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The Breitling Surfer Squad
Sally Fitzgibbons
Kelly Slater
Stephanie Gilmore
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Breitling International Watch Exhibition
by GASSAN

Amsterdam Airport Lounge 1
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Steltman collection /  Handmade in the Steltman workshop
White gold ring set with 4.21ct Paraíba tourmaline, pavé set with diamonds and Paraíba tourmalines
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De zomer is weer in aantocht! In dit warme  
seizoen dromen we graag weg bij zonnige 
KLM-bestemmingen. Wat dacht u bijvoorbeeld 
van Sardinië, met zijn smaragdgroene zee, 
schilderachtige dorpjes, ruige binnenland en 
zelfs flamingo’s in de vrije natuur? Een parel van 
een eiland op iets meer dan twee uur vliegen 
vanaf Schiphol, maar met een bijna Caribisch 
gevoel. U leest er meer over op pagina 40. 
Ook een reportage over Vancouver, waar onze 
journalist met een camper de Canadese wildernis 
in trok en het prachtige landschap voor u verkende 
(pagina 24). Absoluut een reis om aan uw wensen- 
lijst toe te voegen!  
Iemand die bekendstaat om haar indrukwekkende 
reizen, is Floortje Dessing. Het is gelukt om haar te 
interviewen. Ze vertelt over haar nimmer aflatende 
reislust en deelt met u haar favoriete bestemmingen.  
KLM heeft duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan. Dat uit zich onder meer in het gebruik van 
duurzame brandstof, zoals u kunt lezen op pagina 
68. Over duurzaamheid gesproken: eind maart 
opende het exclusieve bar-restaurant Blue zijn 
deuren in de spectaculair vernieuwde KLM Crown 
Lounge. De overwegend duurzame gerechten 
hebben de signatuur van niemand minder dan 
topchef Joris Bijdendijk van het met een Michelin-
ster bekroonde restaurant RIJKS®. 
Gasten van Blue kunnen kiezen uit verschillende 
sferen om van hun maaltijd te genieten. Naast een 
meer intieme dinertafel is er ook een plek bij de 
open keuken, waar de culinaire creaties voor de 
ogen van de gasten worden gemaakt. Het terras 
langs de volledige lengte van het restaurant biedt 
uitzicht op het vliegtuigplatform.
Tot slot wil ik niet onvermeld laten dat KLM dit jaar 
100 jaar bestaat. Een bijzonder jaar dus, waarin we 
– als hoofdsponsor – in september ook de 100e 
editie van het KLM Open organiseren. Deze keer 
voor het eerst op golfbaan The International in 
Amsterdam. Deze bijzondere verjaardag van KLM 
gaan we nog uitgebreid vieren. Hoe? Dát blijft nog 
even een verrassing tot het volgende nummer. 

Coverstory
“Not a bit like Italy,” 
zo beschreef de Britse 
romanschrijver D.H. 
Lawrence Sardinië in 
1921. Vanwege de 
ligging werd het 
mediterraanse eiland 
lang gekolonialiseerd 
door onder anderen de 
Romeinen, Spanjaarden 
en Fransen. Tel daar de 
prachtige stranden, 
natuur en dorpjes bij op 
en u heeft hét recept 
voor een verrassende 
vakantiebestemming.

            

Harm Kreulen,
Directeur KLM Nederland.

3X
BLAUW IN 
HET KORT

Zomer in 
de lucht
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Veel leesplezier!

Harm Kreulen
Directeur KLM Nederland
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KLM heeft een nieuwe 

collectie toilettassen 

van modeontwerper Jan 

Taminiau, geÏnspireerd op het 

‘postzakken-jasje’ van 

koningin Máxima. Verkrijgbaar 

in meerdere designs in 

KLM World Business Class.

wbc.klm.com

Het boek Welcome aboard! 
vertelt hoe een pionier 

zich ontwikkelde tot een 

grote speler binnen de 

luchtvaart. Verkrijgbaar 

vanaf 7 oktober 2019 via 

de boekhandel, € 29,95. 

Vooraf bestellen met gratis 

verzending kan nu al via 

wbooks.com/klm.

De nieuwste chocolaatjes  

— in de vorm van een 

KLM-huisje — die worden 

geserveerd in KLM World 

Business Class, zijn volledig 

gemaakt van duurzame  

cacao uit Panama.
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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 

Berlijn
Van Mitte tot Kreuzberg: 
verken de leukste 
wijken op de fiets. 

Tokio
De Japanse metropool 
is een stad vol exotische 
tegenstellingen. 

REISVERHAAL 
 
Vancouver
De omgeving van 
Vancouver is een 
sprookjesachtige 
wildernis vol fjorden, 
eilanden en groene 
regenwouden. Ga  
mee op avontuur.

Sardinië
Witte stranden, een 
smaragdgroene zee, 
een ruig binnenland  
en pittoreske stadjes: 
Sardinië is een paradijs, 
en dat in Europa.

IN THE PICTURE 

Food
Genieten van  
desserts op Bali.

Natuur
Een vloeibare regen-
boog in Colombia.

Architectuur
Stijlvol baantjes  
trekken in Parijs.
 
Kunst
Werken van Édouard 
Manet in Chicago.

Sport
Surfen in de stad 
München.

            

VLIEGENDE 
HOLLANDER

Floortje Dessing
Presentatrice Floortje 
Dessing wil mensen 
aan het denken zetten.
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Flying Dutchman is een 
kwartaalmagazine voor 
frequent flyers van KLM.
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INHOUD

Conservatorium Hotel Amsterdam
+31 (0)20 238 47 92 | vintage@schaapcitroen.nl | schaapcitroen.nl

Largest selection of certified pre-owned Swiss watches

Pre-owned & Vintage

Rolex Day-Date 36
Pre-owned 2011

€ 18.950,-

Patek Philippe Annual Calendar Chronograph
Pre-owned
€ 49.500,-

Hublot Big Bang Unico King Gold
Pre-owned 2015

€ 24.950,-

SC_VintageWatches_2019.indd   5 08-05-19   10:57



Kick off your summer in style with MR MARVIS’ 
perfect shorts. The iconic design available in 35 
colours, partly elasticated waistband, hidden zippered
pocket & soft fi nish stretch cotton fabric make 
MR MARVIS shorts your summer wardrobe essential. 
Get in that #MRMARVISMOOD and make your summer 
unforgettable.

SHOP THE PERFECT SHORTS AT MRMARVIS.COM

S U M M E R  I S  C A L L I N G

o n l y  a v a i l a b l e  o n l i n e

HANDMADE IN
PORTUGAL

AVAILABLE IN
35 COLOURS

ELASTICATED WAISTBAND
MOVES WITH YOU

HIDDEN ZIPPERED
POCKET

FREE SHIPPING
& RETURNS

B E S T E L  N U  J O U W  M R  M A R V I S  S H O R T S  O P  M R M A R V I S . C O M

MRMARVIS_2019_Flying Dutchman_208x267_IC.indd   4 01/05/2019   09:23

Check-in
                        

3X PARADIJSELIJKE 
OORDEN

Mauritius  Cancun  Malé

Hotel Salt of Palmar.

Fairmont Maledives. Habitas Tulum.
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Van exposities tot musea en de mooiste hotels. Inspiratie voor uit én thuis.

Een hagelwit strand, een infinity- 
pool, de azuurblauwe zee, of nee: 
alle drie. Deze prachtplekken 
garanderen totale ontspanning.
 
Relaxen op Mauritius
Bij boetiekhotel Salt of Palmar op 
Mauritius is het ultieme vakantie-
gevoel er onmiddellijk – hoe kan het 
ook anders met een hagelwit strand 
en de Indische Oceaan als achter-
tuin? Alle lof voor het ontwerp gaat 

naar Camille Walala, een Franse 
kunstenares die stelt dat kleur gelijk 
staat aan geluk. Verder wordt er 
gekookt met pure ingrediënten en  
is ook het ontbijt, dankzij de Parijse 
toppatissier Christophe Vasseur, 
niet te versmaden. saltresorts.com

Mexicaans genieten 
Aan de oostkust van Mexico, op 
twee uur rijden van Cancun, ligt 
Tulum. Hier grenst de jungle aan 

een prachtig zandstrand. In het 
resort Habitas Tulum kunt u kiezen 
uit een oceaankamer of een luxe 
canvastent. Stuk voor stuk met 
privéterras en weids uitzicht. Daarbij 
beschikt het resort over een infinity- 
pool en ontelbare relaxplekken. 
habitastulum.com

 
Zweven op de Malediven
Het Fairmont Maledives tilt luxe 
naar een uniek level. Denk:  
zwevende strandvilla’s boven de 
azuurblauwe zee, outdoor bad-
kamers, privézwembaden en een 
onderwaterkunstgalerie. Wie een 
steentje wil bijdragen aan de 
natuur, kan helpen bij het vrijlaten 
van schildpadden op het strand. 
fairmont.com/maldives

 
van de 

reizigers 
is binnen 

twee 
vakantie-

dagen 
stressvrij 
Bron: vakantieviking.nl

89% 
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Kiki Bertens.

 

MARATHON IN
NOORWEGEN

Tromsø
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Zelfportret van Vincent 
van Gogh, 1889. 

MUZIEK IN DE 
BUITENLUCHT  

Gdynia  Göteborg  Sardinië

Poolse trots 
Feesten op een 
vliegveld – het kan  
op het Poolse 
Open’er festival. In  
de charmante haven- 
stad Gdynia, op een 
half uur rijden van 
Gdansk, treden  
sinds 2002 jaarlijks  
’s werelds grootste 
muzikale namen op, 
in genres uiteenlo-
pend van rock, indie 
en pop tot rap. Dua 
Lipa, Bruno Mars en 
Arctic Monkeys gaven 
er al shows, en ook  
dit jaar belooft veel 
goeds met onder meer 
Kodaline, Vampire 
Weekend, The 1975 en 
Travis Scott. Bijkomen 
kan op het fijne, 
nabijgelegen strand.
3 t/m 6 juli. opener.pl

Zweeds Wilde 
Westen 
James Blake, Rex 
Orange County, The 
Cure en Cardi B: 
zomaar een greep uit 
de artiesten die deze 
zomer het Zweedse 
Göteborg op zijn kop 
zetten tijdens Way Out 

West. Dit geliefde 
festival midden in  
de natuur staat – 
naast muziek –  
bekend om lezingen, 
kunstexposities én 
duurzaamheid. Na  
het festival feest de 
ervaren WOW-ganger 
tot in de vroege 
uurtjes door in het 
centrum van de stad.  
8 t/m 10 augustus. 

wayoutwest.se

All that jazz 
In augustus staat het 
prachtige Sardinië  
in het teken van  
Time in Jazz, een  
van de belangrijkste 
festivals van Italië, 
opgericht in 1988  
door de Italiaanse 
jazzmuzikant Paolo 
Fresu. Negen dagen 
lang zijn er optredens 
van de beste jazz- 
muzikanten ter  
wereld en vinden 
er over het hele  
eiland muziek-, 
kunst-, en film- 
evenementen  
plaats.  
7 t/m 16 augustus. 

timeinjazz.it

Festivals gelden in feite als minivakanties,  
die voor onvergetelijke herinneringen zorgen. 
Deze drie zijn de citytrip meer dan waard. 

De swingende Caraïben zijn eind augustus wel heel dichtbij. Niet alleen in Rotterdam, 
maar ook in Londen, waar het Notting Hill Carnival – Europa’s grootste straatfestival – 
het westen van de stad sinds 1966 jaarlijks in Caribische sferen brengt. Met muziek, dans, 
parades, praalwagens en overheerlijk streetfood vieren zo’n twee miljoen mensen de 
rijke, multiculturele samenleving van de Britse hoofdstad. 24 t/m 26 augustus 2019. 

IN CARIBISCHE SFEREN
Londen

Rennen onder de nooit onder-
gaande Scandinavische junizon 
– alleen daarom al is een deelname 
aan de Midnight Sun Marathon  
in de Noorse stad Tromsø een 
bijzondere ervaring. Zo’n 6000 
lopers starten ’s ochtends aan de 
onweerstaanbare waterkant van 
het dorp, koersen vervolgens langs 
de met sneeuw bedekte bergen en 
kijken uit over glinsterende meren. 
Met routes geschikt voor alle 
niveaus – zelfs voor kinderen.  
22 juni 2019. msm.no

Time in Jazz.

Schoenenmerk Toms ontwikkelde de TRVL 
LITE-collectie, een selectie lichtgewicht, stevige 
en comfortabele slip-ons en gympen met een 
voetbed van kurk. Uiteraard is niet op hipheid 
ingeboet. Tussen € 60 en € 75. toms.com/trvl-lite

Lifestyle

REISMAATJES

         
   

48%
van de 

Nederlanders 
gebruikt het 
vakantiegeld

daadwerkelijk 
voor vakantie 

Bron: Nibud             

         
   

12  

CHECK-IN

‘The eagle has landed.’ Het is alweer 50 jaar 
geleden dat astronaut Neil Armstrong deze 
wereldberoemde woorden sprak, nadat hij als 
allereerste voet op de maan zette. Een half 
miljard mensen zat aan de buis gekluisterd.  
De expositie Apollo’s muse: the moon in the age 
of photography blikt, met onder meer indruk-
wekkende beelden, schilderkunst en films 
terug op die onvergetelijke 20e juli van 1969.  
Van 2 juli tot en met 22 september 2019 in het 

Metropolitan Museum of Art, New York.             

         
   

            

 

New York

Hoe ontdek je Praag als een local? 
“Laat de grote straten voor wat ze zijn en wandel door de 
geplaveide steegjes buiten het centrum. Duik vooral kleine 
zijstraatjes in: daar huizen de verborgen schatten – van kleine 
boetieks en ateliers tot sfeervolle pubs. Een aanrader is de 
historische passage Lucerna, vlak bij het Wenceslasplein.  
Moe van het lopen? Niets schreeuwt harder Praag dan de 
beroemde T3-trams, dus een ritje is een must en meteen een 
geweldige manier om de heuvelachtige stad te ontdekken.”

Welke wijk mag niemand missen?  
“Mijn favoriet is Holešovice, een voormalig industriegebied 
maar nu dé creatieve broedplaats van Praag. Hier huizen de 
studio’s van kunstenaars en ontwerpers, de National Gallery 
vol schilder- en beeldhouwkunst, het moderne kunstmuseum 
DOX en relaxte cafés, zoals Vnitroblock en Cross Club.” 

Waar breng jij ’s zomers veel tijd door? 
“Er is altijd iets te doen op de Náplavka, de rivieroever pal 
aan de Moldau, waar van lente tot zomer ontelbare festivals 
plaatsvinden en allerlei restaurants zijn gehuisvest. Tip: 
proef er het populaire Tsjechische gerecht svícková: malse 
entrecote in roomsaus. Verder is het Letná Park een fijne 
hotspot. Huur er een fiets, houd een picknick of maak een 
wandeling. Vooral ’s zomers is hier van alles te beleven.”

Barbora Hrubá (28) is geboren en getogen 
in Praag. De Tsjechische hoofdstad 
heeft een bijzondere plek in haar hart. 
Als woordvoerder van Prague City 
Tourism weet ze als geen ander wat dé 
hotspots zijn. 
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KLM vliegt 4 keer per dag naar Praag. 
Vluchtduur 1 uur en 25 minuten. 
stedentrips.klm.com

“Ik geloof dat 
ieder mens een 
beperkt aantal 

hartslagen heeft.
 Ik ben niet van 
plan die van mij 

te verspillen" 
NEIL ARMSTRONG

MISSIE 
MAANLANDING 

Honden huilen niet
De meeslepende 
debuutroman van 

Anne Moraal speelt 
zich af in Noord- 
Korea en Amster-

dam. Over verlies en 
het ontsnappen aan 

verdriet. € 21,99. 

Uitgeverij Lebowski. 

Groente op de BBQ 
Chef en grillmaster 
Julius Jaspers laat 
zien hoe oneindig 
veel groenten tot 

fantastische 
gerechten trans- 

formeren op  
de barbecue.   

€ 16,99. Carrera Culinair. 

Morning Medicine 
Journalist Angélique 
Heijligers ontwikkel-

de een ochtendritueel 
dat je helpt de lichte 
kant van het leven te 

(blijven) zien. 
€ 17,99. A.W. Bruna 

Uitgevers.

LEESTIPS
Blikverruimende 

boeken voor 
onderweg of thuis 

op de bank. Praag

ARTISTIEK & 
ROMANTISCH 
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Patissier Will Goldfarb, die al werkte 
in toprestaurants als Le Cordon Bleu 
en El Bulli, opende in 2014 in Ubud 
op Bali restaurant Room 4 Dessert. 
Een paradijs voor zoetliefhebbers, 

die hier kunnen genieten van 
extravagante nagerechten. Goldfarb 

goochelt met chocola, koffie, 
kokosnoot, fruit, kruiden, suiker en 
zout. Dat levert pareltjes op als deze 

Sugar Refinery met kokosnootnectar, 
slagroom, Toblerone, zuurzak en 

Balinese merengue. room4dessert.com

  Nu naar Bali  

DESSERT
DE LUXE

Vanaf 36.000 Miles.
KLM vliegt 1 keer per dag naar Bali.  

Vluchtduur 15 uur en 5 minuten  
(met tussenstop in Singapore).  

•De afstand van de luchthaven 
tot Ubud is 24 kilometer.

 •Voor een taxirit naar Ubud betaalt  
u ongeveer € 15.

