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De pagina ‘KLM Zakelĳ k’ op 

klm.nl is vernieuwd. Door 

het eigentĳ dse design en 

de overzichtelĳ ke indeling 

vindt u snel en gemakkelĳ k 

de informatie die u zoekt. 

klm.nl/zakelijk

De aanvullende

COVID-19-controles en

beschermende maatregelen 

op de luchthaven kosten 

extra tĳ d. Daarom raadt KLM 

sterk aan om van tevoren 

online in te checken met de 

KLM-app of op klm.nl en

om ruim voor de vlucht

op de luchthaven aanwezig 

te zĳ n: minstens twee uur 

voor vertrek van vluchten 

binnen Europa en

minstens drie uur voor

intercontinentale vluchten.

December is meestal de maand waarin we terugkijken 
op de hoogtepunten van het afgelopen jaar en vol 
enthousiasme vooruitblikken naar mooie uitdagingen 
die voor ons liggen. Deze keer is de realiteit helaas 
anders. Als gevolg van COVID-19 is de situatie aan 
verandering onderhevig. Dat vereist �exibiliteit en 
aanpassingen in ons beleid. De veiligheid en gezondheid 
van onze klanten en medewerkers is en blij� uiteraard 
altijd onze hoogste prioriteit. 
Om vliegen met KLM zo veilig en �exibel mogelijk te 
maken, hebben we de afgelopen maanden extra 
maatregelen genomen. Zo zijn er zowel aan boord als op 
de luchthaven diverse hygiënemaatregelen getro�en, 
van het dragen van mondkapjes tot het beperken van het 
aantal contactmomenten met onze cabin crew, zodat u 
met een gerust gevoel met KLM op reis kunt. Onlangs 
hebben we ons boekingsbeleid aangescherpt om u 
maximale �exibiliteit te bieden bij het plannen van uw 
reis. Wanneer het anders loopt dan voorzien, was het al 
eerder mogelijk om zonder wijzigingskosten uw 
vliegticket om te boeken. U kunt er sinds kort ook voor 
kiezen uw reis te annuleren en een restitueerbare 
reisvoucher aan te vragen. Dit kan kosteloos en ongeacht 
de reden (dit geldt voor vluchten met vertrek t/m 31 
maart 2021). Met deze restitueerbare reisvoucher kunt u 
op een later moment een nieuwe reis boeken of een 
teruggave aanvragen. In deze Flying Dutchman leest u 
hier meer over. Al met al kan reizen met KLM nu een wat 
andere ervaring zijn dan u van ons gewend bent. 
KLM-medewerkers staan u daarom graag met raad en 
daad bij, zodat u van het begin tot het einde van uw reis 
op ons kunt rekenen. Omdat u in deze tijd minder reist, 
hebben we ook de Flying Blue-voorwaarden versoepeld. 
Zo zijn uw Miles langer geldig, behoudt u het XP-niveau 
en pro�teert u tijdelijk van dubbele Miles en dubbele 
XP's. Ondertussen werken we er achter de schermen hard 
aan om onze huidige servicegraad te verbeteren en 
breiden we ons netwerk waar mogelijk uit.  
In deze Flying Dutchman presenteren we u een aantal 
bestemmingen, zoals Napels en Florida die u zullen 
inspireren voor uw volgende reis. Want wat is nu �jner 
dan ergens in het nieuwe jaar een vakantie in het 
vooruitzicht te hebben? Wanneer u zover bent, staat 
KLM voor u klaar om u naar de mooiste plekken ter 
wereld te vliegen voor bijvoorbeeld uw volgende 
zakenreis of het weerzien met familie of vrienden.

Coverstory
Noorwegen is dé 
bestemming als u op 
zoek bent naar winterse 
activiteiten. Zo kunt u er 
geweldig skiën op de 
ruime pistes, maar ook 
wandelen door de 
adembenemende 
natuur, majestueuze 
fjorden bewonderen of 
een hondensledetocht 
maken. En, last but not 
least: het noorderlicht 
spotten. En dat allemaal 
op nog geen twee uur 
vliegen vanaf Schiphol.

