dig is het grootste risico van een reis naar 
Colombia dat u nooit meer naar huis wil. 
Steden als Bogota en Cartagena bieden op 
het gebied van gastronomie, kunst, 
architectuur en cultuur, alles wat u van 
wereldsteden verwacht. Verlaat u de stad, 
dan lonkt een idyllisch groen bergland-
schap vol charmante dorpjes en indruk-
wekkende valleien. 

Magisch realisme
Colombia biedt prachtige stranden, 
sfeervolle boetiekhotels en een scala aan 
landschappen waarvan u het bestaan niet 
eens zou vermoeden. Misschien was het 
geen toeval dat nobelprijswinnaar 
Gabriel García Márquez zijn schrijfstijl 
‘magisch realisme’ hier ontwikkelde. 

Bogota en de Cocoravallei
Tijdens deze reis profiteert u van de 
directe KLM-vluchtverbindingen op 
Colombia. U begint de reis in de hoofdstad 
Bogota. Een privétour door de stad voert 
langs de historische wijk met zijn 
geplaveide straten, pleinen en kathe-
dralen. Aansluitend reist u door naar de 
Triángulo del Café en leert u over de 
wereldberoemde Colombiaanse koffie, 
van teelt en productie tot proeverij. Ook 
bezoekt u de Cocoravallei in de Andes 
waar de tientallen meters hoge palmen 
uittorenen boven het grasland.

Richting het noorden
Dan is het via Medellín door naar het 
noorden. Aan de Caribische kust bezoekt 
u Tayrona National Park en Cartagena 
voordat u per boot naar Isla Múcura 
vertrekt. Hier sluit u de reis af op een 
tropisch eiland waar u verblijft op basis 
van volpension. Nog even heerlijk 
genieten en alle indrukken van de 
afgelopen weken op u laten inwerken. 
Een reis om nooit te vergeten.

Voor Flying Dutchman stelde 
Avila Reizen deze onvergetelijke 
reis naar Colombia samen. Bekijk 
het volledige programma online 
op avilareizen.nl/klm9.

Inclusief
• Rechtstreekse KLM-vluchten   
  Amsterdam – Bogota en          
Cartagena – Amsterdam op
  basis van Economy Class.
• Binnenlandse vluchten met  
   Avianca.
• 15 overnachtingen in bijzondere  
  boetiekhotels.
• 4-daags verblijf op tropisch
  eiland Isla Múcura op basis van
  volpension.
• Diverse excursies en activi- 
  teiten, o.a. in de koffieregio.
• Alle benodigde transfers.
• Meet-and-greet bij aankomst,
  inclusief uitgebreide reis- 
  beschrijving.
• Maatwerkprogramma in Avila 
  Reizen Travel App.

Over Avila Reizen
Bij Avila Reizen staat de beleving 
centraal. Wij geloven in ‘the art of 
travel’ en stellen alle reizen op 
maat samen. Laat u inspireren 
door deze voorbeeldreis. Deze 
reis is uit te breiden met 
bijvoorbeeld een bezoek aan het 
karakteristieke Villa de Leyva, een 
excursie walvissen spotten bij 
Nuqui, een bezoek aan het 
kleurrijke Caño Cristales of aan 
het Amazone-regenwoud. U kunt 
altijd een vrijblijvende offerte 
opvragen voor een gepersonali-
seerde reis waarbij wij rekening 
houden met uw interesses en de 
gewenste vertrekdata.

Bijzondere 
17-daagse 
Boetiekreis 
Colombia vanaf 
€ 3.995 p.p.

Van de Caribische kust met prachtige stranden en wuivende palmbomen tot 
levendige steden als Cartagena, Medellín en Bogota. Tijdens deze rondreis 
ontdekt u de ongelooflijke diversiteit en charme van Colombia.

REISAANBIEDING

VIVA COLOMBIA!

Tayrona National Park.

Bogota.

LM Boutique Hotel  
in Cartagena.
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De traditionele Venda-bevolking noemde Limpopo met haar wouden, 
rivieren en watervallen ‘het beloofde land’. Tijdens deze rondreis door 
Zuid-Afrika’s noordelijkst gelegen provincie ontdekt u waarom.

LEGENDARISCH 
LIMPOPO

Maak kennis met dit bijzondere 
deel van Zuid-Afrika tijdens onze 
nieuwe 15-daagse privérondreis. 
Boek nu en krijg € 100 korting p.p.
 
Inclusief
•  Economy Class-retourvluchten 
  met KLM Amsterdam – 
  Johannesburg. 
•  Vluchtgerelateerde belastingen 

en heffingen. 
• 13 dagen autohuur categorie C

  (Hyundai Accent 1.6 of gelijkwaar-
  dig) inclusief alle verzekeringen,
  ongelimiteerd aantal kilometers,
  lokale belastingen, tweede
  bestuurder, eigen risico en
  contractkosten.
•  Alle overnachtingen in sfeervolle 

drie- en viersterrenlodges en 
-guesthouses. 