14  

IN THE PICTURE FOOD

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



Anthonie Fokkerstraat 16 • Barneveld lodderkeukens.nl 

Duitse schone

TEKST JOANNE WIENEN

Optimistische wereldstad Berlijn raast onbekommerd 
voort richting de toekomst, maar de vingerafdrukken van de 

woelige geschiedenis zijn nog overal zichtbaar. 
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KaDeWe
Op de delicatessen-
afdeling van dit luxe 
warenhuis dicht bij de 
Kurfürstendamm zijn 
wel 3500 soorten wijn, 
1200 kaassoorten en  
100 soorten vis te koop. 
Wintergarten, een ruim 
opgezet zelfbedienings-
restaurant onder een 
imposante glazen 
koepel, ligt een 
verdieping hoger.
Tauentzienstraße 21-24 

Crackers
Trendy restaurant dat 
achter een ijzeren poort 
in een smalle steeg 
verscholen ligt. Via  
de open keuken worden  
gasten naar het ruime 
eetgedeelte met hoge 
plafonds en gedimde 
lichten geleid. Op het 
menu onder andere 

burrata, kreeft en heilbot 
van de grill.
Friedrichstraße 158 

Curry 36
Berlijn verlaten zonder 
de bekendste speciali-
teit, de currywurst, te 
proeven, gaat simpel-
weg niet. Bij Curry36  
in Kreuzberg maken ze 
naar verluidt de beste.  
Er zijn ook vegetarische 
varianten.  
Mehringdamm 36 

Babel
Het interieur verdient 
geen schoonheidsprijs, 
maar volgens Berliners 
is bij dit Libanese 
restaurant met terras 
wel de allerbeste  
falafel en halloumi 
(gefrituurde kaas)  
van de stad te krijgen. 
Kastanienallee 33

Prater Gaststätte
De oudste Biergarten 
van Berlijn (en de 
mooiste, volgens het 
personeel zelf). Op het 
menu staan typisch 
lokale gerechten  
als wienerschnitzel, 
kartoffelsalat en 
Königsberger Klopse 
(gehaktballen met 
romige kappertjessaus).
Kastanienallee 7-9

 
Spindler
Omdat de keuken werkt 
met lokale ingrediënten 
uit het seizoen wisselt 
het menu voortdurend, 
maar met zo’n uitgebrei-
de kaart als bij Spindler 
is er altijd wel iets wat in 
de smaak valt. Gasten 
zijn welkom voor ontbijt, 
lunch en diner. Plus- 
punt: het grote terras.
Paul-Lincke-Ufer 43

2

1 5

4

3

Graffiti op stukken
Berlijnse Muur.Prater Gaststätte.

Spindler.

KaDeWe.

an alle Europese steden is 
alleen Londen groter. 
Maar waar de Britse 
hoofdstad hectisch en 

zakelijk kan aanvoelen, heerst in 
Berlijn – zeker in de warme zomer-
maanden – een ongedwongen sfeer. 
De stad is voortdurend in ontwikke- 
ling, er wordt altijd wel ergens een 
leeg fabriekspand omgetoverd tot 
nieuwe hotspot. In Berlijn barst het 
van de hippe galeries, innovatieve 
clubconcepten en restaurants waar 
millennials zich tegoed doen aan 
açai-bowls. Desondanks heeft Berlijn 
zijn authentieke rafelrandjes niet 
verloren. Met graffiti bedekte resten 
Berlijnse Muur en de overvloed aan 
historische musea en massieve monu-
menten (zoals het 2710 betonblokken 
tellende Holocaust-Denkmal) herin- 
neren permanent aan de woelige 
geschiedenis van de stad. 
Berlijn is het best te verkennen per 
fiets. Natuurlijk is er de U-bahn, maar 
wie fietst, maakt kennis met de ziel 
van de stad. Kenmerkend voor Berlijn 
is dat elk van de 12 districten een 
eigen karakter heeft. De wijk Mitte 
voelt nog het meest als een stadscen-
trum, vanwege de centrale ligging en 
vele bezienswaardigheden. Prenz-
lauer Berg, direct ten noorden van 
Mitte, is dan weer een echte familie- 

buurt. De alternativo’s die hier in  
de jaren negentig woonden, zijn 
volwassen geworden en hebben 
biologische ijssalons en kleurrijke 
boetieks aangetrokken. Fiets een 
kwartier in zuidelijke richting en u 
staat op de grens tussen de hippe 
studentenwijken Kreuzberg en 
Friedrichshain, waar geen sluitings- 
tijden bestaan. Ook voor wie ’s nachts 
liever slaapt, zijn deze buurten de 
moeite waard. Struin rond op een  
van de boerenmarkten of proef 
delicatessen in een van de inno- 
vatieve restaurants. Na een paar uur 
snapt u precies waarom Berlijn als 
een magneet werkt op creatievelingen 
van over de hele wereld.

ETEN & DRINKEN

V
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Wijk Mitte voelt het meest 
als een stadscentrum
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Perleberger Straße

Gitschiner Straße

Alt-Moabit
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DOEN 
Mauerpark op zondag
Ooit liep hier de Berlijnse 
Muur (vandaar ook de 
naam), maar inmiddels 
is dit park een geliefde 
recreatieplek. Op 
zomerse zondagen 
verandert het park in 
een soort festivalterrein, 
met een vlooienmarkt,  
livemuziek en veel 
barbecueënde  
groepjes mensen.
Gleimstraße 55

Bikini Berlin
In deze mall zijn geen 
bekende modeketens 
te vinden, wel kleine 
modeateliers, hippe 
café’s en conceptstores.  
Vanaf het dakterras  
van de Monkey Bar  
is het uitzicht over de 
stad fabuleus. 
Budapester Straße 42-50

SLAPEN 
Arte Luise Kunsthotel
Van een op popart 
geïnspireerde kamer  
tot een rijk gedeco- 
reerde suite die niet  
zou misstaan in een 
Marokkaanse riad: elke 
ruimte in dit artistieke 
hotel is ingericht door 
een kunstenaar. Het ligt 
op tien minuten lopen 
van de Brandenburger 
Tor en de boulevard 
Unter den Linden.
Luisenstraße 19 

Hotel Oderberger
Eikenhouten vloeren, 
comfortabele box-
springs, grote ramen  
en een fantastisch 
indoor zwembad.  
Hotel Oderberger  
biedt exact de klassieke 
luxe die past bij zo’n 
prachtig monumentaal 
pand uit 1898. 
Oderbergerstraße 57 

Ostel
Midden in een oude 
Plattenbau-wijk,  
tussen Alexanderplatz 
en Friedrichshain/
Kreuzberg in, staat  
dit unieke hotel in 
Oost-Duitse retrostijl. 
Wriezener Karree 5

9

1
10

11

Mauerpark.

Hotel Oderberger.13
2

Wie Berlijn al f ietsend 
verkent, maakt kennis met 

de ziel van de stad
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Bar in de  
wijk Mitte.

BikiniBerlin.

  1 KaDeWe
  2 Crackers 
  3 Curry 36
  4 Babel
  5 Prater Gaststätte 
  6   Spindler
  7 Arte Luise Kunsthotel
  8 Hotel Oderberger
  9 Ostel
10 Mauerpark
11 Bikini Berlin
12 Museum der Dinge 
13 Reichstag 
14 Alte Nationalgalerie
15 Kunstgewerbemuseum
16 Museum für Fotografie
17 Museum für Naturkunde
18 DDR Museum
19 Berliner Zoo
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Reichstag.

Museum der Dinge.

Natuurschatten
Dankzij oneindig veel natuur- 

historische schatten is er in het 
Museum für Naturkunde genoeg te 

beleven voor jong én oud. Bewonder 
het grootste tentoongestelde dino- 

sauriërskelet ter wereld of bekijk het 
beroemde ijsbeertje Knut, dat na zijn 

dood werd opgezet en tentoongesteld. 
museumfuernaturkunde.berlin 

Middagje tijdreizen
In musea worden grijpgrage handjes 

meestal niet gewaardeerd, maar in het 
DDR Museum mogen kinderen naar 
hartenlust alles aanraken en testen. 
Op speelse wijze maken ze zo kennis 
met het leven in de voormalige DDR. 
Luister naar typische DDR-muziek of 

dwaal rond in een karakteristiek 
woonhuis uit die tijd. Vaak druk, dus 
vooraf tickets boeken is aan te raden.

ddr-museum.de

Aapjes kijken
De Berliner Zoo is niet alleen een van 
de oudste en mooiste dierentuinen in 

Europa, hij heeft ook nog eens de 
meeste soorten dieren ter wereld. 

Hoewel de zoo met ruim 35 hectare 
niet bepaald klein is, ligt hij midden in 
het centrum van Berlijn. De rijen bij de 
kassa’s zijn vaak lang en buitenlandse 

pinpassen worden niet altijd 
geaccepteerd, dus het is zinnig om 

vooraf online tickets te kopen.
zoo-berlin.de

16

17

18

19

Vanaf 6.000 Miles.
KLM vliegt 7 keer per dag naar Berlijn.

Vluchtduur 1 uur en 20 minuten.

•De afstand van de luchthaven tot het 
centrum van Berlijn is 12 kilometer. 

•Elke 6 à 10 minuten vertrekt de 
JetExpressBus TXL van de luchthaven 

naar het centrum (reistijd 40 min).

•  Voor een taxirit betaalt u ongeveer € 28.

15

CULTUUR

DOEN MET 
KINDEREN

Nu naar Berlijn  

12

14
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Museum der Dinge
In dit museum staan 
alledaagse voorwerpen 
als een föhn, servies en 
televisies in de schijn-
werpers. De verzameling 
producten uit de 20e 
eeuw toont als geheel de 
grote technologische en 
esthetische veranderingen 
van de vorige eeuw.
Oranienstraße 25

Reichstag
Vanuit de futuristische 
glazen koepel op het 
historische Rijksdag- 
gebouw is op heldere 
dagen heel Berlijn te 
zien. Toegang is gratis, 
maar vooraf aanmelden 
is verplicht, want er 
wordt een beperkt aantal 
bezoekers toegelaten. 
Platz der Republik 1

Alte Nationalgalerie  
Dit museum heeft de 
meest toonaangevende 
kunstverzameling van 
Duitsland, met beroem- 
de impressionistische 
werken van Manet, 
Monet en Renoir. Ook 
staat hier een afgietsel 
van Rodins De Denker.
Bodestraße 1-3

Kunstgewerbemuseum
Liefhebbers van design, 
mode, meubels en 
industriële ontwerpen 
zijn hier als een kind in 
een snoepwinkel. De 
collectie loopt uiteen van 
weelderige Sissi-jurken 
tot art-decostoelen 
en jugendstilsieraden. 
Matthäikirchplatz

Museum für Fotografie
Twee etages van dit 
museum zijn gewijd aan 
Helmut Newton, de 
legendarische fotograaf 
die bekendstond om  
zijn foto’s van krachtige 
vrouwen. Ook de foto- 
verzameling van de 
Kunstbibliothek is hier 
ondergebracht.
Jebenstraße 2

20  
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Luxury Merino Knits for Men

AMSTERDAM
Kerkstraat 167-171

ANTWERPEN
Kloosterstraat 28

DÜSSELDORF
Kasernenstrasse 14

PUUR COMFORT 
Het zal je misschien verrassen, maar super fine merinowool is het ideale materiaal voor het voorjaar en de zomer.  
Door de natuurlijke eigenschappen ’regelt’ wol je lichaamstemperatuur waardoor het juist verkoelend werkt. 
Bovendien absorbeert de fijne wol geur en transpiratie. Verkrijgbaar in de bekende essentials in meer dan 50 kleuren, 
altijd kleur- en vormvast. Heerlijk zacht op de huid te dragen en eenvoudig te wassen in de wasmachine. Ga er  
mee op reis of naar je werk. Stap er mee op je fiets of pak een terrasje. Je zult ervaren hoe cool wool kan zijn.  

Bezoek onze webshop of één van onze winkels. De verzending is gratis, en mocht het niet bevallen dan kun je gratis 
retourneren. Any time, any reason!

joe_flyingdutchman_advertentie.indd   1 02/05/2019   15:43
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IN THE PICTURE NATUUR

‘De mooiste rivier op aarde’ wordt  
hij wel genoemd: de Caño Cristales  

(de ‘kristallen stroom’). Deze 
snelstromende zijtak van de rivier 
Guayabero ligt in het departement 
Meta, zo’n 300 kilometer onder de 
Colombiaanse hoofdstad Bogotá. 

De bodem van de rivier is van eind 
juli tot en met november bedekt met 
gele, groene, blauwe, zwarte, maar 
voornamelijk rode waterplantjes, 

die samen zorgen voor een vloeibare 
regenboog. Een adembenemend  

en uniek natuurverschijnsel.

Nu naar Bogotá  

REGENBOOG
& RIVIER

Vanaf 32.500 Miles.
KLM vliegt 4 keer per dag naar  
Bogotá (vanaf juli is dit 5 keer).  

Vluchtduur 10 uur en 50 minuten.  

Vanaf Bogotá is er een binnenlandse 
vlucht (uitgevoerd door Satena) 

naar La Macarena, de uitvalsbasis 
voor een tour naar Caño Cristales.
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De smaragdgroene archipel 
tussen Vancouver Island en  
de Sunshine Coast.

24  
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DE WILDE 
WOUDEN VAN
VANCOUVER
Canada heeft niet alleen meren en elanden, maar ook de 
fantastische Sunshine Coast te bieden, ten noordwesten 
van Vancouver. Fjorden, eilanden en geurige groene 
regenwouden vormen er een sprookjesachtige wildernis. 
TEKST EN FOTOGRAFIE JURRIAAN TEULINGS

REISVERHAAL VANCOUVER
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Tijdens de overtocht over het water 
tussen Earls Cove naar Saltery Bay 
glijdt het laatste restje stedelijke 
stress van onze schouders. Daarna 
zijn de dorpjes langs de route 
schaarser; de bomen hoger. Het 
asfalt strekt als een grijs lint door 
een haag van groen, met af en toe 
uitzicht op een kleine baai. Er is 
geen zuchtje wind. Telkens als we 
langs de weg parkeren, stroomt een 
overweldigende stilte naar binnen. 
Het geluid van onze voetstappen 
wordt door een roestbruin tapijt van 
dennennaalden gedempt.

Oesters en muziek
Als we na het vallen van de avond 
vlak bij het officiële eindpunt van 
de snelweg in het dorp Powell River 
arriveren, is de keuken van The 
Laughing Oyster nog nét open. Het 
restaurant bevindt zich hoog op een 
heuvel boven een maanverlichte 
baai. David Bowes, de joviale 
eigenaar en chef, ontfermt zich over 
zijn late gasten alsof we oude 
vrienden zijn en vertelt hoe hij als 
kleuter al oesters in het hete zand 
rond een kampvuur leerde koken. 
“Zodra ze opengaan, doe je er een 
beetje boter, peper en een druppel 
citroen bij. Zo simpel is het.” 
Vandaag de dag serveert hij zijn 
oesters ook op z’n Italiaans, met 
asiagokaas, en zelfs Mexicaans, 
met chipotlesaus. 
Dat blijkt echter niet zijn enige 
talent. Nadat hij zijn gitaar erbij 
pakt om ons dessert van sticky 
toffee pudding op te luisteren, 
wordt duidelijk dat The Laughing 
Oyster tevens de muziekbar van 
Powell River is. De meeste 
muzikanten zijn vrienden van de 
oesterchef. Een van hen heeft 
vroeger nog met Jimi Hendrix 
gespeeld. Maar ook in de oude 
hippie die verderop op een boot 
woont, heeft David een groot talent 
ontdekt. “Soms moet je hem wel 
eerst even onder de douche zetten. 
Maar hij is echt heel goed.” 

O
Over het bovendek van de ferry van 
Horseshoe Bay naar Langdale waait 
een koele boslucht met een zweem 
zilt. De wildernis, die hier de Stille 
Oceaan ontmoet, kondigt zich aan 
via de wind. Amper een uur geleden 
stonden we nog in Vancouver, nota 
bene het dichtstbevolkte stukje 
Canada. Nu varen we loompjes over 
het spiegelende water van een fjord 
ten noordwesten van de stad. Langs 
de kust aan de overkant wachten 
honderden kilometers gematigd 
regenwoud – een uniek soort bos 
vol met mos overwoekerde 
woudreuzen. Zo gaat dat in Canada: 
de wildernis is nooit ver weg. 
Vanaf Langdale strekken de laatste 
200 kilometers van de pan-Cana-
dese snelweg zich voor ons uit; 
versnipperd door fjorden en 
aaneengeregen door veerboten. 

Een wandelroute
over bergtoppen
De volgende morgen maken we 
een wandeling door Okeover Arm 
Provincial Park onder leiding van 
een Nederlandse emigrant, John 
Hermsen van Footprint Nature 
Explorations. Het lage tij op het 
strand legt een rijke hoeveelheid 
oesters, schelpen en en skeletten 
van zogenoemde zanddollars (de 
platte stekelloze zee-egels) bloot. 
Hoog boven ons spotten we 
kalkoengieren en arenden; op de 
grond een gele bananenslak zo groot 
als een sigaar. “De slak scheidt een 
verdovend slijm uit om roofdieren 
af te schrikken,” weet John. “Je zou 
eraan kunnen likken om het effect 
op je tong te voelen.” We bedanken 
daar even voor, niet in de laatste 
plaats omdat de slak zich net aan 
een banket van berenuitwerpselen 
blijkt te verlustigen. “Niet ouder dan 
een dag,” merkt John op, de versheid 
van de drol prijzend. 
De beer zal niet ver weg zijn. 
“Heerlijk hoe dit woud je een lesje 
in nederigheid leert. Je staat niet 
langer bovenaan de voedselketen.”
Met die gedachte in ons achter-
hoofd brengen we de rest van de 
dag door op de Sunshine Coast 
Trail, een 180 kilometer lange 
wandelroute over bergtoppen en 
onder woudreuzen; langs grillige 
kustlijnen en talloze beekjes en 
meren. De route is de langste in 
zijn soort in Canada, en niemand 
minder dan de architect ervan, 
Eagle Walz, vergezelt ons naar 
de eerste van 24 hutten waar 
wandelaars de nacht kunnen 
doorbrengen. Ongeveer halverwege 
loopt het pad om een stuk bos dat 
recentelijk is gekapt. De kale grond 
staat in schril contrast met het 
weelderige groen van de drie 
eeuwen oude douglassparren die 
in het aangrenzende woud de dans 
ternauwernood zijn ontsprongen. 
Het was precies zo’n cut block dat 
Eagle 25 jaar geleden het idee gaf 

❤
KLM crew favourite 

Cabin crew member Noëlle Blokvoort:
“Vanaf Vancouver Island kunt u op excursie om wilde 

dieren als beren, orka’s en zeehonden te spotten. 