Harm Kreulen,
Directeur KLM Nederland.

Veel leesplezier!

Harm Kreulen
Directeur KLM Nederland

Wist u dat u het actuele 

KLM-nieuws ook via 

Twitter kunt volgen? 

Zoek op ‘KLM Newsroom’ 

en klik op ‘volgen’. 

VOORWOORD

 5

VOORWOORD

KFD20004-welkom.indd   5 05/11/2020   13:46

G E T  A U T U M N  R E A D Y

GRATIS VERZENDINGGEMAAKT IN PORTUGAL ELASTISCHE BROEKBAND BROEKZAK MET RITS17 KLEUREN

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

20201027_MRMARVIS_2020_FLYING-DUTCHMAN_208x267_Longs-Midnights_NL_IC.indd   1 28-10-20   09:25



                        

Colofon
Flying Dutchman is een 
kwartaalmagazine voor 
frequent flyers van KLM

Uitgave KLM Nederland, 
Amsterdamseweg 55, 1182 GP 
Amstelveen, fdmagazine@klm.com
Contentmanager KLM 
Eefje Brugmans
Concept en realisatie Hearst Create
Moermanskkade 500, 1013 BC 
Amsterdam flying-dutchman@hearst.nl
Content Director Alexandra de Jong
Art Director Karon Lastdrager
Content Lead Charlotte Latten
Beeldredacteur Monique Kolmeijer
Vormgever Anna Ciepiela 
Content Producer 
Emma van Egmond
Client Service Director
Erik-Jan Sanders 

Aan dit nummer werkten mee
Priscilla Borgers, Evelyn van Driel, 
Ester Gebuis, Liza Karsemeijer, 
Denis Koval, Annemarie Maarhuis, 
Lisa Slotemaker, Joy Storimans, 
Jurriaan Teulings, Jerome Thenu, 
Marieke Verhoeven, Sharida van 
Wageningen, Joanne Wienen 

Flying Blue - Service Centre
+31 (0)20 4 747 747
E-mail: via klm.nl > Klantenservice 
> Flying Blue

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

KLM Reserveringen
+31 (0)20 4 747 747 (24/7), klm.nl

KLM Customer Care
+31 (0)20 4 747 747 
E-mail: via klm.nl > Klantenservice > 
Klachten, restituties of complimenten 
> Customer Care
Of neem 24/7 contact op met KLM via 
WhatsApp, Facebook, Messenger 
of Twitter

Correspondentie Flying Dutchman
fdmagazine@klm.com

Advertentieverkoop
giO media:
Giovanni Angiolini, +31 (0)622 238 420,
giovanni@giO-media.nl
Bianca van der Maat, +31 (0)650 499 005,
bianca@giO-media.nl

Aanvragen Dream Trips
Salesmanager travel market
Fadoua el Harrak, +31 (0)623 092 312, 
fadoua.el.harrak@hearst.nl

Published by 
Hearst Magazines Nederland B.V. 
Moermanskkade 500, 
1013 BC Amsterdam

Drukker
Walstead CE

KLM FOR YOU 

Nieuws

Shop

Flying Blue

Fly Responsibly 

Partners 

Behind the scenes

Shop

In dit nummer
CHECK-IN

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

CITY GUIDE

Napels
Bruisende stad aan de 
voet van de Vesuvius.

Taipei
Groen en modern 
foodieparadijs.

REISVERHAAL 

Florida
Journalist Jurriaan 
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Miami en reist af 
naar de Florida Keys.  

Noorwegen
Van skiën op
uitgestrekte pistes 
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van het noorderlicht:
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andere bucketlist-
ervaring af.
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In verband met mogelijke wijzigingen 
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uitgave vermelde prijzen en gegevens.