•  13x ontbijt, 6x lunch en 6x diner
•  Vier activiteiten in Mapungubwe 

National Park.

•  Vier safari-activiteiten in Centraal 
Kruger National Park.

•  Vier safari-activiteiten in 
Thornybush.

•  Assistentie op de luchthaven bij 
aankomst.

•  Gepersonaliseerde route en 
reisgids.

 
Reissom
Deze speciale lezersreis is te 
boeken vanaf € 2.742 p.p. 

(exclusief reserveringskosten en 
calamiteitenfonds). Kijk snel op 
fox.nl/lezersreis voor het 
uitgebreide dagprogramma en 
ontvang € 100 korting p.p. 

REISAANBIEDING  15-daagse privérondreis vanaf € 2.742 p.p. 

Limpopo dankt haar naam aan de 
gelijknamige rivier die de grens met 
buurlanden Mozambique, Zimbabwe en 
Botswana vormt. Doordat het gebied 
moeilijk begaanbaar was en men niet 
 wist wat te verwachten, was dit lange tijd 
een van de minst bezochte delen van 
Zuid-Afrika. Daar komt nu verandering in.  

Op safari in Krugerpark
In de ongerepte, natuurrijke omgeving  
van Limpopo vindt u uitgestrekte savannes 
vol kuddes olifanten en karakteristieke 
baobabbomen. Traditionele volken als  
de Venda en de Tsonga leven hier al 
eeuwenlang in hechte gemeenschappen. 
Ook bevindt zich hier de meest noordelijk 
gelegen ingang van het beroemde Kruger 
National Park, de Parufi Gate. 

Archeologische schatkamer
Grenzend aan Botswana en Zimbabwe 
ligt het jongste natuurreservaat van 
Zuid-Afrika, het Mapungubwe National 
Park. Het park met zijn zandstenen 
rotsformaties en regenwouden werd  
al vóór de opening in 2004 uitgeroepen 
tot werelderfgoed. In het park liggen 
verschillende archeologische vind-
plaatsen, waar voorwerpen uit de 
steentijd en ijzertijd zijn opgegraven. 
Deze voorwerpen zijn te bezichtigen in 
een informatief en boeiend museum. 

Dankzij de grote biodiversiteit, land-
schappen, traditionele culturen en 
archeologische schatten heeft Limpopo 
reizigers bijzonder veel te bieden. 
Zoals de Britse schrijver en dichter 
Rudyard Kipling (1865–1936) ooit schreef: 
“Go to the banks of the great grey-green, 
greasy Limpopo River, all set about with 
fever-trees, and find out.”

Traditionele regendans.

Speuren naar the big five.
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Verspreid over de mythische Stille Oceaan 
tussen Hawaï en Nieuw-Zeeland liggen de 
eilanden van Frans-Polynesië. Het gebied 
bestaat uit vijf eilandengroepen. Tijdens 
de Pacific Bora Bora Dream-reis bezoekt  
u allereerst vulkaaneilanden Moorea en 
Bora Bora, onderdeel van de Society-
eilandengroep. De reis wordt afgesloten 
op de atol Tikehau.

Ontdek authentiek Moorea
De reis begint op het idyllische eiland 
Moorea. Er zijn hier genoeg ongerepte 
jungles, watervallen en diepe valleien  
te vinden, maar het eiland staat vooral 
bekend om de charmante en warme 
bevolking. Hier maakt u volop kennis  
met de authentieke eilandsfeer, want de 
locals zijn volledig trouw gebleven aan  
de Polynesische traditie. 

Naar Bora Bora en Tikehau
Het eiland Bora Bora wordt door menigeen 
het mooiste eiland van de Stille Oceaan 
genoemd. Het zijn vooral de grillige 
skyline, de turquoise lagune en de 
oogverblindend witte zandstranden die op 
veel bezoekers een onvergetelijke indruk 
maken. Het eiland wordt gedomineerd 
door twee steile, dichtbegroeide vulkanen. 
Iets verderop ligt Tikehau, een ovale atol 
dat populair is om zijn onderwaterwereld. 
De lagune bevat een zeer hoge concen-
tratie vis, meer dan elke andere lagune in 
Frans-Polynesië. 

Bijzonder verblijf
Tijdens deze reis verblijft u op bijzondere 
plekken. Zo overnacht u op Moorea in een 
bungalow op het strand. Op Bora Bora en 
Tikehau slaapt u in een zogeheten  
‘overwater-bungalow’. Zo’n op palen 
gebouwd huis boven het water heeft een 
glazen vloer waardoor u, direct vanuit de 
woonruimte, een verbluffend zicht heeft op 
de kleurrijke onderwaterwereld. Gegaran-
deerd een onvergetelijke ervaring!