Waanzinnig! Nog een aanrader is om in Vancouver 

zelf een bezoek te brengen aan de Capilano 

suspension bridge, een 70 meter hoge hangbrug 

boven een rivier in het regenwoud, of lekker te gaan 

fietsen door Stanley Park, een stadspark aan zee.”
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Tijdens de
overtocht glijdt 
het laatste restje 
stress weg

Met een camper langs deze 
route reizen geeft een 
enorm gevoel van vrijheid.

Watervliegtuigjes zijn soms
de enige manier om een plek
snel te bereiken.

Op weg van Vancouver 
naar de eerste ferry.

Alleen met de stilte 
van het wilde woud.

Zonnen aan boord
van de veerboot.
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SLAPEN  
Met de camper
De Sunshine Coast is 
bij uitstek te verken-
nen per camper, te 
huur vlak bij 
Vancouvers vliegveld. 
Kampeer tussen 
eekhoorns, kolibries, 
wasberen en elanden. 
fraserway.com

Oase in de wildernis
De luxueuze West 
Coast Wilderness 
Lodge ligt op een 
spectaculaire locatie 
op een klif bij het 
vissersplaatsje 
Egmont, met uitzicht 
over de koele wateren 
van de Sechelt Inlet. 
wcwl.com

Zo stil
Het Desolation Sound 
Resort heeft 13 chalets 
en is het perfecte 
vertrekpunt voor kajak-
tours in Desolation 
Sound Marine Park en 
wandelingen langs de 
Sunshine Coast Trail. 
desolationsoundresort.com

De Manzanita-hut op de wandelroute  
langs de Sunshine Coast.
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Voor ingewijden is dit 
de ultieme bush plane 
uit vervlogen tijden
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Een mooie excursie: met een watervliegtuigje 
de postroute van Corilair volgen.
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Elk Falls 
Provincial Park.

Haventje langs de 
Sunshine Coast.

om de Sunshine Coast Trail aan te 
leggen, in de hoop de lokale 
bevolking meer bewust te maken 
van de fragiele schoonheid van het 
wilde achterland. 

Woudreuzen en 
mythologische wezens
Eenmaal aangekomen bij de 
eenvoudige hut treffen we een 
vijfsterrenuitzicht over het water 
van de Straat van Georgia, de 
zeestraat tussen Vancouver 
Island en de Sunshine Coast. 
Daarboven het spektakel van een 
samenpakkende onweersbui. 
Gelukkig blijft het bij een paar 
verre donderslagen en houden 
we het droog, maar op de terugweg 
is het pad donkerder, en stiller, 
dan voorheen. Vlak voor het einde 
stuiten we op een paar verlaten 
autowrakken langs het pad. 
Het is een unheimisch gezicht: 
de wrakken, decennialang 
overwoekerd en verteerd door 
onkruid, ogen alsof ze in het 
naderende duister elk moment 
tot leven kunnen springen, als 
automobiele zombies. 
Als de wind zachtjes door een van 
de roestige carrosserieën huilt, 
merkt John op dat dit volgens de 
inheemse volken uit de regio het 
domein van Dzunuk’wa is. We 
hebben het zwarte gezicht van deze 
reuzin al op totempalen gezien, met 
getuite rode lippen en wiegende 
borsten. De mythologie waarvan 
ze deel uitmaakt, is in deze streken 
nog springlevend. Volgens de 
legendes kondigt Dzunuk’wa zich 
aan met een ruisend ‘Hoeoe!’ en 
brengt ze rijkdom, maar rooft ze ook 
kinderen. Een vreemde combinatie 
wellicht, maar in tegenstelling tot 
de Grote Boze Wolf klinkt ze nog 
enigszins voor rede vatbaar. 
Hoewel je je op de Sunshine Coast 
Trail diep in de wildernis waant, 
is de moderne wereld in feite nooit 
echt ver weg. Toch zijn er in dit deel 
van de wereld nog mensen te 
vinden die zelfvoorzienend leven.
De eilandgemeenschappen in 
het noordelijke uiteinde van de 
Straat van Georgia leven in bijna 

complete afzondering. Wegen zijn 
er niet: de post wordt er per 
watervliegtuig bezorgd. 

Watervliegtuig ahoi
Nadat we met de veerboot zijn 
overgestoken naar Vancouver 
Island, rijden we noordwaarts tot 
Campbell River, een rustig dorp 
rondom een begraafplaats vol 
totempalen. Achter een eveneens 
met totempalen gedecoreerd 
winkelcentrum vinden we een 
kleine haven. Daar wacht een 
DeHavilland Beaver-watervliegtuig. 
Voor ingewijden is dit de ultieme 
bush plane uit vervlogen tijden. Wat 
voor vliegtuigspotters een genot is 
en bij oorlogsveteranen de tranen in 
de ogen doet springen, is voor Mike 
Farren echter vooral een werkpaard. 
De no-nonsensepiloot laat via zijn 
charterbedrijf Corilair regelmatig 
belangstellenden meeliften op de 
postroutes langs de geïsoleerde 
eilandgemeenschappen. Want 
naast een stapel brieven en een 
handvol onderdelen is nog best 
plaats voor passagiers. Als we 
opstijgen, is het water zo kalm dat 
de drijvers ongemerkt van het 
wateroppervlak loskomen. Even 
later zweven we als een arend boven 
een smaragdgroene archipel. 
We landen vier keer in afgelegen 
baaien. Terwijl Mike een praatje 
met de beheerder van het lokale 
postkantoor maakt, neuzen wij even 
rond in de extreem afgezonderde 
gemeenschappen, die in de boezem 
van de wildernis in een eeuwige 
slaap lijken te zijn gesust.  
Goed, helemaal no-nonsense is 
onze piloot toch niet: Mike geniet 
zichtbaar van onnodig scherpe 
bochten en scheert tussen de 
posthaltes zo laag boven het water 
langs de rotsachtige kusten van 
dichtbeboste eilanden, dat het soms 
lijkt alsof we niet meer vliegen maar 
in een opgevoerde speedboat racen. 
Wellicht vindt hij het aardig om de 
magen van zijn stedelijke passagiers 
een beetje op de proef te stellen. We 
merken er niets van. De overweldi-
gende schoonheid van de Canadese 
wildernis eist alle aandacht op. 

Overal totempalen.
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Picknicken met oesters 
langs de kust.

 

ETEN
The Laughing Oyster
Verse oesters, prachtig 
uitzicht en livemuziek 
in dit uitstekende 
restaurant op een 
heuvel boven de 
Okeover Arm in 
Powell River. Open 
voor lunch en diner. 
laughingoyster.ca

Met kinderen
Nancy’s Bakery 
Probeer de kaneel-
broodjes, of geef 
u over aan een 
uitgebreide lunch 
op het zonnige terras 
van deze gezellige 
bakkerij aan de 
haven van Lund. 
1451 Hwy 101, Lund

Chasters
De verfijnde keuken 
van restaurant 
Chasters in Gibsons 
creëert hoogstaande 
krabsoufflés en vis van 
het seizoen voor de 
chicste tafels langs 
de Sunshine Coast. 
bonniebrook.com

“ Heerlijk hoe zo’n 
woud je een lesje in 
nederigheid leert”
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Kantoor per uur
Veel bedrijven, en ook de betere 

zakenhotels, bevinden zich in het 
downtown zakendistrict van Vancou-

ver. Dit deel van de stad is gemakkelijk 
te bereiken vanaf de luchthaven met de 

Canada Line van de SkyTrain (45 
minuten) of taxi (25 minuten). U treft er 

diverse co-working kantoor- en 
vergaderruimtes, zoals die van HiVE, 

WeWork en The Network Club. 

Werklunch
Op de derde verdieping van het 

Shangri-La Hotel is Market by Jean-
Georges hét adres voor een luxe 

zakenlunch. De focus ligt er op puur 
Canadese, seizoensgebonden ingre-
diënten, van truffels uit Vancouver 

Island tot foie gras uit Quebec. 
marketkitchen.com

Perfecte sushi
In een stad vol Aziatische invloeden 
 én verse vis mag uitstekende sushi 

worden verwacht. Vooral de kort 
aangebraden variant, aburi sushi, is er 

populair. Restaurant Miku aan het 
Waterfront is erin gespecialiseerd, en 
biedt prachtig uitzicht over het water 

van de Burrard Inlet en het North 
Shore-gebergte aan de overkant. 

mikurestaurant.com

VOOR DE 
ZAKENREIZIGER

Een trip rondom Vancouver gaat 
goed samen met een zakenreis 

naar de wereldstad zelf.
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 Nu naar Vancouver  

De vlucht gaat over 
rotsachtige kusten van 
dichtbeboste eilanden

Van bovenaf ziet u pas 
echt goed hoe uitgestrekt 
en verlaten de Canadese 
wildernis is.

Oesters in het zand. Vancouver.

Vanaf 24.500 Miles. 
KLM vliegt 1 keer per dag naar Vancouver.

Vluchtduur 9 uur en 55 minuten.

•De afstand van de luchthaven 
tot het centrum is 15 kilometer.

•Elke 7 minuten vertrekt er een trein naar 
het stadscentrum (reistijd 26 min).

•Voor een taxirit betaalt u rond de € 30. 

32  

REISVERHAAL VANCOUVER

Be
el

d:
  A

la
m

y.

Het origineel van dit indruk- 
wekkende zwembad werd in 1929 
gebouwd en was een plek waar de 
fine fleur van Parijs graag baantjes 

trok. In 1989 sloot het de deuren.  
In 2014 heropende Molitor, nu als 

designhotel met een spa, restaurant 
en uiteraard het in nagenoeg 

originele staat herstelde zwembad. 
Dankzij de balustrades, mozaïeken 

en kleursamenstelling is de grandeur 
van vroeger nog sterk voelbaar. Het 

zwembad is toegankelijk voor 
hotelgasten en clubleden. mltr.fr

  Nu naar Parijs  

ZWEMMEN 
IN STIJL

Vanaf 6.000 Miles.
KLM vliegt 12 keer per dag (10 keer  

in het weekend) naar Parijs.  
Vluchtduur 1 uur en 15 minuten.  

•De afstand van de luchthaven tot 
het centrum is 26 kilometer.

 •Elke 10-15 minuten vertrekt de RER-trein  
lijn B naar het centrum (reistijd 35 min).

   33

IN THE PICTURE ARCHITECTUUR



34  

en afspraak maken met 
Floortje Dessing is nog 
best een uitdaging. Ze is 
veel onderweg voor haar 

programma’s en als ze in Nederland 
is, loopt haar agenda over. Maar het 
lukt toch om haar – tussen het 
monteren door en vlak voor ze weer 
in het vliegtuig stapt – te spreken. 
Energiek schuift ze aan tafel en 
bestelt een havermelk-cappuccino. 
Voor de komende weken staan 
Nepal, Australië en Nieuw-Zeeland 
op haar reismenu, waar ze zes jaar 
na de start van de succesvolle 
BNNVARA-serie Floortje naar het 
einde van de wereld op bezoek gaat 
bij een aantal mensen die ze eerder 
portretteerde. Floortje, enthousiast: 
“We gaan terug naar de mensen in 
wier leven inmiddels alweer veel  
is gebeurd en die de kijkers thuis 
hebben geraakt.” Zo zoekt ze in 
Nepal Maggie op, die daar een 
kindertehuis en een school runt  
en ontmoet ze in Nieuw-Zeeland 
opnieuw de Nederlandse Miriam,  
die in de wildernis op konijnen jaagt.

Reizen als rode draad
Heeft de ‘koningin van het reizen’ 
inmiddels de hele wereld gezien, als 
kind ging ze vrijwel nooit naar het 
buitenland. “Wij hadden geen auto 

en bleven alleen in Nederland. Ons 
gezin was wel altijd buiten te vinden, 
de duinen in, speurtochten doen, 
kamperen. Pas op mijn 12e ging ik 
voor het eerst naar het buitenland, 
met de trein naar Zwitserland. En 
toen ik eenmaal oud genoeg was, 
ging ik er van mijn eerste spaargeld 
vandoor, avonturen beleven.” Vanaf 

dat moment werd reizen de rode 
draad in haar leven, sinds eind  
jaren negentig maakt ze non-stop 
reisprogramma’s. Hoewel ze al 
ontelbare keren in een vliegtuig 
heeft gezeten, blijft ze dol op vliegen. 
“Dat begint al op Schiphol, met  
het gevoel dat er weer een nieuw 
avontuur gaat beginnen. Daar word 
ik tot op de dag van vandaag heel  
blij van.” Een vlucht is voor haar 
synoniem met ontspanning: lekker 
lezen, series kijken en slapen. 
Tussendoor kletst ze graag met de 
cabin crew over reizen en bestem-
mingen. Floortje veert op: “Zo leuk: 
mijn zus is onlangs, op haar 51e, bij 
KLM aangenomen als stewardess. 

E

“ Ik wil mensen  
inspireren en aan  
het denken zetten"  

TEKST CHARLOTTE LATTEN    FOTOGRAFIE ANNE TIMMER

Sinds eind jaren negentig reist Floortje Dessing (48) voor haar (reis)programma’s  
naar de verste uithoeken van onze planeet, en dat zijn meestal geen luxetrips.  
Toch is ze het voorlopig nog niet zat. “Ik ben allergisch voor een voorspelbaar leven.”

“Natuurlijk ben ik weleens 
 bang op reis maar dit  
 is mijn leven, mijn pad”

VLIEGENDE HOLLANDER FLOORTJE DESSING
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“In Centraal-Azië vind je  
 fascinerende landen, waar bijna
 geen toeristen komen”

Ik wil heel graag een keer een 
vlucht met haar maken.”
Wat is eigenlijk een bestemming die 
niemand volgens haar zou mogen 
missen? “Centraal-Azië vind ik een 
heel bijzondere regio. In Kirgzstan 
kun je paardrijden, bergbeklimmen 
en in meren zwemmen, op de Pamir 
Highway in Tadzjikistan scheer je 
over de hoogste toppen van de wereld 
en richting de Afghaanse grens kom  
je door een vruchtbare vallei waar 
perenbomen bloeien en slaap je, bij 
gebrek aan hotels, bij de boeren thuis. 
Het zijn fascinerende landen met een 
heel interessante cultuur en er komen 
bijna geen toeristen.”

Selfmade woman 
Hoewel de meeste mensen haar  
naam zullen associëren met reis- 
programma’s, is Floortje van veel 
meer markten thuis. “Presenteren is 
maar een van de vele dingen die ik 
doe. Ik ben echt een ondernemer, wil 
graag dingen zelf voor elkaar krijgen 
en niet van een ander afhankelijk 
zijn. Dat is de reden dat ik naast het 
presenteren ben gaan regisseren, 
produceren en monteren. Ik wil altijd 
meer leren, altijd verder komen. Ik 
heb sinds anderhalf jaar met iemand 
een eigen productiehuis, Kokomo 
Media, dat ik graag wil uitbouwen. 
Daarnaast heb ik samen met iemand 

een duurzamekledingwinkel, een 
uitgeverij, ben ik een van de mede- 
aandeelhouders van het duurzame- 
jeansmerk Kuyichi en heb ik met 
vrienden een camping. Maar ik zal 
altijd blijven reizen, tenminste als het 
aan mij ligt én aan mijn lijf.”

Gezondheid en gevaren
“Fysiek laat het vele reizen zijn 
sporen na. Ik heb al dengue, de 
ziekte van Lyme en hersenvlies- 
ontsteking gehad en ik ben vaak 
ziek. Maar ik zorg goed voor mezelf: 
ik drink weinig alcohol, rook niet, 
gebruik geen drugs, doe aan yoga, 
heb een coach die me helpt mijn 
grenzen aan te geven en mijn familie 
en vrienden houden me in de gaten. 
Ik ben zeker geen waaghals.”
Toch heeft ze de nodige gevaren op 
haar pad gehad. Zoals die keer dat  
ze voor opnamen in Alaska in een 
bootje op volle, ijskoude zee zat, 
zonder telefoon, en de motor uitviel. 
Of toen ze in Jemen midden in de 
burgeroorlog terechtkwam en drie 
dagen in de schuilkelder zat. “Maar 
ik denk nooit: waarom doe ik dit ook 
alweer? De enige keer dat ik echt 
twijfelde aan mijn keuze was vlak 
voor ik de grens met Syrië overstak. 
Maar eenmaal in het land wist ik  
het weer: ik wilde heel graag de 
gevolgen van de burgeroorlog voor 
de bevolking laten zien. Natuurlijk 
ben ik weleens bang, zoals in die 
schuilkelder in Jemen. Dan vraag ik 
het universum: ‘Oké, help me even’ 
– en dan maar hopen dat ze het 
horen (lacht). Dan scheer je langs de 
afgrond en gaat het leven vervolgens 
gewoon weer verder. Dit zijn de 
keuzes die ik in mijn leven maak,  
dit is mijn pad. Maar laten we het 
niet groter maken dan het is, hè.  
Ik kom zo veel mensen tegen die  
écht heroïsche dingen doen, die 
bijvoorbeeld voor hulporganisaties 

in conflictgebieden zitten. Ik ben 
overal maar een paar dagen.”

Geen verslaving
Hoe komt het dat ze het vele reizen 
nooit zat wordt? “Ik ben allergisch 
voor een voorspelbaar leven: op 
dinsdag altijd sporten, elke woens- 
dag bij mijn ouders eten – dat past 
niet bij me. Toch vlucht ik voor niks 
en is reizen ook geen verslaving. Een 
dj vraag je toch ook niet: ‘Ben je de 
muziek nou nooit eens zat?’ Hetzelf- 
de geldt voor mij met reizen. Ik dacht 
altijd dat ik zo rond mijn 40e wel zou 
settelen, dat ik dan ‘normaal’ zou 
worden. Maar dat gebeurt maar niet 
hoewel ik alle kansen heb gehad. Ik 
leef nog steeds als een twintigjarige 
backpacker. Dat is ook een van de 
redenen dat ik geen kind heb, want 
een kind heeft regelmaat nodig. 
Gelukkig woon ik boven een heel 
goede vriend die met zijn vrouw 
twee heerlijke kinderen heeft over 
wie ik een beetje kan moederen. Op 
die manier maak ik toch van dichtbij 
mee hoe het is kinderen te hebben.”