47

Flying Dutchman online bekijken? 
Ga naar klm.com/flyingblue/
flyingdutchman

Disclaimer COVID-19
KLM streeft ernaar in dit magazine 
altĳ d de meest actuele informatie 

aan te bieden. Hoewel de 
informatie met de grootst mogelĳ ke 

zorgvuldigheid is samengesteld, 
kan KLM wegens de buitengewone 

omstandigheden als gevolg 
van COVID-19 niet altĳ d garant 
staan voor de actualiteit van 

de informatie. Aan de informatie 
kunnen geen rechten worden 
ontleend. KLM aanvaardt geen 

aansprakelĳ kheid voor het gebruik 
van de informatie in dit magazine. 
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Van exposities tot musea en de mooiste hotels. Inspiratie voor uit én thuis.
Check-in

Xxxx.

Le Pavillon de Galon Barnsley House 
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Italië heeft 
het grootste 

aantal
plekken 
op de

UNESCO
Wereld-

erfgoedlijst: 
meer dan

Bron: Lonely Planet

In de sprookjesachtige tuinen 
van deze hotels kunt u eindeloos 
wandelen en dwalen. Voor een 
ultiem ontspannen gevoel.  

Wegdromen in Italië
Aan de oevers van het Comomeer in 
het Italiaanse Cernobbio ligt Villa 
d’Este. Architect Pellegrino Tibaldi 
ontwierp het pand in 1568 als 
privévilla voor kardinaal Tolomeo 
Gallio, maar al in 1873 werd het 

omgetoverd tot hotel met een tuin 
vol beelden en fonteinen. Met z’n 
tien hectare is het net een �lmset. 
Met onder meer restaurants, een 
spa, bootverhuur en vergaderzalen. 
villadeste.com 

Als God in Frankrijk
De prijswinnende tuinen van het 
achttiende-eeuwse boetiekhotel Le 
Pavillon de Galon, vlak bij Cucuron, 
zijn omringd met wijn- en boom-

gaarden. Vanaf Marseille staat u 
binnen een uur op het vij�ien 
hectare grote privédomein van het 
hotel, dat bekendstaat om z’n rust en 
privacy. Mét Romeinse zwembaden 
die zijn gevuld met brandschoon 
bergwater. pavillondegalon.com

Rust en ruimte in de Cotswolds
Omgeven door landtuinen lijkt de 
tijd in het zeventiende-eeuwse hotel 
Barnsley House in het Engelse 
Cirencester stil te hebben gestaan. 
Rosemary Verey ontwierp de tuin in 
de jaren vij�ig – met elf hectare aan 
taxusbomen, rotsrozen, kleurrijke 
borders, fonteinen en een fruit- 
en groentetuin. Er is zelfs een 
fantastische spa verborgen.  
barnsleyhouse.com

Italië  Frankrĳ k  Engeland

3X LUXE HOTELS MET 
SCHITTERENDE TUINEN

Villa d’Este
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Ga naar www.salenteinshop.nl voor meer informatie, de dichtstbijzijnde winkel of bestel direct.Geen 18, geen alcohol

AL 20 JAAR PIONIER IN TERROIR
Argentijnse top met een Nederlands tintje



                                                

         
   

         
   

         
   

         
   

“Zitten is een werkwoord. 
Als je moe bent, 

ga je maar liggen”
Gerrit Rietveld
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Van een eeuwenoude bank van Michael Thonet en de opkomst 
van plastic in de jaren zestig tot het kleurrijke Memphis 
design. Het Stedelijk Museum verzamelde voor de expositie 
Van Thonet tot Dutch Design hét baanbrekende werk van 
ontwerpers van de afgelopen 125 jaar. Met extra aandacht 
voor actuele thema’s zoals duurzaamheid en de impact van 
de coronacrisis op de vormgeving in Nederland. Tot en met
21 maart 2021 in Stedelijk Museum Amsterdam. stedelijk.nl

Amsterdam

 125 JAAR 
ICONISCH DESIGN

Smartphone of laptop gestolen? 
Het kan heel wat stress schelen 
als u de handige app Prey Anti 
The� downloadt: hiermee spoort 
u uw smartphone – of tablet en 
laptop – achteraf gemakkelijk 
op. Ook kan de app het toestel 
blokkeren, een alarm inschakelen, 
op afstand dierbare foto’s 
terughalen én data wissen.
Gratis en geschikt voor Android en iOS. 