Tijdens deze 17-daagse reis hopt 
u in stijl langs de eilanden 
Moorea en Bora Bora, en sluit u 
de reis paradijselijk af op de atol 
Tikehau.
 
Inclusief
Internationale vluchten vanaf 
Amsterdam via Parijs naar 
Papeete met Air France-KLM, 
luchthavenbelastingen, alle 
transfers op de eilanden, 
binnenlandse vluchten tussen 
de eilanden, vier overnachtingen 
op Moorea en vier op Bora 
Bora, vijf overnachtingen op 
Tikehau, één overnachting op 
Tahiti en reserveringskosten.   

Exclusief 
Maaltijden en drankjes, 
excursies, persoonlijke uitgaven 
en de reis-, annulerings- of 
omboekverzekering.

Hoogtepunten
•  Authentiek Polynesië.
•  Jungle en mooie stranden. 
•  De prachtige lagunes.
•  Bruisend zeeleven.
•  ‘Overwater-bungalow’ op  

Bora Bora en Tikehau.

Over Pacific Island Travel
Pacific Island Travel is al 25  
jaar dé specialist in op maat 
gemaakte reizen naar Australië, 
Nieuw-Zeeland, de eilanden van 
de Stille Zuidzee en Hawaï. 

Meer informatie
Pacific Island Travel
Simon Carmiggeltstraat 10
1011 DJ Amsterdam
Tel. 020 626 13 25
droomreis@pacificislandtravel.nl
pacificislandtravel.nl

Rondreis door 
de Pacific vanaf 
€ 6.955 p.p.

De eilanden van Frans-Polynesië bieden een zeldzame natuur, een fantastisch 
tropisch klimaat en een hartelijke bevolking met de grootste glimlach ter 
wereld. Laat u betoveren door de authentieke eilandsfeer. 

REISAANBIEDING

EILANDHOPPEN 
IN FRANS-POLYNESIË

Het mooiste eiland van de 
Stille Oceaan: Bora Bora.

Pure ontspanning in de 
Tikehau Manea Spa.

De turquoise lagune bij Bora 
Bora Pearl Beach Resort.
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Het - exclusief bij G&W GezondheidsWinkels -
verkrijgbare merk it’s Pure biedt een ruim
assortiment van voedingssupplementen en cos-
metica van topkwaliteit. Producten waar je
lichaam behoefte aan heeft, zonder onnodige 
toevoegingen, zoals bijvoorbeeld het hoog-
gedoseerde biologische Mariadistel.  

De mariadistel werd vroeger al bijzonder effi ciënt als 
groente gebruikt, waarbij niets van de plant verloren 
ging. Vandaag de dag staat mariadistel vooral bekend 
als stevige ondersteuner van de leverfuncties. It’s Pure
Mariadistel is 100% biologisch, bevordert de spijs-
vertering, ondersteunt de gezondheid van de lever en 
draagt bovendien bij aan de leverbescherming.

it’s Pure producten zijn exclusief verkrijgbaar bij de G&W GezondheidsWinkels en op gezondheidswinkel.nl

IT’S PURE MARIADISTEL
stevige ondersteuner van de leverfuncties

KLM_208x267 MARIADISTEL_GZW.indd   1 06-11-18   17:03



                           Big Pilot’s Watch Edition 

“Le Petit Prince”. Ref. 5010: The little prince 

tells the pilot he will give him a friendly laugh 

from the countless stars in the night sky. The 

sight this watch inspires similar sentiments, for 

every single detail is a joy to behold. The time-

piece is not only an imposing 46 millimetres in 

diameter but also impresses with classic ele-

gance that sets off the midnight blue dial to 

perfect advantage. Technical perfection, on the 

other hand, is guaranteed by the IWC-manufac-

tured 52110-calibre movement with its seven-

day power reserve. Time enough to forget time 

and follow the dream-like journey of the little 

prince. IWC. ENGINEERED FOR MEN.

 IWC Schaffhausen, Switzerland · www.iwc.com · The world’s fi nest timepieces are exclusively available from selected watch specialists. 

For an illustrated catalogue or list of nationwide concessionaires please call: +31 20 711 08 68 or e-mail: concierge.europe@iwc.com

F O L L O W  U S  O N :       

antireflective coating on both sides · Special back 

engraving (figure) · Water-resistant 6 bar · Diameter 

46.2 mm · Stainless steel · Calfskin strap by Santoni

Mechanical IWC-manufactured movement 52110 calibre · 

Pellaton automatic winding · 7-day power reserve · 

Power reserve display · Date display · Central hacking 

seconds · Soft-iron inner case for protection against 

magnetic fields · Screw-in crown · Sapphire glass, convex, 

Join the conversation on 

#B_ORIGINAL.

FLY YOUR DREAMS.

antireflective coating on both sides · Special back 
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