Verrijking
De vraag wat de belangrijkste les is 
die ze leerde van haar omzwervin-
gen, vindt ze lastig te beantwoorden. 
“Omdat het dan lijkt alsof mensen 
die niet reizen die dingen allemaal 
níét leren. Maar als ik naar mezelf 
kijk, denk ik dat ik door het reizen 
mensen en dingen sneller in een 
context kan plaatsen en begrijpen. Ik 
voel me met veel culturen verbonden, 
omdat ik veel heb gezien en snap 
waar mensen vandaan komen. Door 
mijn trips heb ik inkijkjes gekregen 
in levens over de hele wereld. Dat 
heeft me verrijkt. Tegelijkertijd wil 
ik met mijn programma’s laten zien 
wat er in de wereld speelt en daarmee 
mensen hopelijk aan het denken 
zetten of inspireren.” 
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FLOORTJE 
IN HET KORT
Floortje Dessing (48) 
maakte in 1995 haar 
televisiedebuut bij 
Veronica, waar ze o.a. 
het reisprogramma 
Reisgids presenteer-
de. In de jaren hierna 
volgden Yorin Travel, 
RTL Travel en 3 op 
Reis. In 2014 ging  
ze van start met het 
populaire Floortje 
naar het einde van  
de wereld, waarvoor 
ze twee jaar later de 
Gouden Televizier- 
Ring won. Floortje 
runt haar eigen 
productiemaatschap-
pij (Kokomo Media), 
fairtradekleding-
winkel (NukuHiva)  
en uitgeverij (Keff & 
Dessing Publishing) 
en heeft – samen  
met vrienden – een 
camping. Ze woont in 
Amsterdam. 
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Het Art Institute of Chicago is het op 
een na grootste museum van de 
Verenigde Staten en staat vooral 

bekend om de collectie impressionis-
tische schilderkunst. Tot 8 september 

2019 is hier de expositie Manet and 
Modern Beauty te zien, met latere 

werken van de Franse kunstschilder 
Édouard Manet, die beroemd werd om 

zijn weergave van het Parijse leven 
tussen 1860 en 1880. In zijn laatste 

jaren richtte Manet zich meer op 
vrouwelijk schoon en bloemen, zoals 

zijn werk De Lente bewijst. artic.edu

Nu naar Chicago  

UIT DE  
VERF
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Vanaf 27.500 Miles.
KLM vliegt 1 keer per dag 

naar Chicago.  
Vluchtduur 8 uur en 45 minuten.  

•De afstand van de luchthaven tot het 
centrum is ongeveer 27 kilometer.

•Elke 10-15 minuten vertrekt de metro naar 
het centrum (reistijd 40-45 min).
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ís ook anders, en verenigt tegelijkertijd het beste van Italië: parelwitte 
stranden, authentieke dorpjes, heerlijk eten. En dan die flamingo’s!
TEKST LIZA KARSEMEIJER 

MEDITERRAANS 
PARADIJS
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Pleintje in Cagliari, 
de hoofdstad van Sardinië.
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gunstige ligging werd Sardinië 
eeuwenlang gekolonialiseerd, onder 
andere door de Romeinen, Span-
jaarden, Fransen en Genuezen. 
Daarvoor was er het nuraghevolk, 
stammen die tussen 1900 en 730 voor 
Christus meer dan 6500 stenen 
torens bouwden, nu het belangrijkste 
archeologische erfgoed van het 
eiland. Ook de natuur leidt bezoekers 
soms om de tuin: de paradijselijke 
stranden van de Costa Smeralda en 
de flamingo’s die rondlopen langs de 
kust van Cagliari doen hen geloven 
dat ze zich niet in Italië, maar in een 
ver, exotisch oord bevinden. 

Sprookjesachtig Cagliari
Mijn ontdekkingstocht begon twee 
dagen geleden met een lunch in het – 
naar verluidt – oudste café van 
Sardinië: Antico Caffè (sinds 1855), 
aan het Piazza Costituzione in 
Cagliari. In de negentiende eeuw was 
dit een geliefde plek van artiesten en 
de elite. Terwijl ik knabbel op wat 
pane carasau (flinterdun brood dat 
traditioneel werd gegeten door 
Sardische herders) en wacht op mijn 
trofie ai ricci (pasta met zee-egel), 
bekijk ik de medegasten op het terras: 
Italiaanse zakenmannen in pak, maar 
ook families en een enkele toerist. 
Direct om de hoek van het café ligt 
het Bastion van Saint Remy, een van 
de belangrijkste bouwwerken van de 
stad. Wat later neem ik de trappen 
omhoog naar Terrazza Umberto I,  
een indrukwekkend panoramaterras 
met geweldig uitzicht over de stad, 
haven en zee. Vanaf hier is het een 
korte wandeling naar zowel de 
hogergelegen wijk Castello, als het 
lagergelegen Stampace. Cagliari is 
een middelgrote stad van 150.000 
inwoners en het kleine centrum is 
makkelijk wandelend te ontdekken.  
Die avond dineer ik bij Framento, 
een pizzeria die tot de 50 beste ter 
wereld behoort. Een tip van Claudia 
Tavani, die vijf minuten na mij komt 
binnenlopen en me enthousiast 
begroet. Ze is geboren en getogen in 

D
De trein dendert schuddend en 
schokkend over het spoor en komt 
dan tot stilstand. Door het raam zie ik 
een groen, glooiend landschap en wat 
kurkeiken, de meeste half van hun 
bast ontdaan: vooraanstaande 
wijnhuizen halen hier hun kurken 
vandaan. De machinist roept om dat 
we wat vertraging hebben opgelopen. 
Ik zit in een bijna lege trein van 
hoofdstad Cagliari in het zuiden naar 
Sassari in het noorden, waarvandaan 
ik verder zal reizen naar de stad 
Alghero – al realiseer ik me nu dat een 
auto waarschijnlijk een beter 
vervoermiddel is om het ruige 
landschap van Sardinië te ontdekken. 
“Not a bit like Italy,” is hoe de Britse 
romanschrijver D.H. Lawrence het 
eiland beschreef in 1921. Gezien de 
geschiedenis is die observatie niet  
zo gek, denk ik, terwijl de trein 
langzaam verder rolt. Vanwege zijn 

Cagliari en hoewel ze voor haar werk 
als reisblogger de hele wereld 
overgaat, zou ze Sardinië nooit 
verlaten. “De lucht is hier schoon, 
het eten puur. En heb je ooit zo’n 
mooie zonsondergang gezien als 
vanaf Via Santa Croce?”
Die zonsondergang zag ik eerder die 
avond, toen ik een wandeling maakte 
door Castello, de wijk waar Claudia’s 
favoriete straat zich bevindt. Dit 
buurtje, met zijn bohemienne sfeer, 
smalle kronkelstraatjes, pastel- 
kleurige huizen en piepkleine 
piazza’s, wordt al snel mijn favoriete 
gedeelte van de stad. Er is een 
handjevol overblijfselen uit de 
middeleeuwen te vinden, zoals 
uitkijktoren Torre dell’Elefante (die u 
voor een paar euro kunt beklimmen) 
en de Duomo met zijn kleurrijke 
fresco’s, maar ook het sprookjes- 
achtige Palazzo Regio, voormalig 
verblijf van koningen en koningin-
nen. Castello ligt op een heuvel en is 
daardoor een prachtig uitkijkpunt – 
vooral de terrassen van Via Sante 
Croce. Overigens is de zonsonder-
gang in Cagliari ook aan zee te 
bewonderen: stadsstrand Poetto is 
slechts een busritje van 15 minuten 
verwijderd van het centrum.

Klein Barcelona
Na een treinreis van vier uur ben ik 
aangekomen in Alghero en als ik 
vanaf mijn hotel de boulevard afloop, 
zie ik het historische centrum voor 
me opdoemen. De kleuren en vormen 
van de huizen en de smalle straatjes 
gevuld met lokale producten doen 
eerder Spaans dan Italiaans aan. 
Vanaf Bastioni Marco Polo, een 
boulevard op de oude stadsmuren, 
zie ik de zon in de zee zakken. Bij de 
Torre di Porta Terra, de oude 
toegangspoort, ontmoet ik local 
Antonio Morittu voor een tour door 
zijn geliefde stad. Hij vertelt me over 
de erfenis van de Catalaanse 
kolonisten, die in Alghero nog altijd 
voelbaar is. Zij voerden hier in de 
veertiende eeuw het Catalaans in als 
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KLM crew favourite 

Cabin crew member Sandra van Weering: 
“Bosa is een lieflijk dorpje met gekleurde huizen 

aan de westkust. Wandel door de smalle 

straatjes en drink iets onder een druivenrank. 

Vanaf het kasteel boven het dorp heeft u een 

prachtig uitzicht over de omgeving. Cala Gonone, 

aan de oostkust, is een levendig dorp: ideaal als 

uitvalsbasis voor uitstapjes. ’s Avonds kunt u er 

heerlijke verse vis eten aan de boulevard.” 
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Trenino Verde
Dit ‘groene treintje’, een negen-
tiende-eeuwse spoorlijn, heeft 
tegenwoordig alleen nog een 
toeristische functie, maar is 

behouden vanwege zijn prachtige 
routes langs de kust tot in diepe 

valleien in het binnenland. 
Er zijn verschillende trajecten met 

adembenemende vergezichten. 
treninoverde.com

Dierenrotsen
Op heel Sardinië zijn indruk-

wekkende rotspartijen te zien. 
Sommige daarvan zijn beroemd 

omdat ze, door eeuwenlange 
blootstelling aan weer en wind, 

vormen hebben aangenomen die 
aan dieren doen denken: beklim 
bijvoorbeeld de Roccia dell’Orso 
(berenrots) in Palau of de Roccia 

dell’Elefante (olifantenrots) aan de 
SS134, net buiten Castelsardo.

Sardinië in het klein 
In dit miniatuurpark in Tuili 

(ongeveer 50 minuten rijden vanaf 
Cagliari) kunnen kinderen het 
hele eiland ontdekken en zelfs 
terug in de tijd reizen. Er is ook 

een dinosaurussenpark, 
planetarium, botanische tuin 
en een astronomiemuseum. 

sardegnainminiatura.it/en

Diverland 
Dit waterpark in Quartucciu 

ligt op ongeveer 35 minuten rijden 
vanaf Cagliari. De tientallen 
glijbanen, het spectaculaire 

golfslagbad, de shows, livemuziek 
en de vele restaurants leveren 

gegarandeerd een dagje plezier 
voor de hele familie op. 

DOEN MET 
KINDEREN

La
Pe

et
 (l

in
ks

bo
ve

n)
,  M

irj
am

 B
le

ek
er

 (r
ec

ht
sb

ov
en

 e
n -

on
de

r),
 

Pa
ol

a +
 M

ur
ra

y /
 G

al
le

ry
 S

to
ck

 (r
ec

ht
s: 

m
id

de
n)

, S
hu

tte
rs

to
ck

 (l
in

ks
: m

id
de

n)
.

De pastelkleurige 
huizen van Cagliari.

Een van de vele  
prachtige stranden.

De beroemde  
kerk van San 
Michele in Alghero.

Kurkboom, eeuwenoude 
leverancier van kurk voor 
wijnflessen.

.

Het zonovergoten terras 
van bar-restaurant Mirador
in Alghero.

Fruitwinkeltje
in Alghero.
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Buiten eten in de koele  
straatjes van Cagliari.

ETEN  

Met kinderen 
Framento  
Deze prijswinnende 
pizzeria maakt de 
lekkerste pizza’s van 
Sardinië. Doordat de 
gist in het deeg lang 
heeft gerezen is het 
licht verteerbaar. 
Corso Vittorio 

Emanuele II 82, Cagliari

Al Bisbe 4  
Dit sfeervolle 
restaurant in Alghero 
bevindt zich tussen de 
gewelven van een 
ruim 500 jaar oud 
gebouw en serveert 
authentieke, 
Sardische gerechten. 
facebook.com/albisbe4

Al Pescatore 
Dit was het allereerste 
restaurant dat in de 
jaren zestig werd 
geopend aan de Costa 
Smeralda. Nog steeds 
een geliefde plek voor 
een aperitief of diner 
in Porto Cervo.  
ilpescatorerestaurant.com
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Paradijselijke stranden, 
f lamingo’s: u waant zich
in een ver, exotisch oord

Het strand van Masua. 
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 Nu naar Sardinië  

M
irj

am
 B

le
ek

er
 (l

in
ks

: m
id

de
n)

, A
ge

fo
to

st
oc

k (
lin

ks
: b

ov
en

),
Pa

ol
a +

 M
ur

ra
y /

 G
al

le
ry

 S
to

ck
 (l

in
ks

: o
nd

er
 e

n r
ec

ht
s).

Xxxxxxxxxx

Spiaggia Rena Bianca.

Pane coccoi wordt op 
traditionele wijze gebakken en 
gegeten tijdens religieuze 
feestdagen en huwelijken. 

Alghero.

Vanaf 6.000 Miles. 
KLM vliegt 1 keer per dag naar Sardinië.

Vluchtduur 2 uur en 25 minuten.

•De afstand van de luchthaven tot het 
centrum van Cagliari is 9 kilometer. 

•Elke 20 minuten rijdt er een trein 
tussen het vliegveld en het treinstation 

van Cagliari (reistijd 6-8 min).

•Voor een taxirit naar Cagliari 
betaalt u ongeveer € 20.

officiële taal. Hoewel Sardinië in 
1720 in handen viel van de Turijnse 
Savoia-familie, spreekt men de taal 
er, naast het Italiaans, nog altijd. “En 
daar zijn we trots op,” vertelt Antonio 
terwijl hij me op de tweetalige 
straatnaambordjes wijst.
Ook de bouwstijl getuigt op veel 
plekken nog van de Catalaanse 
bezetting, hoewel ook invloeden van 
de Genuezen, Pisanen en Fransen te 
zien zijn – vaak in hetzelfde gebouw, 
zoals in de kathedraal van de Heilige 
Maria. En het koepeldak met zijn 
gekleurde tegeltjes op de kerk van 
San Michele: ook een erfenis van de 
Spanjaarden? “In werkelijkheid zijn 
die tegels pas in de jaren vijftig 
aangebracht om het stadsbeeld wat 
kleur te geven,” lacht Antonio. De 
koepel is inmiddels het icoon van 
Alghero geworden.
Terwijl we door het centrum lopen, 
vallen me de grote portretten van 
honderdjarigen op, een openlucht-
tentoonstelling van fotograaf Daniela 
Zedda. Sardinië is een blue zone, een 
plek waar mensen bovengemiddeld 
gezond oud worden. “Het moet een 
combinatie zijn van onze genen en 
een gezond, actief leven,” zegt 
Antonio, terwijl we onze wandeling 
afsluiten met een glas prosecco op 
het dakterras van hotel Catalunya, 
het hoogste gebouw van de stad.

Jetsetvakantie
Voordat ik mijn ontdekkingstocht 
voortzet, besluit ik een auto te huren. 
Via Castelsardo, een karakteristiek 
vissersdorpje aan de noordkust, kom 
ik zo’n drie uur later uit aan de Costa 
Smeralda, genoemd naar de 
smaragdgroene kleur van het water. 
Dankzij rijke investeerders, die de 
noordelijke kustlijn van Sardinië 
vanaf de jaren zestig omtoverden tot 
een populaire vakantiebestemming 
voor de internationale jetset, zijn 
hier nu luxe strandresorts en 
exclusieve clubs gevestigd. Gelukkig 
ziet de Italiaanse overheid er ook op 
toe dat de natuurlijke schoonheid 
van het gebied behouden blijft.
Porto Cervo is het bruisende 
middelpunt van dit alles: in de 
indrukwekkende jachthaven 

vergaap ik me aan de enorme 
schepen. Hotel Cervo bevindt zich 
direct aan een pleintje waar het 
heerlijk mensen kijken is. Sales- en 
marketingdirecteur Claudio Caddedu 
vertrouwt me toe dat beroemdheden 
hier graag een suite boeken, omdat 
het ze de nodige privacy biedt. 

Landinwaarts
Zo luxe als de strandresorts van de 
Costa Smeralda zijn, zo ruig is het 
Sardische binnenland. Door de 
aanhoudende kolonisatie vanaf zee 
hebben de Sarden zich door de 
eeuwen heen steeds meer terug- 
getrokken. Zodra ik iets verder 
landinwaarts rijd, kom ik authen-
tieke dorpjes en mooie natuurgebie-
den tegen. In het dorpje Mamoiada, 
bekend om zijn houtbewerkings- 
ambacht, zie ik een carnavals- 
optocht met houten maskers. 
Folkloreliefhebbers kunnen hier hun 
hart ophalen in het Museum van 
mediterrane maskers. Een paar 
dorpen verderop, in Orgosolo, 
kom ik tal van muurschilderingen 
tegen: een aanrader voor de 
streetart-fan. En wie liever een 
avontuurlijke wandeltocht maakt 
mag het Nationaal park Gennargentu 
en de diepe kloven van Gola di 
Gorropu niet missen.
Sardinië is een eiland van tegen-
stellingen: luxe strandresorts en 
authentieke dorpjes, bruisende 
steden en uitgestorven zandweg-
getjes. De beste manier om al dat 
moois te ontdekken is een bikini of 
zwembroek en stevige wandel-
schoenen in de koffer te gooien, een 
auto te huren en gewoon te gaan: op 
zoek naar het geheim van een lang, 
gezond en gelukkig leven. 
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De Costa Smeralda.
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SLAPEN
Hotel Miramare 
In dit charmante, klein-
schalige boetiekhotel 
in Cagliari is elke 
kamer volgens een 
ander thema ingericht 
en voorzien van een 
eigen kunstexpositie. 
Via Roma 59, Cagliari

Hotel Angedras 
Dit betaalbare, 
comfortabele hotel ligt 
in een rustige wijk in 
Alghero op ongeveer 
tien minuten lopen 
van het historische 
stadscentrum. In de 
straat is het makkelijk 
en gratis parkeren. 
Via Giuseppe Frank 2, 

Alghero

Marriott Hotel Cervo  
Dit prachtige hotel in 
jetsethotspot Porto 
Cervo kijkt uit over het 
belangrijkste plein.  
De luxe kamers zijn in 
authentieke stijl 
ingericht en bieden 
een balkon met 
fenomenaal uitzicht.  
marriott.com

Sardinië is een ‘blue zone’, 
een plek waar mensen 
bovengemiddeld gezond 
oud worden
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DAAGT JOU UIT De Kilimanjaro. Het dak van Afrika. Staat deze 
imposante berg ook on top of your mind? De 
beklimming blijft je bij. Voor altijd. Op weg 
naar de 5900 meter hoge top loop je van 
de Afrikaanse bushes en regenwouden tot  
vulkanische vlaktes en ijzige gletsjers. Het 
uitzicht is waanzinnig! 