Reisapp Prey Anti Theft

OP HET SPOOR

75 jaar bevrijding 
Herbeleef de 

bevrijding door de 
ogen van toen, maar 
met de kennis van 

nu. Gemaakt door de 
NOS-redactie.

€ 39,99. Uitgeverij 

Ambo Anthos.

Groen geluk
Tv-tuinman Lodewijk 

Hoekstra is een 
voorvechter van een 
duurzame wereld: in 
dit boek geeft hij tips  
om bewuster te leven 

in en om het huis.
€ 24,99. The House 

of Books. 

Een zomer 
als geen andere
Journalist Rudi 

Vranckx reisde in zijn 
camper door heel 

Europa en sprak met 
visionaire denkers 

over het coronavirus.  
€ 22,99. Uitgeverij 

Horizon.

Interessante boeken 
om ’s winters mee 

op de bank te kruipen: 
dit zijn onze tips. 

LEESTIPS

Blogger en ondernemer Livia 
(29) gooide eind 2018 het roer 
om: ze emigreerde naar het 
prachtige eiland Bonaire. Op 
travelbyliv.com deelt ze haar 
avonturen én tips. 

Bonaire

Wat maakt Bonaire zo’n  jne bestemming? 
“Hier lee� iedereen voornamelijk buiten. Een 
ander seizoen dan zomer kennen we niet. Ik 
hou van het relaxte leven midden in de natuur. 
Alles gaat hier poko poko, o�ewel: rustig aan. 
Leven met de dag, zonder agenda.”

Wat moeten bezoekers zeker doen?
“Van snorkelen en kitesurfen tot duiken: 
watersporters kunnen hier hun hart ophalen. 
Huur ook zeker een auto om het eiland te 
ontdekken. Er zijn paradijselijke stranden, 
zoals Sorobon, en onderweg kom je �amingo’s, 
leguanen en papegaaien tegen. Net als in het 
Washington Slagbaai Nationaal Park dat ook 
een bezoek waard is.”

Hoe ontdek je Bonaire als een local?
“Taste of Bonaire is een, meestal maandelijks, 
terugkerend evenement op het Wilhelmina-
plein in de hoofdstad Kralendijk. Lokale bands 
treden hier op, er wordt �ink gedanst en er zijn 
eettentjes met lekkere gerechten. Dé manier 
om de �jne sfeer van het eiland te proeven. 
Naast beachclub Ocean Oasis staat het verlaten 
hotel ‘Esmeralda’: dwaal zeker langs de to�e 
muurschilderingen. Verder is het oudste 
dorpje Rincon, waar bewoners met liefde over 
het eiland vertellen, een aanrader.”

2.900 Miles. Vluchtduur 10 uur.
De actuele vluchtinformatie voor deze KLM-
bestemming vindt u op klm.nl/flight-status.

PARADIJSELIJK 
& RELAXED

Duiken op Bonaire.
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van de Maleisiërs 
woont op het 

schiereiland Malakka, 
dat ongeveer 
40% van het 

landoppervlak beslaat
Bron: Kids World Travel Guide

85%

De Berliner Hütte

Van besneeuwde bergketens
tot groene valleien met blauwe 
meren: tijdens deze uitdagende 
hikes kijkt u uw ogen uit. 

