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Elegance is an attitude

Simon Baker
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Steltman collection /  Handmade in the Steltman workshop
Whitegold ring set with diamonds and a 15.95ct. aquamarine

Steltman congratulates KLM
on its 100th anniversary

Plaats 26 
2513 AE The Hague
The Netherlands
tel +31 70 346 96 01
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HANDGEMAAKT
IN PORTUGAL

VERKRIJGBAAR IN
35 KLEUREN

ELASTIEK IN DE BROEKBAND
VOOR ULTIEME FIT

VERBORGEN ZAK
MET RITS

GRATIS VERZENDEN
& RETOUR
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Hoe een avondmens
zich ook in de ochtend 
mens kan voelen

Lees je in.
Download 

de app
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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!
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Reistĳ d wordt relaxtĳ d met Privium.
Vooraan parkeren – razendsnel langs security
en grens – exclusieve Privium lounges.

Live life 
in the 
fast lane

Travel with speed and comfort at Amsterdam Airport

Kĳ k voor meer informatie 
op schiphol.nl/privium 
of scan de QR-code.













Dan laat je je auto liever achter bij de officiële parking van Schiphol. 

Veilig, zorgeloos en snel parkeren doe je op P6 Valet Parking:

  Videosurveillance, gps-tracker en kilometerregistratie

  Wij parkeren je auto veilig op de luchthaven

  Parkeer op loopafstand van de terminal

  Wegrijden in een schone auto met onze exclusieve autowasservice 

Reserveer nu je plek: 
scan de QR-code of ga naar
schiphol.nl/parkeren

Zorgeloos 
parkeren?

310.03.087 Schiphol Parking - Flying dutchman adv_208x267+3mmAfloop_Woman35+-WT.indd   1 14/08/2019   13:45



















In het onderzoek
‘Beste espressomachine’ 

is in de categorie ‘volautomaten’ 
de JURA D4 Piano Black

als beste uit de test gekomen.

8,9

JURA D4 - Piano Black

Pure koffie – puur genot

www.jura.nl JURA - If you love coffee

Full Size-volautomaat 
puur voor koffiegenot

Compromisloze espresso- 
en koffiekwaliteit

Spectrum aan specialiteiten 
uit te breiden door 
JURA Operating Experience

JUA2080 Adv Flying Dutchman D4 208x267mm.indd   1 19-08-19   11:01





Special discount for Flying Dutchman readers 
Code KLMFD19
Valid untill 31/12/2019 at ducadelcosma.com

OFF ICIAL SPONSOR

LIMITED EDITION
KLM OPEN GOLF SHOES

100TH KLM OPEN

LIMITED EDITION

www.ducadelcosma.com
Amsterdam - Stadhouderskade 24B - 085 076 16 01
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Anthonie Fokkerstraat 16 • Barneveld lodderkeukens.nl 



Met KLM ligt de wereld 
aan je voeten
Hardlopen is leuk, gezond en een uitstekende manier om de wereld te 
ontdekken. Wĳ  vliegen je comfortabel en rechtstreeks naar de mooiste 
bestemmingen. Vanaf daar is het aan jou om je ontdekkingsreis 
te vervolgen. Met een paar hardloopschoenen in je koff er zĳ n 
de mogelĳ kheden onbegrensd. Daarom is KLM supporter van 
running en trotse sponsor van de Curaçao Marathon, die 
wordt gelopen op 24 november 2019. Meedoen? Ga voor 
meer informatie en inschrĳ ven naar klm.nl/running 

KLM_Flying_Dutchman_Curacao.indd   1 13-08-19   12:30

















De reis in het kort 
Dag 1: Amsterdam – Athene. 
Dag 1: Varen naar Poros.
Dag 2: Varen naar Folegandros.
Dag 3: Varen naar Paros.  
Dag 4: Varen naar Santorini. 
Dag 5: Varen naar Mykonos. 
Dag 6: Varen naar Syros. 
Dag 7: Varen naar Athene. 
Dag 8: Athene – Amsterdam. 

Inbegrepen in de prijs 
Retourvliegreis met KLM, 
privétransfer van en naar  
de luchthaven, hut naar  
keuze, ontbijt, lunch en diner,  
snorkel- en visuitrusting  
(indien voorradig).

Niet inbegrepen in de prijs
Calamiteitenfonds € 2,50, 
reserveringskosten € 35, 
havengelden van ca. € 270 per 
persoon, excursies, drankjes  
en versnaperingen (buiten de 
maaltijden om), persoonlijke 
uitgaven, ruimbagage vliegreis.  

De cruise is uitstekend af te 
wisselen met een rondreis op het 
vasteland of een verblijf op een 
van de nabijgelegen eilanden.  
Wij verzorgen graag een rondreis 
op maat. 
 
Meer informatie
Polyplan Reizen 
Aalsmeerderdijk 66 
1438 AT Oude Meer/Schiphol-Rijk 
Tel. 020 657 56 57 
info@polyplan.nl
polyplan.nl

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

of ga naar klm.com/dreamtrips

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

of ga naar klm.com/dreamtrips

Het koloniale verleden dringt zich op een 
charmante manier aan u op terwijl u door 
de kleurrijke hoofdstad Quito loopt. 
Mensen groeten vriendelijk, kinderen 
zingen en uit de bar naast een druk-
bezochte kathedraal klinkt levendige 
muziek. Welkom in Ecuador!  
 