Om de Kilimanjaro te overmeesteren moet 
je wel tot het uiterste gaan. Deze expedi-
tie test al jouw grenzen, fysiek & mentaal. 
Het is een tocht waarbij je innerlijke rust 
vindt. En een tocht dat je een ultiem eufo-
rische gevoel geeft als je eenmaal die top  
hebt gehaald! Verwondering, voldoening, 
onvergetelijk…

Deze challenge ga je niet alleen aan. Samen 
met jouw mede klimmers en expeditieleider 
bereiden jullie je voor op het succes. 

De mooiste tocht uit je leven doe je ook niet 
alleen voor jezelf… 

…met jouw expeditie help je duizenden kin-
deren in oorlogsgebieden. Met jouw sup-
port kunnen we deze kinderen beschermen, 
onderwijs geven en psychosociale hulp. 
Zo kunnen ze hun verschrikkelijke ervarin-
gen een plek geven. En halen we samen de  
oorlog uit een kind. 

De Kilimanjaro
Het dak van Afrika
Een onvergetelijke uitdaging

DE HOOGSTE BERG VAN AFRIKA

Ga jij de Kili-Challenge aan?

WWW.WARCHILD.NL/KILI

TEKST EMMA VAN EGMOND

Tokio is een stad waar traditie en hightech hand in hand gaan. 
Waar Mario Kart-races en mystieke tempels elkaar afwisselen in het 

straatbeeld en je kunt kiezen uit oneindig veel toprestaurants. 

Wereldstad  
 zonder weerga
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Nadaman Sazanka-so 
’s Zomers riviervis ayu, 
in de herfst matsutake- 
paddenstoelen en krab 
in de winter: dit restau- 
rant vertegenwoordigt 
de allerbeste Japanse 
haute cuisine met 
verfijnde, seizoensge-
bonden producten. De 
chef tovert maandelijks 
een gloednieuw meer- 
gangenmenu op tafel.  
4-1 Kioicho, Chiyoda  
 
Yakatabune Harumiya 
Cruise 
Geniet al varend door 
Tokio van heerlijke 
sashimi en tempura 
(gefrituurde groenten, 
vis of vlees). Geheel in 
Japanse stijl, op kussens 
aan lage tafels, met 
op de achtergrond 
optredens van elegante 
geisha’s of traditioneel 

Japanse performers. 
yakatabune-tokyo.com 

Kappo Yoshiba 
Ooit een trainingsruimte 
voor sumoworstelaars, 
nu een restaurant (met 
echte oefenring!). Geniet 
van sublieme sushi en 
chanko nabe – oftewel 
rijkgevulde soep vol 
groenten, zeevruchten 
en vlees. Laatstgenoem-
de is, vooral onder 
sumoworstelaars, een 
populaire specialiteit.  
2 Chome-14-5 Yokoami, 

Sumida

 
Nihonryori RyuGin 
Met drie Michelinsterren 
op zak verhuisde dit 
restaurant onlangs naar 
een toplocatie vlak bij 
het keizerlijk paleis. 
Award-winning chef Seiji 
Yamamoto kookt er met 

passie en pure, seizoens- 
gebonden ingrediënten. 
Goed om te weten: het 
dragen van parfum is 
hier niet toegestaan – 
dat tast de smaak- en 
geursensatie van zijn 
gerechten aan. 
1 Chome-1-2 Yōrakuchō, 

Chiyoda

 
Gohanya Isshin 
Daikanyama
Het interieur van deze 
verborgen schat, met 
heel veel bamboe en 
warm licht, maakt dit 
traditioneel Japanse 
restaurant zeer sfeervol. 
Het menu varieert van 
gegrilde makreel en 
sashimi tot krabkroket-
jes, met als standaard-
bijgerecht rijst in een 
ohitsu – een typisch 
Japanse houten kom.  
30-3 Sarugakucho, Shibuya

4

3

1

en aantal eeuwen terug 
nog een klein vissersdorp, 
nu ’s werelds op een na 
grootste metropool: de 

Japanse hoofdstad Tokio. 
De wereldstad, die bestaat uit 23 
wijken met elk een eigen karakter én 
bestuur, is bijna drie keer zo groot als 
Amsterdam en mixt oud en nieuw op 
fenomenale wijze. Mystieke tempels, 
pagodes en eeuwenoude tradities 
gaan hand in hand met hypermodern 
design, wolkenkrabbers en culinaire 
hoogstandjes. Tokio telt maar liefst 
140.000 restaurants, waarvan er 228 
een Michelinster (of twee, of drie) 
hebben. Wie niet oneindig de tijd 
heeft, bezoekt in Tokio hoe dan ook de 
levendige wijken Shinjuku en 
Shibuya, die laatste alleen al voor de 
beroemde Shibuya Crossing, het druk-
ste kruispunt ter wereld. Hier steken 
per groen licht zo’n 2500 mensen de 
gekruiste zebrapaden over. In het 
hippe modedistrict Harajuku bepalen 
conceptstores, kattencafés, streetart 
en Japanse subculturen het vrolijke 
straatbeeld. Een bezoek aan Sensō-ji, 
de oudste en beroemdste tempel van 
de stad en gelegen in de wijk Asakusa, 
mag ook niet ontbreken. Doe hier, 
tussen prachtige altaren en een 
pagode, een wens voor een portie 
geluk. Liefhebbers van games en 
gadgets reizen vanaf hier in tien 

minuten naar ‘elektronicawijk’ 
Akihabara, waar Mario Kart-races – in 
kartwagens en mét kostuum – worden 
gehouden door het drukke verkeer. 
Een echte belevenis!
Het Uenopark is dé verzamelplek voor 
een aantal mooie musea en tempels. 
En tot slot is Yanaka, op twintig 
minuten loopafstand van het park, de 
ideale plek om aan het stadse rumoer 
te ontsnappen. Pronkstuk van deze 
historische wijk is de Sakura-dōri,  
een straat die gedurende de kersen-
bloesemperiodes volop in bloei staat. 
Idyllischer kan bijna niet. 

E

ETEN & DRINKEN

Shinjuku Golden Gai.

Sushi.Yoyogipark.

Straat in Akihabara.
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De beroemde Shibuya 
Crossing is het drukste 

kruispunt ter wereld

2
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Sensō -ji tempel.

Yakatabune  
Harumiya 

Keizerlijk 
paleis

Snelweg 7

Snelweg 4

Snelweg 3

Snelweg 2

CULTUUR
21_21 Design Sight
Een mix van kunst-
galeries, -workshops en 
een museum, ontstaan 
vanuit een samenwerking 
tussen onder anderen 
modeontwerper Issey 
Miyake en architect 
Tadao Ando. 
9 Chome 7-6 Akasaka, 

Minato 
 
Edo-Tokyomuseum 
Dit museum illustreert  
met exposities en 
historische objecten de 
geschiedenis van Tokio – 
tot 1869 bekend als Edo.  
1 Chome-4-1 Yokoami, 

Sumida 

Nationaal Museum  
van Tokio 
Bezit de grootste kunst- 
collectie van Japan: 
ruim 110.000 items, 
waarvan zo’n 100 
nationale schatten. 
13-9 Uenokoen, Taito

 
Meiji Shrine  
Een indrukwekkende 
heilige plaats opgericht 
voor keizer Meiji. Hij 
besteeg in 1867 als 
allereerste de troon 
van modern Japan.  
Yoyogikamizonocho, 

Shibuya

1

7

5

2

11

8

4

12

3
10

7

SHOPPEN
G2? 
Van kitsch tot klassiek, 
de vintagekleding-
collectie van deze 
boetiek in Harajuku. 
Het is de favoriete winkel 
van de Japanse popster 
Kyary Pamyu Pamyu.   
2F, 3-22-7 Jingumae, 

Shibuya 
 
Ginza Six 
Dit winkelparadijs hangt 
vol moderne kunst van 
de Japanse kunstenares 
Yayoi Kusama en alle 
grote modemerken. 
Met dakterras en tuin.  
6 Chome-10-1 Ginza, Chuo 
 
Nakamise 
Ga voor Japanse 
souvenirs en streetfood, 
zoals kibi dango (zoete 
‘cake’), in een van Tokio’s 
oudste winkelstraten.  
1 Chome-20 Asakusa, Taito

6

6

14

15

5

  1 Nadaman Sazanka-so
  2 Kappo Yoshiba
  3 Nihonryori RyuGin
  4   Gohanya Isshin Daikanyama
  5 21_21 Design Sight
  6 Edo-Tokyomuseum
  7 Nationaal Museum
  8 Meiji Shrine
  9 G2? 
10 Ginza Six 
11 Nakamise
12 Tokyo Skytree
13 Tsukiji vismarkt  
14 Shinjuku Gyoen
15 Odaiba
16 Royal Park Hotel
17 Metropolitan Government Building

8

10

9

11

13

Zet voor een Japanse geschiedenisles 
koers naar het Uenopark, 

de plek voor musea en tempels
Nationaal Museum.

Edo-Tokyomuseum.
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Nakamise.
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16
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Tokyo Skytree 
Raas met 600 meter per 
minuut naar boven in 
Japans hoogste (634 
meter!) toren en geniet 
van het allerbeste uitzicht 
op Tokio. Met helder weer 
is de berg Fuji te zien. 
1 Chome-1-2 Oshiage, 

Sumida

 

Tsukiji vismarkt  
Als Tokio’s topattractie en 
dé plek om de Japanse 
eetcultuur te ontdekken, 
mogen fijnproevers deze 
wereldberoemde markt 
niet overslaan. Ontbijt er 
met voortreffelijke sushi 
bij restaurant Sushi Dai. 
5 Chome-2-1 Tsukiji, Chuo 
 
Shinjuku Gyoen 
Nationale Tuinen
Naast traditioneel 
Japans groen bezit dit 
58 hectare grote 
stadspark ook Franse 
en Engelse landschaps-
tuinen met serene 
vijvers. De perfecte 
pauze na de stadsdrukte.   
11 Naitomachi, Shinjuku 

Vanaf het water
Een ontspannende 
manier om deze grootse 
stad eens rustig te 
observeren, is al varend 
over de rivier Sumida. 
Tokyo Cruise organiseert 
dagelijks tochten.
suijobus.co.jp/en

 
Odaiba  
Wandel via de Regen-
boogbrug naar Tokio’s 
kunstmatig aangelegde 
‘feesteiland’ Odaiba. 
Van fantastische 
winkelparadijzen, 
theaters en stranden 
tot een gigantisch 
reuzenrad: er is van
alles te beleven. 
Minato, Tokio 105-0000

13

Vanaf 36.000 Miles. 
KLM vliegt 1 of 2 keer per dag naar Tokio. 

Vluchtduur 11 uur en 10 minuten. 

•De afstand van de luchthaven tot  
het centrum is 70 kilometer. 

•Er rijden verschillende treinen, 
zoals de Narita Express, van het vliegveld 

naar het centrum (reistijd 50-55 min).

•Voor een taxirit betaalt u ongeveer € 160. 

VOOR DE 
ZAKENREIZIGER

Op-en-top slapen 
Het Royal Park Hotel The Shiodome 

beslaat 14 verdiepingen van de 
Shiodome Tower en ligt in de wijk 
Minato: hét zakenhart van down-

town Tokio. De perfecte uitvalsbasis 
met moderne kamers, een luxe spa in 
Balinese stijl, groots fitnesscentrum, 

vier toprestaurants, een compleet 
zakencentrum, talloze vergader- 
ruimtes en een geweldig uitzicht.  
1 Chome-6-3 Higashishinbashi, Minato 

Kanpai!
In de Japanse cultuur is een hechte 
relatie met zakenpartners cruciaal. 

Veel borrels en etentjes dus, die men 
in principe nooit overslaat. Populaire 

gespreksthema’s? De Japanse 
keuken, kunst en geschiedenis. 

Praten over privézaken is minder 
in trek. Visitekaartjes zijn héél 

belangrijk en bij de begroeting is een 
korte buiging gebruikelijk. Proost in 

het Japans is: kanpai. 
 
 

Spectaculair uitzicht 
De Tokyo Metropolitan Government 
Building in de wijk Shinjuku is een 

must-see. En dan vooral vanwege het 
schitterende uitzicht over de stad 

vanaf de 202 meter hoge – nét 
gerenoveerde – uitkijkplatforms op 

de 45e verdieping. Drink er een 
drankje in de bar of plan een meeting 

in het restaurant. 
2 Chome-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku  

DOEN

 Nu naar Tokio  

14

15

Tokyo Skytree.
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Tsukiji vismarkt.
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CITY GUIDE TOKIO

The hottest thing 
in outdoor cooking.

BIGGREENEGG.NL

The 
Evergreen. 
Since ’74
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IN THE PICTURE SPORT

Surfen in een stadspark: het kan in 
de Englischer Garten in München. 
Surfers staan te trappelen om hier 

onder veel belangstelling van 
passanten de halve meter hoge 

golven van de rivier de Eisbach te 
bedwingen. Iets wat overigens nog 

niet zo makkelijk is. Geen surf- 
aspiraties? U kunt ook fijn wandelen, 

fietsen of joggen in dit groene 
stadshart, dat met 3,7 vierkante 

kilometer een van ’s werelds 
grootste stadsparken is. 

Nu naar München  

SURFEN IN 
DE STAD

Vanaf 6.000 Miles.
KLM vliegt 6 keer per dag  

naar München.
Vluchtduur 1 uur en 20 minuten. 

•De afstand van de luchthaven tot  
het centrum is 38 kilometer. 

 •Elke 10 minuten vertrekt de S-Bahn naar 
het centrum (reistijd 40-50 min).
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Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag ons inspiratieboek aan via www.jumbo-overkapping.nl

Anthonie Fokkerstraat 41   |  3772 MP  Barneveld   |  (0342) 49 28 11

E E N  J U M B O  O V E R K A P P I N G .  W A A R  B I N N E N ,  B U I T E N  O N T M O E T.

M E N S E N  E L K A A R  O N T M O E T E N .  V E R H A L E N  O N T S TA A N .

Het laatste KLM-nieuws 59  Uit onze shop: Smeg-waterkoker 61 
Over Flying Blue 62  De leukste plekken op Schiphol 64  

KLM-partnernieuws 66  Behind the scenes 67  KLM Takes Care 68 
 Uit onze shop: draagbare bluetoothspeaker van Sony 70

KLM for you
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KLM 
vervoerde 
vorig jaar 
620.000 

ton vracht, 
waarvan 

52.000 ton 
bloemen

WhatsApp

 

            

            

            

Goed nieuws voor  familie- 
leden en vrienden van 
KLM-passagiers: KLM 
lanceerde onlangs Family 
Updates via WhatsApp. 
Hiermee kunnen passa- 
giers een appgroep 
starten waarin KLM de 
deelnemers op de hoogte 
houdt van de vluchtstatus. 

Alle passagiers die hun 
instapkaart via WhatsApp 
ontvangen, krijgen een 
uitnodiging om een 
appgroep te starten. KLM 
stuurt de groepsleden een 
bericht zodra de passagier is 

vertrokken en direct na de 
landing (nog voordat de 
passagier over WiFi of 
dataroaming beschikt). 
Mocht een vlucht onver-
wacht vertraagd of gean- 
nuleerd zijn, dan worden  
de deelnemers van de groep 
meteen ingelicht. Zij kunnen 
KLM ook zelf benaderen met 
vragen over de voortgang 
van de vlucht. Met deze 
nieuwe berichtenservice wil 
KLM haar klanten en hun 
familie zo veel mogelijk zorg 
uit handen nemen.
social.klm.com/flightinfo/

whatsapp/familyupdates

OP DE HOOGTE

Nieuwe KLM-bestemming

Karaktervol Napels 

            

Hardlopen is leuk, gezond én een 
uitstekende manier om de wereld te 
ontdekken. KLM vliegt u comfortabel 
en rechtstreeks naar de mooiste 
hardloopbestemmingen. Vanaf daar 
is het aan u om de ontdekkingsreis 
te vervolgen. Met een paar hardloop-
schoenen in uw koffer ligt de wereld 
aan uw voeten. 
Als supporter van running, steunt 
KLM diverse hardloopevenementen 
in binnen- en buitenland. Zo is KLM 
onder andere titelsponsor van de 
KLM Urban Trail Series en de KLM 

Curaçao Marathon: beide unieke 
hardloopparcoursen langs bijzondere 
plekken en bezienswaardigheden. 
Benieuwd wat we nog meer doen 
op het gebied van running? Ontdek 
het op: klm.nl/running

KLM Running

#RUNTHEWORLD
KLM heeft er tijdens de zomermaanden een nieuwe Europese 
bestemming bij. Sinds eind april vliegt een Boeing 737-700 
naar Napels. In de maanden juli en augustus wordt de vlucht 
dagelijks aangeboden, de rest van het seizoen alleen in de 
weekenden. De derde stad van Italië staat bekend om zijn 
karakteristieke binnenstad, wereldberoemde keuken en 
zeker ook de vulkaan de Vesuvius. klm.nl 

Restaurant Blue

Executive chef Joris Bijdendijk van RIJKS®, 
het met een Michelinster bekroonde restau-
rant van het Rijksmuseum, is verantwoor-
delijk voor de signatuur van restaurant Blue, 
in de niet-Schengen Crown Lounge van KLM. 