Door het hart van de Alpen
De Berliner Höhenweg loopt dwars 
door de Zillertaler Alpen in Tirol en 
dat levert imposante uitzichten op. 
Met als hoogtepunt de Berliner 
Hütte – de grootste berghut van 
Tirol. Deze route is geschikt voor 
ervaren bergwandelaars: u doet 
ongeveer een week over de 85 
kilometer en 6600 hoogtemeters. 
visittirol.nl

Als op een ansichtkaart  
Het Geiranger�ord hee� misschien 
wel het schitterendste water van 
Noorwegen: het is bijzonder blauw, 
en het �ord wordt omringd door 
bergen en groene valleien. De 
meest uitdagende, maar ook 
mooiste hike loopt naar de top van 
Keipane en duurt zo’n negen uur. 
visitnorway.nl 

Noordelijke parel
Nergens wisselen lavavlaktes, 
gletsjers, vulkanen, berkenbossen 
en zelfs woestijnen elkaar in zo’n 
rap tempo af als in IJsland. 
Bewonder deze schoonheid in vier 
dagen tijdens de 55 kilometer-hike 
Laugavegur – vertaald: ‘weg naar 
de warme bronnen’. Met als 
eindpunt én bonus: een warm bad. 
trek.is 

3 WINTERSE 
HIKES 

Tirol Noorwegen Ĳ sland 

Hagelwitte stranden, kristalhelder water en 
jungle: de Maleisische Perhentian-eilanden 
hebben het allemaal. Zowel op het wat grotere 
eiland Pulau Perhentian Besar als Pulau 
Perhentian Kecil vindt u diverse overnachtings-

mogelijkheden in alle prijsklassen. ’s Avonds 
worden de stranden magisch verlicht door 
kampvuurtjes en lampionnen. Goed om te weten: 
de eilanden zijn in het regenseizoen – van 
november tot en met februari – grotendeels dicht.  

Droombestemming Maleisië 

MAGISCHE EILANDEN

Zo’n 20 tot 25 procent van de energie 
die we halen uit voedsel gaat naar 
onze hersenen. Voeding hee� dus 
een grote impact op de gezondheid 
van ons brein. Maar wat hee� dat 
nodig om gezond te blijven? In Brain 
food zocht Charlotte Labee – aan 
de hand van orthomoleculaire 
geneeskunde en neurowetenschap –
naar antwoorden. Mét praktische 
voedingstips en heerlijke recepten. 
€ 26,50. Charlotte Labee. 

Gadget

OP STOOM

Boek

EET JE STERK

         
   

         
   

Deze kleine maar �jne kledingstomer 
past gemakkelijk in elke ko�er en zorgt 
dat u er – ook op reis – te allen tijde 
kreukvrij bijloopt. Door de hoge 
stoomproductie is uw kleding in 
no time gladgestreken. Handig: de 
stomer werkt meteen desinfecterend. 
€ 64,95. SteamOne S-Travel.
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Geef kleur aan je herinneringen

25
KORTING OP ALLE 

FOTOBOEK EN  
WANDDECORATIE

Actievoorwaarden: Je krijgt 25% korting op alle fotoboeken en wanddecoratie van albelli. De korting is alleen geldig 
op nog niet geplaatste bestellingen, niet combineerbaar met andere acties en niet geldig op de verzendkosten. Wees 
er snel bij, dit aanbod is geldig t/m 4 januari 2021. Kijk voor alle prijzen, verzendkosten en levertijden op albelli.nl

PROMOTIECODE: F Y 2 1 Q 2 M A N

Wat kan leuker zijn dan herinneringen maken? Herinneringen ophalen! In een fotoboek of aan de 
muur: blik terug met elkaar en vier jullie momenten, zo vaak je maar kan. 