Vulkanen, jungle en strand 
Maak kennis met het vulkaanlandschap 
van Ecuador tijdens uw verblijf in de 
hoogstgelegen berghut op Pichincha. Deze 
4550 meter hoge vulkaan biedt prachtig 
uitzicht op de omringende natuur, de 
krater én de vallei van Quito. Ontdek 
tijdens jungletochten het Amazoneregen-
woud en spot tropische planten, insecten  
en groter wild. Aan de Pacifische kust 
liggen de kustplaatsjes Puerto López en 
Montañita, en de  meest ongerepte 
stranden van het land: Los Frailes.  
 
Gastvrij Ecuador 
Waar u ook bent in Ecuador, de bevolking 
is warm en hartelijk. Het machtige Andes-
gebergte scheidt het oosten en westen van 
het land. Tena en Baños, twee steden 
midden in de bergen, zijn de startplaatsen 
van spannende tours en activiteiten – van 
raften tot mountainbiken. U passeert 
schilderachtige plaatsjes waar kunst-
werken en bonte kleden de marktpleinen 
vullen. Maak in bergdorp Guamote 
kennis met het lokale leven in de Andes.   

Prachtige Galapagoseilanden  
U kunt deze avontuurlijke reis verlengen 
met een cruise langs de bijzonderste 
eilandenkolonie ter wereld: de 
paradijselijke Galapagoseilanden. 

Het 51 meter lange
 jacht Galileo.

Pinchincha.

 Guayaquil.

Amazone.

Puerto López.

8-daagse cruise
de Cycladen 
€ 2.365 p.p.

REISAANBIEDING

Geniet van Ecuador in zijn meest complete vorm: deze avontuurlijke 
rondreis brengt u langs het oneindig dichtbegroeide Amazoneregenwoud, 
maar ook richting tropische zandstranden en kleurrijke steden. 

VERKEN KLEURRIJK 
ECUADOR

In samenwerking met een van ’s werelds 
beste privéjachtcruises, Variety Cruises, 
biedt Polyplan een aantal ongeëvenaarde 
boetiekcruises aan.  
 
Op en top Grieks 
De Cycladen zijn nóg mooier vanaf het 
water. Ga aan boord van een klassiek, 
intiem schip en laat u acht dagen lang 
– in stijl – rondvaren langs de meest  
sprookjesachtige eilandengroep van 
Griekenland. Karakteristiek voor de 
Cycladeneilanden zijn de helderwitte 
huisjes met blauwgekleurde details, 
witgekalkte straatjes, pittoreske kerken  
en zonovergoten stranden.  
 
Eilandhoppen 
Ieder eiland heeft zijn eigen charme – van 
romantisch Santorini en levendig Mykonos 
tot authentiek Folegandros. Tijdens deze 
cruise ontdekt u zowel de wereldbekende 
als de rustige, charmante eilanden. Kortom: 
het mooiste van de Cycladen. De reis  
voert langs Poros, Poliegos, Folegandros, 
Santorini, Antiparos en Paros, Delos, 
Mykonos, Syros en Kythnos. Op ieder eiland 
heeft u ruimschoots de tijd om te genieten 
van het op en top Griekse leven, de natuur 
en cultuur.  
 
Varen in stijl 
Aan boord van de unieke Galileo voelt het 
direct als vakantie. Dit 51 meter lange, 
klassieke motorzeiljacht heeft een stalen 
romp en onderging in 2007 een opknap-

beurt. Het jacht heeft een smaakvol 
interieur – met veel hout en leer – en 
een sfeervol restaurant, dat u via de 
lounge annex bar op het hoofddek bereikt. 
De kers op de taart? Het open dek inclusief 
bar, waar u kunt relaxen op ligbedden 
en in de jacuzzi.

CHARMANTE 
CYCLADEN
Karakteristiek, schilderachtig en zonovergoten: de Griekse eilandengroep
de Cycladen siert de Egeïsche Zee. 

De double cabin aan 
boord van de Galileo.

Santorini

Voor Flying Dutchman stelde 
Destinations Travel deze bijzondere 
reis door Ecuador samen. 

Hoogtepunten
•  Ontdek de hoofdstad Quito.
•  Wandel naar de top van de 

vulkaan Pichincha.
•  Maak een tocht door de Amazone.
•  Zoek het avontuur op in de 

steden Tena en Baños. 
•  Bezoek Cajas National Park.

•  Ontspan aan tropische stranden.

Reissom
Deze 18-daagse rondreis is te 
boeken vanaf € 4.125 p.p. (bij  
vier personen), inclusief vluchten 
met KLM, transfers en excursies.
Het is mogelijk deze reis te 
verlengen met een 5-daagse cruise 
langs de Galapagoseilanden (bij 2 
personen) vanaf € 3.250 p.p. 
inclusief vluchten. 

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

Meer informatie
Destinations Travel 
Middenwaard 16  
1703 SE Heerhugowaard  
Tel. 0880 660 888
info@destinations.nl  
destinations.nl  
zonvaartreisgroep.nl

REISAANBIEDING 18-daagse rondreis door Ecuador vanaf € 4.125 p.p.
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HIGH
VERA

CLASS
STUPENEA

DATE

DE NIEUWE THRILLER
van Vera Stupenea is nu verkrijgbaar!

Wat is de connectie tussen de moord op diverse 
jonge vrouwen en welke rol speelt datingbureau 
High Class Dating hierin? High class date is een 
bloedstollende thriller met een vleugje erotiek.
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