Kwaliteit, eenvoud en duurzaamheid heeft Joris 
hoog in het vaandel staan. Hij werkt voorname- 
lijk met lokale ingrediënten van kleinschalige 
producenten en heeft zich opgeworpen als 
beschermer van het Nederlands culinair 
erfgoed. Van ontbijt tot het à-la-cartediner, 
bij restaurant Blue geniet u, tegen betaling, 
van voortreffelijke creaties. Doordachte details  
als een kaaskamer, een door de sommelier 
samengestelde high-end kaart met zowel 
non-alcoholische sappen als aansprekende 
wijnen en een uitstekende service in een 
ontspannen en exclusieve sfeer zorgen ervoor 
dat een bezoek aan Blue een memorabele 
ervaring is. Blue ligt in het Sky-gebied op de  
2e verdieping en heeft een ruim terras met 
uitzicht op de E- en F-pieren. lounge.klm.com

CULINAIR GENIETEN
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KLM FOR YOU NIEUWS



De eerste 
editie van 
het Dutch 
Open Golf- 
toernooi 

werd 
gehouden 
in 1912 op 
de Royal 
Haagsche 

Golf & 
Country 

Club

 

            

            

            

Het Dutch Open is een van  
de oudste toernooien van  
de European Tour. Tijdens 
deze 100e editie kunnen 
Nederlandse golffans zich niet 
alleen verheugen op de komst 
van onze eigen Joost Luiten, 
maar kunnen zij ook Masters 
2017-winnaar Sergio Garcia in 
actie zien. Garcia won tot op 
heden 31 toernooien wereld-
wijd waarvan 15 op de 
European Tour. Op het KLM 
Open maakt hij zijn debuut. 
Ook dit jaar kunnen amateur- 
golfers het in Beat the Pro  
op hole 13 opnemen tegen  
de professionals. Omdat ook 
KLM een jubileum viert, krijgt 
het KLM Open een extra 

feestelijk tintje en kunnen 
bezoekers met ‘Sla je 
Wereldbal en win een 
Werelddeal’ kans maken  
op gratis vliegtickets naar 
prachtige KLM-bestemmin-
gen. Verder is het genieten 
van een drankje en een hapje 
op een van de vele terrasjes 
in de KLM Open Village.  
Voor kinderen is er van alles 
en nog wat te beleven op het 
gebied van golf, zeilen (op  
het Nieuwe Meer) en tal van 
andere sporten. Voor de 
‘shoppers’ is er de KLM Open 
Expo, dé golfbeurs van 
Nederland waar alles te 
vinden is op golfgebied.
klmopen.nl

Jubileumtoernooi

 100e EDITIE 
KLM OPEN 

            

De samenwerking tussen KLM en Eye bestaat 
uit de restauratie en digitalisering van een 
prominente collectie beelden van de vroege 
luchtvaart. Daarnaast vertoont KLM oude en 
nieuwe bewegende beelden en films in de 
vernieuwde KLM Crown Lounge op Schiphol 
en aan boord van KLM-vluchten. Flying 
Blue-deelnemers ontvangen korting op een 
toegangskaartje voor een film of tentoonstelling 
(€ 9,50 i.p.v. € 11). De korting is geldig voor 
maximaal vier personen per Flying Blue-
deelnemer op vertoon van uw Flying Blue-
deelnemers-pas bij de kassa van Eye of via een 
onlineboeking. Kies bij een onlineboeking voor 
de omschrijving ‘kortingspas & actie € 1.50 
korting’. Voor bepaalde voorstellingen of 
tentoonstellingen wordt een toeslag gerekend.
 eyefilm.nl

Culturele partner

Samenwerking KLM  
en Eye Filmmuseum 

In het jaar dat KLM haar 100e verjaardag viert, vindt van  
12 tot en met 15 september de 100e editie van het KLM 
Dutch Open plaats. Deze extra feestelijke editie wordt 
gespeeld op golfbaan The International in Amsterdam, 
grenzend aan Schiphol. De baan is ontworpen door 
topgolfer Ian Woosnam en werd in 2012 geopend.

Met de KLM-Messagingservice 
kunt u berichten sturen via 
WhatsApp, Facebook Messenger, 
WeChat en soortgelijke diensten. 

Naast deze berichtenservice kunt 
u ook een van de uitgebreide 
internetpakketten kopen. Op 
steeds meer vluchten kunt u 
gebruikmaken van WiFi op uw 
eigen apparaat. Ziet u het WiFi-logo 
aan boord? Dan is WiFi beschikbaar 
zodra u gaat zitten. (In sommige 
landen wordt internet beschikbaar 

na het bereiken van een bepaalde 
hoogte.) In de vliegtuigmodus kunt 
u verbinding maken met WiFi. 
Selecteer ‘KLM_WiFi’ in de lijst  
met beschikbare netwerken.  
Open uw webbrowser en ga naar 
‘connect.klm.com’ om toegang te 
krijgen tot de KLM-portal. U bent 
dan nog offline. Kies voor Free 
Message of een van de betaalde 
internetpakketten, log in en voltooi 
de betaling. Na betaling klikt u  
op ‘Activeren’ en bent u online.  
klm.com

WiFi aan boord

ONLINE TIJDENS  
UW VLUCHT 
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KLM FOR YOU NIEUWS

  

KOOKKUNST
Deze elegante waterkoker van 
het luxe Italiaanse designmerk 
Smeg is een echte eyecatcher in 
de keuken. Hij is vervaardigd van 
kunststof en rvs en verkrijgbaar 
in vrolijke, smaakvolle kleuren.
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Deze aanbieding is geldig t/m 7 september 2019. 
Bestel dit product op store.flyingblue.com. 

Cash & Miles-aanbieding

€ 115,52 en 13.435 miles*

Nu tijdelijk met gratis verzending 
binnen Nederland.

* minimaal aantal Miles is 13.435
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KLM FOR YOU SHOP



Flinke korting

Zakelijk reizen

MAAK ZELF 
HET VERSCHIL

Kinderen kunnen al 
vanaf twee jaar 
deelnemer van 

Flying Blue worden en 
meteen beginnen met 
het sparen van Miles

            

 

            
            

DROMEN WAARMAKEN 
MET MILES

Ruil uw Miles in voor de unieke Combekk 
Dutch Oven en er gaat een nieuwe culinaire 
wereld open. Deze pan in gelimiteerde oplage 
(500 stuks) werd ontworpen in samen- 
werking met de chef-kok van restaurant de 
Librije, Jonnie Boer, die maar liefst drie 
Michelinsterren op zak heeft. De Librije is 
gevestigd in de voormalige vrouwengevange-
nis van Zwolle en de Combekk-pannen zijn 
gemaakt van de ijzeren deuren en tralies van 
de gevangenis. De naam Dutch Oven verwijst 
naar de productietechniek – waarbij vloeibaar 
ijzer in een zandmal wordt gegoten – die rond 
1700 door Nederlanders werd uitgevonden. 
Perfect voor braden, stoven en smoren. 
Van 58.000 voor 49.995 Miles, store.flyingblue.com 

            

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

Wereldwijd kiezen steeds meer 
bedrijven ervoor maatschappelijk 
verantwoorde initiatieven te 
steunen. Als BlueBiz-deelnemer 
kunt u nu participeren in onze 
CO2ZERO-service. Met Blue Credits 
compenseert u de vluchtgerela-
teerde CO2-uitstoot van uw bedrijf 
over de afgelopen 12 maanden op 
alle vluchten met Air France, KLM 
en Delta Air Lines die gemaakt zijn 
binnen het BlueBiz-programma.
 
Zo werkt het
1. Vul het deelnameformulier in. 
2.  Wij berekenen voor u de 

CO2-uitstoot van uw bedrijf  
(op basis van de afstand, het 
vliegtuigtype en de historische 
bezettingsgraad).

3. U ontvangt van ons een offerte.
4.  Tot slot zet u uw Blue Credits  

in om de CO2-uitstoot te 
compenseren. 
bluebiz.com

Flying Blue Store

BRADEN, STOVEN 
EN SMOREN 

BlueBiz, het besparings- 
programma van Air France  
en KLM voor bedrijven, biedt  
veel voordelen. Zo kunt u  
als BlueBiz-deelnemer 
gespaarde Blue Credits  
besteden aan gratis tickets, 
upgrades of extra opties (zoals 
een stoel met meer comfort,  
of extra bagage). Het keuze- 
assortiment is nu uitgebreid 
met de CO2ZERO-service om 
CO2-neutraal te vliegen.

Miles doneren

Iets bijdragen 
is simpel
Van plan om een bijdrage te 
leveren aan een goed doel? Of zin 
om ondernemers vooruit te 
helpen? Bij Flying Blue kunt u 
Miles doneren aan bijvoorbeeld 
het WWF, Unicef, Wings of 
Support en The Ocean Cleanup, of 
aan beginnende ondernemingen 
zoals WeCashUp en Skylights. Kijk 
op de website voor alle, door ons 
zorgvuldig geselecteerde, opties. 
flyingblue.nl/nl/donation/charities
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“Bij Kebaya Asian Brasserie 
op Holland Boulevard 

kun je stijlvol en heerlijk eten”

SCHIPHOL 
TOPPERS

KLM-personeel tipt

TEKST CHARLOTTE LATTEN  FOTOGRAFIE ESTER GEBUIS  

Voor uw vlucht nog snel even naar de kapper of genieten van  
verse sushi? Op Schiphol kan het. Loadcontroller Gijs van Dijk  
onthult zijn favoriete plekken op de luchthaven.

64  

KLM FOR YOU AT SCHIPHOL

Coiffure En Vogue 
“Veel mensen weten niet dat er een 

dames- en herenkapsalon op 
Schiphol Plaza zit. Handig voor wie 
voor een vlucht nog even geknipt  

wil worden.” 

Collectezuil
“Na terugkeer uit een land blijft er 
vaak kleingeld over. Verspreid over 
Schiphol staan hiervoor collecte- 
zuilen; alle valuta zijn welkom. 

Zo steunt u meteen een goed doel.”

Kebaya Asian Brasserie
“Voor liefhebbers van Aziatisch 

eten is deze plek op Holland 
Boulevard een enorme aanrader. 

Het eten is er geweldig en het 
restaurant is met smaak ingericht.”

Airport Library
“Een fijne plek op Holland Boulevard 
om even tot rust te komen. Een boek 

lezen of op een scherm digitale 
tentoonstellingen bekijken van 

Nederlandse culturele instellingen.”

Restaurant Crossroads
“Mijn werkdagen beginnen vroeg en 
als ik ’s middags klaar ben, ga ik vaak 
even wat drinken in dit restaurant op 
Schiphol Plaza. Het eten is hier ook 
prima, de kipsaté is een aanrader.”

Tastes from the Lowlands 
“Hoewel dit restaurant op Holland Boulevard 

ruim is opgezet, voelt het hier toch altijd heel intiem 
en gemoedelijk aan. Er staat een fijne leestafel 

waaraan het ontspannen werken is. De koffie die 
ze er serveren is heerlijk!”

Sunglasses 
“Zonnebrillen shoppen vind ik een feest. 

Filialen van deze winkel zijn op verschillende 
plekken op Schiphol te vinden en bieden een 

ruim assortiment van mooie exemplaren. 
Ik doe er altijd inspiratie op.”

Perfumes & Cosmetics
“Voor mij vaste prik voor iedere 

vlucht die ik maak: een geur 
kopen in Lounge 1, 2 of 3. 

Zo kom ik altijd lekker fris aan op 
mijn nieuwe bestemming.”                        

  65



Air France vernieuwde onlangs de cabines van een aantal  
Airbus A330-toestellen voor een verbeterde reiservaring op  
langeafstandsvluchten.

Voor optimale rust tijdens de vlucht kunnen de nieuw ontworpen 
Business-stoelen worden getransformeerd tot een comfortabel ligbed. 
Ook de toiletten en de zelfbedieningsbar hebben een nieuw ontwerp 
gekregen. In Premium Economy en Economy is meer bergruimte 
beschikbaar en zijn de stoelen voorzien van bredere zittingen en extra 
veel beenruimte. Ze behoren hiermee tot het neusje van de zalm binnen 
de luchtvaartindustrie. De eveneens opnieuw ontworpen accessoires,  
zoals kussens en dekens, maken de prettige reiservaring compleet.
Voor optimale bereikbaarheid tijdens de vlucht zijn alle nieuwe Airbus 
A330-cabines uitgerust met Air France CONNECT WiFi. Passagiers hebben 
via hun smartphone, tablet of laptop de keuze uit drie soorten WiFi-passen.
Begin dit jaar vertrok het eerste vernieuwde toestel van Parijs Charles de 
Gaulle. Vanaf volgend jaar zijn alle 15 Airbus A330-toestellen van Air France 
uitgevoerd met de vernieuwde cabines.
airfrance.nl
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China Eastern Airlines vliegt sinds 
maart vier keer per week met de nieuwe 
A350-900 van Schiphol naar Sjanghai. 
Deze hypermoderne Chinese stad is 
met zijn 25 miljoen inwoners een van 
de grootste metropolen ter wereld en 
een plek waar oost en west elkaar 
ontmoeten. uk.ceair.com

Delta is de enige wereldwijde 
luchtvaartmaatschappij met 
een RFID-bagagevolgsys-
teem. Dankzij pushberichten 
via de Fly Delta App weten 
passagiers altijd nauwkeurig 
waar hun koffer zich bevindt 
en op welke bagageband  
die aankomt. De service is 
wereldwijd beschikbaar,  
dus ook voor passagiers die 
vanuit Nederland met Delta 
Air Lines vliegen.
delta.com

            

Hop!, de regionale luchtvaartmaatschappij van Air France, 
onderhoudt sinds april een lijndienst tussen Brest en 
Schiphol. De unieke stad in Bretagne ligt aan een van de 
mooiste baaien van Frankrijk, aan de Atlantische Oceaan. 
De stad is rijk aan prachtige architectuur en cultuur, 
maar heeft met haar innovatieve projecten ook de blik op 
de toekomst gericht. airfrance.nl

Nieuwe Air France-bestemming

KARAKTERISTIEK 
BREST

Air France, KLM 
en Virgin Atlantic 

zijn een 
codesharing-
overeenkomst 
aangegaan. 

Deze overeen-
komst biedt 

nieuwe 
trans-Atlantische 
reismogelijkheden 

van en naar 
Noord-Amerika 

en voor u 
nog meer 

mogelijkheden om 
Miles te sparen.

 

Air France

OPTIMAAL COMFORT 
IN AIRBUS 330

            

Delta Air Lines 

VOLG UW 
BAGAGE

Kenya Airways

KIES EEN 
FIJNE STOEL
Om uw reiservaring te 
verbeteren, introduceert 
Kenya Airways tegen een 
kleine vergoeding een 
voorkeursselectie voor 
stoelen in Economy Class.  
U kunt nu op elk moment 
voor vertrek een stoel 
reserveren met extra been- 
ruimte via een van de 
verkooppunten of de website 
van Kenya Airways. Deze 
optie is beschikbaar op alle 
vluchten die door Kenya 
Airways worden uitgevoerd. 
kenya-airways.com

            

Nieuwe China Eastern 
Airlines-bestemming

Futuristisch 
Sjanghai
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“Heel bijzonder hoe  
snel cabine crew een  

hecht team vormt”
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Manier van leven
“Eigenlijk wilde ik commu-
nicatie studeren, maar ik 
werd uitgeloot. Vervolgens 
solliciteerde ik naar een 
baan als stewardess bij NLM 
(het tegenwoordige KLM 
Cityhopper, red.). Het plan 
was een paar jaar te vliegen 
en dan iets anders te doen. 
‘Een paar’ jaar werden er 
dertig en ik geniet nog steeds 
van dit werk. Vliegen is een 
manier van leven. Ik zou 
niks anders willen doen.”

Als een orkest
“Een van de bijzonderste 
aspecten van mijn werk vind 
ik hoe snel cabinepersoneel, 
dat elkaar vaak kort voor 
aanvang van een vlucht 
heeft ontmoet, een hecht 
team vormt. We moeten snel 
een sterke band opbouwen 
om ons doel te bereiken. 
Vergelijk het met musici  
in een orkest, die samen 
prachtige muziek maken.  
Als iemand een steekje laat 
vallen, zet de ander een 
tandje extra bij.” 

Contrast
“Ooit dronk ik wat op de 20e 
verdieping van een club in 
Sjanghai, met een overwel-
digend uitzicht over die 
fantastische stad. Zo’n 36 

uur later stond ik te klapper- 
tanden langs het voetbalveld 
waarop mijn zoontje speel- 
de. Toen dacht ik: wat leid ik 
toch een bijzonder leven.”

Menselijke aspect 
“Ik ben gefascineerd door 
het menselijke aspect van 
het vliegen. Al die passa- 
giers die iedere dag aan 
boord gaan op Schiphol,  
allemaal met andere rede- 
nen, naar verschillende 
bestemmingen. Dat vind 
ik veel fascinerender dan 
bijvoorbeeld in welk type 
vliegtuig ik mijn werk doe.”

Indrukwekkend
“Soms is dit werk heel 
emotioneel. Zo had ik een 
keer een Filipijnse vrouw 
aan boord, die in Noorwegen 
werkte en onderweg was 
naar haar kind dat net was 
overleden. Haar dochter 
werd opgevoed door haar 
ouders. Nooit zal ik het 
verdriet van die moeder 
vergeten. Het deed me 
beseffen hoeveel moeders 
ver van huis hun brood 
verdienen en hun kinderen 
amper kunnen zien.”

Ontspannen
“Tijdens lange werkreizen  
is het belangrijk ook te 
ontspannen. Even op mezelf 
zijn, werkt goed voor mij. 
Als ik twaalf uur op mijn 
benen heb gestaan, vind ik 
het heerlijk om me terug te 
trekken op mijn hotelkamer.”