Op albelli.nl maak je jouw fotoboek of wanddecoratie gemakkelijk en snel. Gemaakt in Nederland  
met 100% tevredenheidsgarantie.

albelli.nl

CS-1397_FLYING_DUTCHMAN_ADV_NL.indd   2 06/08/2020   13:31
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Restaurant Olo, in het centrum  
van de Finse hoofdstad Helsinki, 

heeft sinds 2011 elk jaar op rij  
een Michelinster gewonnen. En dat 

is niet voor niets. Gasten worden 
hier meegenomen op een verfijnde, 

culinaire reis door Scandinavië.  
En dat betekent: natuurlijke smaken 

van het land én de zee, en lokale 
ingrediënten van het seizoen.  
Zoals dit dry-aged lamsvlees  

uit Lapland met groenten,  
dragonboter en een lamsbouillon.

  Naar Helsinki  

SPIJSREIS

Vanaf 11.000 Miles.
Vluchtduur 2 uur en 25 minuten.

De actuele vluchtinformatie voor  
deze KLM-bestemming vindt u op  
klm.nl/flight-status. Reisadvies en 
toegangseisen voor Finland vindt  

u op nederlandwereldwijd.nl.

Compenseer uw CO2-uitstoot van  
deze KLM-vlucht voor € 3. 

12  
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TEKST LIZA KARSEMEIJER

“Eerst Napels zien, en dan sterven”, zei Goethe ooit. 
De stad aan de voet van de Vesuvius ís ook een ware belevenis: 

ruw, artistiek en vooral bomvol levenslust.

Onweerstaanbaar 
Napels

  15

CITY GUIDE NAPELS

KFD20004-cg01.indd   15 05/11/2020   13:09

Je huid houdt van zacht

Zacht water is zacht voor de huid. Voor de jonge 
huid, de oudere huid, de gezonde huid en de 
probleemhuid. Kalk in het water droogt de huid 
uit en kan irritaties opleveren. AquaCell is de 
waterontharder met 100% zacht garantie. 
De twee cellen zorgen voor een continue en 

krachtige werking. Daarmee heb je 24 uur per dag 
zacht water, zonder een spoortje kalk. En dat voel 
je direct. Niet alleen je huid houdt van zacht. 
Ook je douche houdt van zacht. Schoonmaken is 
eenvoudiger dan ooit. Omarm ook zacht en kijk 
voor alle voordelen op www.aquacell.nl

Zacht houdt van AquaCell 

100% kalkvrij water

Zelf de kracht van zacht ervaren? Vraag een proefplaatsing aan op aquacell.nl
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Corso
 Umberto

Corso Vittorio Emanuele

  1 L’Antica Pizzeria da Michele
  2 Pizzeria Di Matteo 
  3 Gino e Toto Sorbillo
  4 Ristorante Europeo di Mattozzi
  5 Sartù
  6 Gran Caffè Gambrinus
  7 Pasticceria Scaturchio
  8 Libreria Berisio
  9 E. Marinella
10 Livio de Simone
11 Museo di Capodimonte
12 Kloostertuin van Santa Chiara 
13 Museo Cappella Sansevero
14 Piazza Crocelle ai Mannesi 
15 Santa Chiara Boutique Hotel  
16 Catacomben van San Gennaro
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Corso
 Umberto
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Pompeï, met uitzicht 
op de Vesuvius.

In kleine boetieks maken 
ambachtslieden nog maatpakken 

volgens oude tradities
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Eiland Procida
Winkeltje 
E. Marinella

DOEN

Bezoek Pompeï
Dwaal door de 
opgravingen van het 
stadje Pompeï, duik in 
de wereld van de oude 
Romeinen en stel u 
voor hoe het leven hier 
was voor de beroemde
vulkaanuitbarsting in 
het jaar 79.
pompeiisites.org

Hiken op de Vesuvius
Beklim de wereld-
beroemde vulkaan 
en kom oog in oog te 
staan met de krater.
parconazionaledelvesuvio.it