Mooiste plek
“In Ethiopië, buiten Adis 
Abeba, heb ik eens paard- 
gereden in een groene 
kratervallei. ‘Dit is het 
paradijs,’ zei ik tegen mijn 
reispartner. Watervallen, 
wilde paarden, spelende 
kinderen… net een film.”
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KLM FOR YOU BEHIND THE SCENES

Annemiek Anten 
(50) ging in 1988 
aan de slag bij 
NLM Cityhopper. 
Ze stapte drie jaar 
later over naar 
KLM, waar ze sinds 
2008 purser is. Na 
dertig jaar vliegen 
geniet ze nog altijd 
van haar werk. 
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De CO2-uitstoot van de luchtvaart verminderen is belangrijk. 
Duurzame brandstof wordt daarbij vaak genoemd als een 
van de belangrijkste oplossingen. Maar wat weten we eigenlijk
van duurzame vliegtuigbrandstof? Tien feiten op een rij.

Duurzame
vliegtuigbrandstof

Facts & figures

68  

Lees meer over de 
initiatieven van KLM op het 
gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
op klmtakescare.com.

                        

Duurzame brandstof 
voor transport bestaat al 
zo lang als er auto's zijn

 1
Duurzame brandstof wordt, in tegenstelling 
tot fossiele brandstof, geproduceerd uit 
duurzame grondstoffen, zoals afvaloliën, 
plantaardige oliën en houtsnippers.

3
Het gebruik van een duurzame brandstof 
levert op dit moment de grootste bijdrage  
aan het verminderen van CO2. Duurzame 
brandstof, zoals gebruikte bakolie, ver- 
mindert CO2-uitstoot tot 80% ten opzichte 
van het gebruik van fossiele kerosine.

5   
Duurzame brandstoffen die gebruikt 
worden in de transportsector bestaan al 
net zo lang als er auto’s zijn. Aan het 
begin van de 20e eeuw was autofabrikant 
Henry Ford van plan zijn Model-T’s 
van ethanol te voorzien en liepen vroege 
dieselmotoren op pindaolie. 

2 
KLM maakt voor haar duurzame brandstof 
uitsluitend gebruik van duurzame  
grondstoffen die geen negatieve impact 
hebben op de leefomgeving van mens, dier 
en plant. 

6 
De prijs van duurzame brandstof is sinds 
2012 gedaald. De brandstof was zes keer zo 
duur als fossiele kerosine, en is nu twee tot 
drie keer zo duur. Om duurzame brandstof te 
kunnen ontwikkelen wordt KLM financieel 
ondersteund door onder andere Accenture, 
ABN AMRO, PGGM en de Schiphol Group via 
het KLM Corporate BioFuel Programma.

4  
Duurzame brandstof werd in 2011 gecerti-
ficeerd voor de luchtvaart en KLM was de 
eerste luchtvaartmaatschappij die een 
commerciële vlucht uitvoerde met 
duurzame brandstof. De brandstof werd 
geleverd door SkyNRG, een Nederlands 
bedrijf dat door KLM en Spring Associates is 
opgericht, en nu marktleider is in het 
leveren van duurzame vliegtuigbrandstof. 

7 
Los Angeles LAX Airport is de enige lucht- 
haven ter wereld waar duurzame brandstof 
op reguliere basis aan het bestaande 
tanksysteem wordt toegevoegd.

9 
Duurzame brandstof is een zogenaamde 
‘drop-in’ brandstof. Dit betekent dat je  
het eenvoudig aan fossiele kerosine kunt 
toevoegen en kunt gebruiken zonder dat 
aanpassingen aan de motoren nodig zijn.

8
Het is nog niet mogelijk om vluchten uit te 
voeren met 100% duurzame brandstof, omdat 
er nog niet genoeg duurzame brandstof op de 
wereld is om volledig op te vliegen. Vanwege 
de kwaliteitsrichtlijnen in de luchtvaart wor- 
den duurzame brandstoffen altijd gemengd 
met conventionele fossiele kerosine (tot een 
maximum van 50%). Het is onze ambitie dat 
in 2030 5% van ons totale brandstofverbruik 
uit duurzame brandstof bestaat.

 10 
KLM is in 2009 begonnen met de ontwikke- 
ling en het gebruik van duurzame brandstof. 
Sindsdien heeft KLM met gedeeltelijk duur- 
zame brandstof gevlogen  van en naar 
bestemmingen als Parijs, Rio de Janeiro,  
New York, Oslo, Aruba en Los Angeles.
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MET DE 
MUZIEK MEE
Een absolute bestseller is deze 
draagbare bluetoothspeaker van 
Sony. Het nieuwste model is 
net binnen: licht, waterbestendig 
en een loepzuiver geluid. 
Verkrijgbaar in zes kleuren.

Deze aanbieding is geldig t/m 7 september 2019.
Bestel dit product op store.flyingblue.com. 

Miles-aanbieding
Nu 33% korting 

14.747 MILES
i.p.v 21.940 miles
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KLM FOR YOU SHOP

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

Vraag vrijblijvend informatie aan via klm.com/dreamtrips 
of vul de antwoordkaart in.
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LUXE CRUISE IN AZIË

OP SAFARI IN TANZANIA

SPROOKJESACHTIG DUBAI

PARADIJSELIJK COSTA RICA

AUTHENTIEK GRIEKENLAND

VERBORGEN PARELS FIJI EN SAMOA

ADEMBENEMEND ANTARCTICA

Meer weten?
Zo vraagt u vrijblijvend informatie aan over 

een of meerdere van deze reisaanbiedingen:

• Vul de antwoordkaart in (achterin dit magazine).
• Of ga naar klm.com/dreamtrips

en vul het contactformulier in. 

Binnen 14 dagen ontvangt u een reactie.
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 DREAM TRIPS
Samengesteld voor Flying Dutchman-lezers
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LUXE CRUISE IN
PRACHTIG AZIË
Geen continent zo divers en bijzonder als Azië. Met een  
onvergetelijke cruise van Holland America Line ontdekt u  
de parels van dit werelddeel. 

PROMOTION DREAM TRIPS
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Hongkong.

Ho Chi Minh City.

Tijdens deze 15-daagse cruise bezoekt  
u overdag de allermooiste plekken,  
terwijl u ’s avonds in luxe koers zet naar 
de volgende bestemming. U bezoekt  
gedurende uw reis maar liefst vijf  
landen, terwijl u maar één keer uw  
koffer hoeft uit te pakken. 

Oost ontmoet west  
in Singapore 
Het wordt ook wel het ‘Manhattan van 
Azië’ genoemd: Singapore. De stadstaat  
is een bonte mengeling van oosterse  
charme en westerse zakelijkheid. Het is 
een van de veiligste steden ter wereld, 
waarin wolkenkrabbers, plantages en 
parken elkaar afwisselen. 

Gastvrij Thailand  
Thailand staat bekend om zijn vriende-
lijke en gastvrije bevolking. Het land is 
rijk aan cultureel erfgoed en uitgestrekte 
natuurgebieden bestaande uit regenwou-
den, rivieren en prachtige kustplaatsen. 
Het eiland Koh Samui ligt in de Golf 
van Thailand en is een plek waar naast 
prachtige stranden vooral veel gezellige 
restaurants te vinden zijn. 

Charmant Cambodja 
Sihanoukville is Cambodja’s enige haven- 
stad en ligt aan de Zuid-Chinese Zee. Van 
prachtige, witte zandstranden tot het 
charmante stadje Kampot, met gebouwen 
in de Franse stijl: de badplaats heeft veel 
te bieden voor zijn bezoekers. Ten oosten 
van Sihanoukville ligt het Ream National 
Park, een prachtig kustgebied met jungle, 
mangrovebossen en een aantal indruk-
wekkende, ongerepte eilanden.

Natuurlijke pracht in Vietnam  
Vietnam kent een indrukwekkende bio-
diversiteit, bestaande uit wel honderden 
diersoorten en duizenden plantensoorten.
In de baai van Halong Bay, die op de  
Unesco Werelderfgoedlijst staat, geniet u 
van een panoramisch uitzicht op rotsen 
die uit de diepblauwe zee oprijzen. De stad 
Da Nang was vroeger een klein vissers-
dorpje en is nu een levendige stad met vele 
mooie pagodes en een oude geschiedenis.  

Metropool Hongkong 
Uw cruise eindigt in de indrukwekkende 
wereldstad Hongkong. Hier kunt u een 
bezoek brengen aan talloze markten, 
winkelstraten en prestigieuze gebouwen. 
Deze stad is ook zeer geschikt als vakantie-
bestemming als u uw reis met een aantal 
dagen wilt verlengen.

Het schip: De Westerdam  
De Westerdam is vernieuwd met een nieuwe 
bar, entertainment en eetgelegenheden 
plus volledig heringerichte suites, en is op 
zichzelf al een fascinerende bestemming. 
Geniet aan boord van live entertainment 
met Music Walk™, zoals Lincoln Center 
Stage, B.B. King’s Blues Club en Billboard 
Onboard. Leer culinaire vaardigheden bij 
een kookshow of een praktische workshop 
bij America‘s Test Kitchen. Glazen liften 
verbinden de tien dekken met elkaar en 
bieden een prachtig uitzicht op zee – net als 
de meeste hutten. Op De Westerdam heeft u 
gegarandeerd een onvergetelijke ervaring!

REISAANBIEDING  15-daagse cruise Azië vanaf € 1.999 p.p. 
Deze 15-daagse cruise 
(vertrek 23 november 2019) 
brengt u langs de mooiste 
bestemmingen tijdens één 
reis. Van bruisende steden  
tot prachtige landschappen: 
Azië heeft het allemaal! 
 
Route 
Singapore — Koh Samui —
Bangkok — Sihanoukville —  
Phu My — Nha Trang — 

Da Nang — Halong Bay —  
Hongkong.  
 
Inclusief 
•  15-daagse cruise inclusief 
 havengelden en volpension. 
•  Koffie, thee, water en  
 vaak icetea in het (buffet)-  
 restaurant. 
•  Uitgebreid entertainment  
 en vele activiteiten. 
•  24-uursroomservice.

•  Retourvlucht. 
•  Hotelovernachting  
 Singapore 4*. 
 
Meer informatie 
Cruise Travel 
Handelsweg 42,  
3881 LS Putten 
Tel. 0341 20 17 23 
info@cruisetravel.nl 
cruisetravel.nl/fd

Singapore.

Halong Bay.

Meer informatie? Kruis op de 
antwoordkaart (achterin) hokje 1 aan 

of ga naar klm.com/dreamtrips
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Dubai biedt alles in de overtreffende trap: kilometers lange zandstranden, zon in  
overvloed, luxe hotels en adembenemende faciliteiten. Een geliefde vakantie- 
bestemming met een gouden randje.

DE PAREL VAN  
DE ARABISCHE GOLF

Waan u in een modern sprookje, terwijl 
u wordt omringd door traditioneel 
geklede sjeiks, prestigieuze hotels, 
zonovergoten stranden, elegante bolides 
en houten Arabische schepen. In Dubai, 
het emiraat van extreme luxe, kijkt u  
uw ogen uit.  
 
Wolkenkrabbers en  
wereldrecords
Waar u zich ook in Dubai bevindt,  
één gebouw is altijd zichtbaar: het  
prestigieuze Burj Khalifa. Met 828 meter 
het hoogste gebouw ter wereld, gelegen 
aan de oevers van de Dubai Fountain 
Lake in downtown Dubai. Vanaf de  
observatieplatforms geniet u van een 
fantastisch uitzicht. Het hoogtepunt  

van de stad, letterlijk én figuurlijk. 
Naast de Burj Khalifa is ’s werelds groot-
ste winkelcentrum gevestigd: The Dubai 
Mall. Een paradijs voor shopliefhebbers, 
bestaande uit vier verdiepingen met 1200 
winkels én een ijsbaan. In het zuidooste-
lijke deel van The Dubai Mall vindt u The 
Waterfall – een uniek kunstwerk waarin 
mensen naar beneden lijken te duiken 
in een spectaculaire fontein. Dubai kent 
veel moderne architectuur, zoals het 
luxueuze Burj al Arab, het eerste zes- 
sterrenhotel ter wereld. Het hotel is  
gebouwd in de vorm van een dhow –  
een typisch en karakteristiek Arabisch 
zeilschip. Het interieur is rijkelijk  
versierd met 24-karaats bladgoud en 
marmer.  

Cultuur snuiven 
Een bezoek aan de schitterende Jumei-
rah Mosque, de grootste moskee van 
Dubai, is een aanrader. Vooral ’s avonds, 
als de verlichting aangaat, is de moskee 
een magisch gezicht, dankzij de ivoor-
kleurige zandstenen muren. Een andere 
must-see is het Dubai Museum, dat zich 
in een van de oudste forten – Al Fahidi 
Fort, daterend uit 1787 – bevindt. Achter 
de dikke muren krijgt u een kijkje in de 
oude leefwijze van de Arabieren.  
 
Zon, zee en strand 
Dankzij het zonzekere klimaat is Dubai 
in korte tijd uitgegroeid tot een popu- 
laire bestemming. Met in de winter  
temperaturen van 20 tot 25 graden en  
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Silverjet Vakanties werkt samen 
met de beste hotels en resorts 
in Dubai, en stelt naar uw wen-
sen de perfecte vakantie samen. 
 
Madinat Jumeirah Al Qasr ***** 
Een combinatie van Arabische 
schoonheid en persoonlijke 
service: dit prachtige resort is 
ontworpen naar het voorbeeld 
van een zomerverblijf van de 
sjeiks. Een 8-daagse vliegreis 
o.b.v. halfpension: € 2.310 p.p.  
 
Atlantis The Palm ***** 
Vanaf het beroemde Palm  
Island kijkt Hotel Atlantis uit 
over de skyline van Dubai.  
Een prachtig hotel met luxe 
kamers, zwembaden, heerlijke 
restaurants en een waterpark. 
Een 8-daagse vliegreis o.b.v. 
halfpension: € 2.175 p.p. 
  
Hoogtepunten 
• De prestigieuze wolken- 
 krabber Burj Khalifa. 
• ’s Werelds grootste winkel- 
 centrum The Dubai Mall. 
• Jumeirah beach met  
 zonovergoten stranden. 
 
Over Silverjet Vakanties  
Silverjet Vakanties is een zelf-
standige reisorganisator met 
20 jaar ervaring en expertise. 
U bent verzekerd van een goed 
georganiseerde vakantie met 
veel luxe, comfort en kwaliteit.

Meer informatie 
Silverjet Vakanties 
Vlijtseweg 230 
7317 AN Apeldoorn 
Tel. 055 357 55 97 
info@silverjet.nl 
silverjet.nl 

8-daagse  
reis naar  
Dubai vanaf  
€ 2.175 p.p.

REISAANBIEDING

in het voor- en najaar zo’n 30 graden  
is het er zeer goed toeven. Het meest 
bekende eiland is Palm Jumeirah.  
Van witte zandstranden, jachthavens, 
watersportmogelijkheden, winkelcen-
tra en talloze restaurants tot luxe hotels 
en resorts: in Dubai viert u een heerlijke 
vakantie. 

EXPO 2020
Nederland is met een eigen paviljoen 
aanwezig op de wereldtentoonstelling 
EXPO 2020 Dubai, van 20 oktober 2020 
tot 10 april 2021 in Dubai.

Burj Al Arab.

Atlantis The Palm.

Madinat Jumeirah Al Qasr.

Al Maha Desert Resort.

Meer informatie? Kruis op de 
antwoordkaart (achterin) hokje 2 aan 

of ga naar klm.com/dreamtrips
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Traditionele  
kavaceremonie.

Fijische kinderen  
in de branding.

Meer informatie? Kruis op de 
antwoordkaart (achterin) hokje 3 aan 

of ga naar klm.com/dreamtrips

Ontdek het paradijselijke Melanesië en Polynesië tijdens een uitgebreide reis 
naar Fiji en Samoa: twee prachtige, authentieke eilanden in de Stille Zuidzee.

EILANDHOPPEN  
IN DE ZUID-PACIFIC

Tijdens deze reis ontdekt u het 
paradijselijke Fiji, de bergachtige 
Yasawa-eilanden en het authen-
tieke Samoa, met stop-overs in 
Tokio en Hongkong.
 
Inclusief
Internationale (retour)vluchten 
vanaf Amsterdam naar Tokio 
met KLM en naar Fiji met Fiji 
Airways, alle transfers op de 
eilanden, 5-daagse cruise, twee 
overnachtingen in Tokio, vijf 
overnachtingen in Fiji, zeven 
overnachtingen in Samoa, twee 
overnachtingen in Hongkong en 
reserveringskosten.   

Exclusief 
Transfers in Tokio en Hongkong, 
maaltijden en drankjes,  
excursies, persoonlijke uitga- 
ven en een reisverzekering, 
annuleringsverzekering of  
omboekverzekering.  

Hoogtepunten:
• Bruisend Tokio. 
• 5-daagse cruise langs de  
 paradijselijke Yasawa-eilanden.  
•  Traditionele dorpjes op Savai’i.  
• De prachtige skyline van 
 Hongkong.

Wie zijn wij:
Pacific Island Travel is al meer 
dan 25 jaar dé specialist in op 
maat gemaakte reizen naar 
Australië, Nieuw-Zeeland, de 
eilanden van de Stille Zuidzee 
en Hawaii. 

Meer informatie
Pacific Island Travel
Simon Carmiggeltstraat 10
1011 DJ Amsterdam
Tel. 020 205 10 69
droomreis@pacificislandtravel.nl
pacificislandtravel.nl

23-daagse reis 
naar Fiji en 
Samoa vanaf  
€ 5.640 p.p. 

REISAANBIEDING

Van hagelwitte zandstranden en azuur-
blauwe lagunes tot vulkanisch gebergte 
en zwarte lavavelden: de reis brengt u 
langs al het moois dat de natuur in de 
Stille Oceaan te bieden heeft. Om het 
plaatje compleet te maken, staan óók 
Tokio en Hongkong op de planning.  
  