Dagtrip naar Procida
Even de stad uit? Dit 
kleurrijke eilandje in 
de baai van Napels
ligt op slechts veertig 
minuten met de ferry 
vanuit de haven.
visitprocida.com

SHOPPEN
E. Marinella
Hoewel stropdassen-
maker Marinella 
inmiddels vestigingen 
heeft in Parijs, Londen 
en Tokio, is het 
allereerste, piepkleine 
winkeltje na honderd 
jaar nog altijd in Napels 
te vinden. Riviera di 

Chiaia, 287

Livio de Simone
Benedetta zet het werk 
van haar vader Livio, 
die beroemdheden 
als Audrey Hepburn 
kleedde, voort door zijn 
kleurige prints op van 
alles en nog wat terug 
te laten komen: van 
keramiek en behang tot 
kleding en accessoires. 
Via Domenico Morelli, 13

Ultieme vintagemarkt
Liefhebbers van 
tweedehandsschatten 
kunnen hun lol op in 
Ercolano, een haven-
stadje op zo’n twintig 
minuten met de trein 
vanaf Napels. Op 
Mercato di Resina vindt 
u oude designerkleding, 
kostuums en nog veel 
meer. Via Pugliano, 

Ercolano

9

10
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Espresso is hier cultureel
erfgoed nummer één 

en pizza bijna een religie 

San Gennaro Babà

Gran Caffè 
Gambrinus

Ronddwalen in de 
smalle straatjes.
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De lekkerste pizza
Waar de beste pizza 
van Napels wordt 
geserveerd, daarover zijn 
de meningen verdeeld, 
maar Da Michele, Di 
Matteo en Sorbillo – 
de meestgenoemde 
restaurants – hebben 
twee dingen met elkaar 
gemeen: een simpel 
interieur en de constante 
rij buiten. Op tijd komen 
en geduld hebben, 
is het devies. De pizza
is het waard.
L’Antica Pizzeria da Michele,

Via Cesare Sersale, 1

Pizzeria Di Matteo, 

Via dei Tribunali, 94

Gino e Toto Sorbillo, 

Via dei Tribunali, 32

Ristorante Europeo
di Mattozzi
De Napolitaanse keuken 
is meer dan pizza, dus 

probeer ook zeker andere 
klassiekers uit de lokale 
keuken, zoals gefrituurde 
antipasti, mozzarella en 
pasta met zeevruchten. 
Dit restaurant is een 
familiebedrijf waar al 
generaties lang met 
passie wordt gekookt.
Via Marchese 

Campodisola, 4

Sartù 
In dit chique restaurant 
worden de traditionele 
Napolitaanse gerechten 
bereid met biologische 
seizoensgroenten uit de 
eigen moestuin. Op het 
menu ook een fraaie 
collectie lokale wijnen.
Via S. Gennaro Al Vomero 9B

Gran Caffè Gambrinus
Voor een espresso in
stijl kunt u terecht bij 
Gambrinus. Neem de tijd 

om het prachtige 
negentiende-eeuwse 
interieur te bewonderen.
Via Chiaia, 1/2

Pasticceria Scaturchio
Deze piepkleine 
patisserie verkoopt 
volgens menig 
Napolitaan de beste 
zoetigheden van de 
stad. Tip: de babà, een 
lokale specialiteit van 
cake gevuld met rum. 
Piazza Amedeo, 8

Libreria Berisio
Toen de zaken niet meer 
zo goed liepen, besloten 
de eigenaren van Berisio 
hun boekwinkel om te 
vormen tot cocktailbar. 
De volle boekenkasten 
staan er nog steeds en 
dat zorgt voor een 
bijzondere sfeer.
Via Port’Alba, 28