Gastvrijheid in de tropen  
Fiji is een tropisch paradijs waar u geniet 
van de typisch Fijische gastvrijheid. Het 
hoofdeiland Viti Levu heeft een door-
snee van 150 kilometer en bestaat uit 
vulkanisch gebergte. Prachtige baaien 
en witte stranden vindt u aan de zoge-
noemde Coral Coast. Duiken, snorkelen, 
zwemmen, wandelen en zonnebaden: 
op Fiji kan het allemaal.
 
Op ontspannende cruise 
Na vijf dagen op het hoofdeiland is het tijd 
voor een cruise langs de Yasawa-eilanden. 
Tijdens de cruise geniet u van afwisselend 
landschap, bestaande uit regenwoud,  
kokosplantages, kuststroken en azuur-
blauwe lagunes. Wie een duik onder water 
neemt, ontdekt de kleurrijke koraalriffen 
en tropische vissen rondom de eilanden.

Verborgen schatten 
Stap van de boot en vlieg in ongeveer één 
uur naar de eilandengroep Samoa, waar u 
zich zult vergapen aan de meest prachtige 
stranden en kristalheldere lagunes. Upolu, 
het hoofdeiland van Samoa, bestaat uit 
dichtbegroeid berglandschap met uitbun-
dige bloemenpracht, watervallen en talloze 

meren. Een must-see is het enorme O Le 
Pupu-Pue National Park, met zijn indruk-
wekkende lavatunnel en een aantal avon-
tuurlijke wandelroutes. Ten westen van 
Upolu ligt het grootste eiland van Samoa: 
Savai’i. Hier ontdekt u traditionele dorpjes 
en prachtige, door de vulkaan Matavanu 
gecreëerde lavavelden.
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Beleef een Tanzaniaans avontuur met een gevarieerde safari en  
heerlijke, ontspannen stranddagen als afsluiter. Prachtige landschappen, 
het dierenrijk en een idyllische zee: alles komt aan bod.

GENIETEN VAN SAFARI  
EN STRAND IN TANZANIA

Explore Tanzania organiseert  
reizen op maat. Uw reis is volledig 
naar wens aan te passen.

Hoogtepunten 
• Vier dagen unieke, ongerepte  
 natuur in Selous Wildreservaat. 
• Ongekend aantal dieren. 
• Safari’s per boot, jeep en te voet 
 onder leiding van professionele 
 safarigidsen. 
•  Tropische strandvakantie  
 Zanzibar.

Reissom
Deze 11-daagse reis is te boeken 
vanaf € 3.195 p.p. op basis van 
twee personen (excl. kinderkor-
ting en internationale vlucht).  

Inclusief
• Alle safari-activiteiten.
• Parkgelden.
• Accommodaties.
• Maaltijden (Zanzibar halfpension).
• Transfers en binnenlandse 
 vluchten. 

Exclusief
Retourvlucht Amsterdam —  
Dar-es-Salaam met KLM.

Over Explore Tanzania 
Explore Tanzania is de eerste  
gespecialiseerde organisatie  
in Nederland voor reizen naar  
Tanzania en Zanzibar, waar zij een 
groot, persoonlijk netwerk heeft. 
Gedreven door haar passie voor 
het land belooft zij de ultieme en 
pure Afrika-beleving. 

Meer informatie
Explore Tanzania
Roggestraat 111,  
7311 CC Apeldoorn
Tel. 055 533 25 50
info@exploretanzania.nl
exploretanzania.nl

REISAANBIEDING  11-daags safari-avontuur Tanzania € 3.195 p.p.

Het Selous Wildreservaat is een schilder-
achtige, ongerepte safaribestemming en 
behoort als oudste en grootste beschermd 
natuurgebied van Tanzania tot het Unesco 
Werelderfgoed. Hier leeft meer dan de helft 
van alle Tanzaniaanse olifanten, maar u 
vindt er ook luipaarden, hyena’s, nijlpaar-
den en giraffen. Misschien spot u hier  
zelfs wel de bedreigde wilde hond in zijn 
natuurlijke omgeving.

Boot- en wandelsafari
Vanaf een boot op de Rufijirivier is het 
natuurlijke gedrag van de dieren goed te 
zien. Varen tussen de nijlpaarden, krokodil-
len en de vele vogels is een onvergetelijke 
ervaring. Naast een openjeepsafari is het 
Selous Wildreservaat een van de weinige 
reservaten waar een safari te voet ook is toe-
gestaan. Met een deskundige gids ziet u de 
dieren en hun sporen van wel heel dichtbij. 

Slapen onder de sterren
In het Selous Wildreservaat zijn slechts 
een handvol safarikampen. Onze accom-
modaties zijn met veel zorg en aandacht 
uitgezocht. Kleinschaligheid, gastvrijheid, 
respect voor de natuur en kwaliteit staan 
daarbij altijd voorop.

Paradijselijk Zanzibar
U vervolgt uw reis per vliegtuig naar het 
tropische eiland Zanzibar, de plek in de  
Indische Oceaan waar Arabië en Afrika 

elkaar vinden. Zanzibar kenmerkt zich door 
rustige vissersdorpjes, paradijselijke stran-
den, glashelder water en het bruisende 
Stone Town. Dé perfecte locatie om te  
combineren met uw safari in Tanzania. 

Bootsafari Selous Wildreservaat.

Tropische strandvakantie Zanzibar.

De plek helemaal voor  
jezelf in Selous.

Meer informatie? Kruis op de 
antwoordkaart (achterin) hokje 4 aan 

of ga naar klm.com/dreamtrips

Midden tussen de dieren tijdens een 
safari in Selous Wildreservaat.
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Tropische regenwouden, een overvloed aan dieren in het wild, maar ook ongerepte, 
parelwitte stranden en een azuurblauwe zee. Ontdek op deze rondreis waarom Costa 
Rica een van de gelukkigste landen ter wereld is. 

PARADIJSELIJK
COSTA RICA

Costa Rica op zijn best 
Vanuit mijn suite loop ik door naar ons 
privéterras. Ik kijk uit over een deken van 
tropisch regenwoud omringd door witte 
zandstranden en een felblauwe zee. Nog 
even en de zon gaat onder, een van mijn 
favoriete momenten van de dag tijdens 
mijn verblijf in het Kura Boutique Hotel. Ik 
ga in mijn hangmat liggen, terwijl de lucht 
oranje kleurt en de zon het omliggende 
groen vervaagt tot een grote duisternis. 
Krekels zingen op de achtergrond en ik 
denk terug aan mijn afgelopen dagen in 
Costa Rica.

Met mooie tropische regenwouden, een 
weelderig dierenleven, ongerepte zand-

stranden en een zeer aangenaam klimaat 
is het geen wonder dat Costa Rica een 
van de gelukkigste landen ter wereld 
wordt genoemd. Tijdens een rondreis 
door Costa Rica neemt Sapa Pana Travel 
u mee naar bijzondere plekken in de 
natuur en zonovergoten stranden. U 
verblijft in unieke accommodaties waar 
het u aan niets zal ontbreken. 
 
Zeeschildpadden en kleurrijke 
orchideeën
Tijdens uw reis bezoekt u de meest idyl-
lische plekken van Costa Rica, terwijl u 
voor een deel reist met uw eigen huurauto. 
We nemen u mee naar de toppen van het 
nevelwoud bij Monteverde, waar de groen-

schakeringen van mossen en bladeren 
worden afgewisseld met de felle en vrolijke 
kleuren van vele soorten bromelia’s en 
vogels. Snorkel in een van de afgelegen 
baaien van het Papagayo-schiereiland, 
die enkel te bereiken zijn per boot. Zet uw 
masker op en zwem met zeeschildpadden, 
roggen en felgekleurde scholen visjes.  
 
Kleinschalige accommodaties 
op unieke plekken
U verblijft in kleinschalige, luxe accommo-
daties gelegen op unieke plekken. Zo over-
nacht u in de Pacuare Lodge midden in het 
regenwoud. Al raftend arriveert u op deze 
plek aan de Pacuare-rivier. Dit is tevens het 
leefgebied van een uitbundige fauna met 
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Wilt u ook kennismaken met 
het beste van Costa Rica? Sapa 
Pana Travel heeft een bijzondere 
16-daagse reis door Costa Rica 
voor u samengesteld.

Hoogtepunten:
• Mogelijkheden tot wildwater- 
 varen, ziplinen, mountain- 
 biken en zwemmen.
• Snorkelen en spotten van  
 bultrugwalvissen (afhankelijk  
 van het seizoen).
• Bezoek aan Nationaal park  
 Rincon de la Vieja.
• Bezoek Monteverde Instituut  
 t.b.v. ecotoerisme en lokale  
 bevolking.
• Dagtocht naar Diamantwater- 
 val en grot.
• 12 dagen huurauto, Toyota  
 Frontrunner SUV of een ver- 
 gelijkbaar alternatief.
• Overnachtingen in luxe  
 accommodaties, gelegen  
 op unieke plekken.

Reissom
Deze rondreis is te boeken vanaf 
€ 7.488 p.p. (bij 2 personen),  
exclusief de vluchten met KLM: 
Amsterdam — San José / San 
José — Amsterdam.

Over Sapa Pana Travel
Al 15 jaar is Sapa Pana Travel 
100% Latijns-Amerikakenner en 
gespecialiseerd in individuele 
maatwerkreizen. Met haar 
specialistische kennis en 
een professioneel netwerk 
ter plaatse streeft zij naar 
onvergetelijke reiservaringen 
voor de echte reisliefhebbers. 
Meer weten? Neem gerust 
contact op met een van de 
reisspecialisten.

Sapa Pana Travel
Capucijnenpoort 6
5211 EC ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073 610 62 04
sapapanatravel.nl/klm-costa-rica

16-daagse  
luxe reis Costa  
Rica vanaf 
€ 7.488 p.p.

REISAANBIEDING

Verlaten zandstranden.

diverse apen-, luiaard- en vogelsoorten. 
Sluit uw reis af op een betoverend mooi 
plekje aan de Pacifische kust, in het  
zuiden van Costa Rica, waar het Kura 
Boutique Hotel u een perfecte combinatie 
van rust en luxe biedt. De acht villa’s zijn 
minimalistische meesterwerken en bie-
den u een uitzicht van 180 graden over 
het regenwoud en de oceaan daarachter. 
Sluit uw unieke reis af met een onverge-
telijke zonsondergang vanaf uw eigen 
privéterras.

Junglepad in Monteverde.

Meer informatie? Kruis op de 
antwoordkaart (achterin) hokje 5 aan 

of ga naar klm.com/dreamtrips

Wildwateravontuur.

Kura Boutique Hotel.
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ADEMBENEMEND  
ANTARCTICA
Tijdens een onvergetelijke expeditiecruise reist u samen met  
een expert en fotograaf van National Geographic van het zuiden 
van Argentinië naar het mytische Antarctische Schiereiland.
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Hong Kong.Ho Chi Minh City.

Ontdekken is altijd de kern geweest van 
wat National Geographic doet en daar 
kunt u nu zelf deel van uitmaken. Stap 
aan boord van het kleinschalige luxe 
schip Le Boréal van Ponant en laat u 
meevoeren naar een aantal van de 
meest afgelegen plekken ter wereld.  
Zo verkent u ’s werelds meest indrukwek-
kende landschappen vol zeldzame wilde 
dieren, gletsjers en ijsvelden.

National Geographic  
Expeditions
Het bijzondere aan deze reis is dat u 
gedurende de hele expeditiecruise wordt 
vergezeld door een topfotograaf en een 
expert van National Geographic. De  
reis gaat van start in het hart van het 
Argentijnse Tierra del Fuego. Om het 
mythische witte continent te bereiken, 
vaart het schip — onder het toeziend oog 
van albatrossen en Kaapse stormvogels 
— door de iconische en beruchte Drake 
Passage. Tijdens de oversteek kunt u  
in het theater van het schip exclusieve  
lezingen bijwonen van de expeditieleider 
en experts van National Geographic. 

Zodiac-tenders
Eenmaal aangekomen in Antarctica, 
wacht u een werkelijk onvergetelijke 
ervaring. In dit stuk van de wereld,  
waar geen mens woont en het dierenrijk 
regeert, beleeft u de natuur op haar 
puurst. Het Antarctische Schiereiland is 
een gebied dat bij velen tot de verbeel- 
ding spreekt. U gaat mee op expeditie 
met zodiac-tenders die u aan land 
brengen. De kapitein en expeditieleider 
zullen op de dag zelf de expeditie-activi-
teiten vaststellen op basis van het weer 
en de ijscondities. 

Tafelvormige ijsbergen
Tijdens de excursies ziet u gletsjers, 
ijsschotsen, tafelvormige ijsbergen, 
spitse bergtoppen, vulkanische 
stranden, onderzoeksstations en 
betoverende baaien van dichtbij.  
Dit wordt het avontuur van uw leven!

Steun de planeet
Wie reist met National Geographic 
Expeditions steunt het werk van  
onze wetenschappers, ontdekkers  
en voorlichters over de hele wereld. 
Ieder jaar dragen we een deel van  
onze opbrengsten af aan de National 
Geographic Society, waarmee we 
meewerken aan een planeet in  
evenwicht. Lees hier meer over op:  
www.natgeo.com/giveback

REISAANBIEDING  11-daagse expeditiecruise vanaf € 10.995 p.p. 
Vertrekdata:  
•  26 februari 2020.  
•  25 januari 2021.  
•  20 februari 2021.

Inclusief:
• Retourvlucht Amsterdam 
 — Buenos Aires met KLM.
• Retourvlucht van Buenos 
 Aires naar Ushuaia 
 inclusief transfers. 

• 5* luxe expeditiecruise  
 inclusief: maaltijden,  
 dranken, excursies en  
 lezingen van National  
 Geographic-experts
• Welkomstgeschenk bij 
 boeking.

Exclusief:
• Optioneel programma  
 voorafgaand of na afloop 
 van de cruise.

•  Bijdrage Calamiteitenfonds  
 (€2,50 per boeking).

Over Avila Reizen
Avila Reizen is officieel agent 
van National Geographic 
Expeditions voor Nederland 
en België. Neem deel aan  
de meest bijzondere en  
verrijkende expeditiereizen, 
compleet met de service en 
zekerheden die u van ons 

mag verwachten. Bekijk  
voor meer expeditiecruises 
en bijzondere reizen met 
National Geographic onze 
website: opreismetnatgeo.nl

Walvissen spotten in  
de zodiac-tenders.

Prestige Suite aan boord.

Meer informatie? Kruis op de 
antwoordkaart (achterin) hokje 6 aan 

of ga naar klm.com/dreamtrips
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Oude stad Mystras.

Boutique Hotel Camvillia.

Mani. 

Meer informatie? Kruis op de 
antwoordkaart (achterin) hokje 7 aan 

of ga naar klm.com/dreamtrips

Het is een van de plekken in Europa die u volgens Lonely Planet 
gezien moet hebben: het Griekse schiereiland Peloponnesos. 

PUUR EN AUTHENTIEK
PELOPONNESOS

De reis in het kort
Dag 1: Amsterdam – Athene.
Dag 1-3: Verblijf Athene.
Dag 3-5: Verblijf Nafplion.
Dag 5-6: Verblijf Mystras. 
Dag 6-8: Verblijf Areopolis.
Dag 8-10: Verblijf Koroni.
Dag 10: Athene — Amsterdam.

Speciale aanbieding
Prijs per persoon vanaf € 1.349 
(o.b.v. 2 personen).
Indien u de reis boekt voor 
15/07/19, ontvangt u een extra 
vroegboekkorting van 10%.

Inbegrepen in de prijs  
Retourvliegreis met KLM (incl. 
10 kg handbagage), verblijf in 
de genoemde accommodaties 
in een tweepersoonskamer 
o.b.v. logies & ontbijt, huurauto 
categorie C (type VW Polo), 
uitgebreide routebeschrijving 
en lokale informatie, Taalgids 
Wat & hoe Grieks – leuk voor 
onderweg!

Niet inbegrepen in de prijs 
Calamiteitenfonds € 2,50,  
reserveringskosten € 25, afkoop 
eigen risico huurauto € 6,25 per 
dag, ruimbagage vliegreis.

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

10-daagse 
rondreis 
Peloponnesos  
€ 1.349 p.p.
 

REISAANBIEDING

De indrukwekkende cultuurgeschiedenis, 
ongerepte natuur, prachtige stranden en  
het authentieke Griekse leven maken dit 
schiereiland tot een unieke reisbestemming. 

Bruisende start in Athene
Hier komen oude tradities en de laatste 
trends samen in een unieke sfeer. Niet te 
missen: de Akropolis by night, de oudste 
wijk Plaka, het chique Kolonaki en trendy 
stadsstrand Glyfada. U overnacht in hartje 
stad in New Hotel of Hotel Pallas Athena.

Charmant Nafplion
Via het Kanaal van Korinthe voert de reis 
naar de havenstad Nafplion, gelegen aan 
een Venetiaans verdedigingsfort. Dit is de 
ideale uitvalsbasis voor de historische  
steden Epidaurus en Mycene, maar u kunt  
er ook genieten op een terrasje. In Hotel 
Ippoliti zal het u aan niets ontbreken.

Besneeuwde bergtoppen
U ziet de vaak nog besneeuwde bergtoppen 
van het Taigetosgebergte dichterbij komen 
als u de weg naar de stad Mystras volgt. 
Deze werelderfgoedlocatie herbergt een op 
een rots gebouwde laat-Byzantijnse stad. In 
Hotel Mazaraki geniet u van een glas wijn 
met uitzicht op het moderne Sparta. 
 
Rust en ruimte in Mani 
In Mani, het middelste schiereiland van de 
Peloponnesos, vindt u authentieke berg-
dorpjes, de grotten van Diros én goede  
restaurants. Hotel Porto Vitilo, direct aan  
zee gelegen, is een parel om te verblijven. 

Afsluiten aan de westkust
De reis eindigt in de omgeving van het 
havenstadje Koroni. Prachtige stranden 
nodigen uit tot ultiem ontspannen, en golf-
liefhebbers vermaken zich op de golfbanen 
van Costa Navarino. Hotel Camvillia of het 
Westin Resort staan garant voor Griekse 
gastvrijheid ten top in een ontspannen sfeer.
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