1

2

3

4

5

6

8

ETEN & DRINKEN

H et heeft iets bizars: een 
stad die al duizenden 
jaren leeft met de 
constante dreiging van 

een vulkaanuitbarsting. Gelukkig 
houdt de Vesuvius zich al meer dan 
zeventig jaar koest, maar het 
nabijgelegen Pompeï herinnert de 
bewoners nog steeds aan de enorme 
schade die hij kan aanrichten. De 
Romeinse stad werd in het jaar 79 
weggevaagd door een uitbarsting
en de opgravingen zijn tot op de 
dag van vandaag te bezoeken. 
Misschien verklaart het risico van 
het wonen op deze plek de levenslust 
van de Napolitanen, die roekeloos 
op hun scooters door de smalle 
straatjes crossen, van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat met eten 
bezig lijken te zijn en altijd in zijn 
voor een grapje. Napels zit vol 
tegenstellingen. Van rauwe streetart 
tot statige musea, pretentieloze 
pizzeria’s tot de luxueuze restaurants 
aan de boulevard en van chaotische 
stadspleintjes waar marktkoop-
mannen om het hardst schreeuwen 
tot de grandeur van Teatro di San 
Carlo, Europa’s oudste nog bestaande 
operatheater. Espresso – altijd 
bloedheet geserveerd, ook het 
kopje – is hier cultureel erfgoed 
nummer één en pizza eten is bijna 

tot religie verheven. Volgens de 
Napolitaanse filosofie heeft een 
goede pizza een dunne, zachte 
bodem en een dikke, luchtige korst. 
De krokante variant uit Rome is 
niets meer dan een cracker, zo zal 
iedere trotse stadsbewoner beledigd 
opmerken als u de vergelijking 
waagt te maken. Ook liefhebbers 
van herenmode kunnen hun hart 
ophalen in de Italiaanse stad: in de 
kleine boetieks waar ambachtslieden 
maatpakken realiseren volgens 
oude tradities. In Napels doen ze 
alles met passie en vakmanschap.

7
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De kloostertuin  
van Santa Chiara

   

 Naar Napels  

Vanaf 7.500 Miles.
Vluchtduur 2 uur en 20 minuten.

De actuele status voor deze KLM-bestemming 
vindt u op klm.nl/flight-status. 

Reisadvies en toegangseisen voor Italië 
vindt u op nederlandwereldwijd.nl.

Compenseer uw CO2-uitstoot van  
deze KLM-vlucht voor € 3.

13

CULTUUR

Museo di Capodimonte
Het statige museum 
was ooit de residentie 
van de koningen van 
het koninkrijk der beide 
Siciliën. Nu kunt u er
de werken van vele 
kunstenaars zien. Denk 
aan namen als Rafaël 
en Caravaggio, maar 
ook Andy Warhol.
Via Miano, 2

Stazioni dell’arte
Dankzij het werk van een 
groep kunstenaars zijn 
vijftien metrostations 
omgetoverd tot artistieke 
trekpleisters. Vooral
de stations Toledo, 
Università, Garibaldi 
en Materdei zijn een 
stop waard.
anm.it

Kloostertuin van  
Santa Chiara
Wie deze kloostertuin – 
midden in het drukke 
centrum – binnenstapt, 
bevindt zich meteen in 
een oase van rust én 
kleur. De zuilen en 
bankjes zijn versierd 
met prachtige majolica-
tegels en fresco’s. 
Piazza del Gesù Nuovo, 18

Museo Cappella 
Sansevero
Deze voormalige, 
koninklijke familiekapel 
is tegenwoordig een 
klein maar drukbezocht 
museum. Het bekendste 
kunstwerk is het beeld 
De Gesluierde Christus 
van Giuseppe San- 
martino. Via Francesco

de Sanctis, 19/21

Kunst op straat
Napels heeft veel  
streetart. Bekijk zeker het 
hyperrealistische portret 
van beschermheilige San 
Gennaro aan het Piazza 
Crocelle ai Mannesi en 
een van de eerste 
werken van de nu 
wereldberoemde Banksy 
aan Piazza Gerolomini.

11 12

14

Santa Chiara 
Boutique Hotel 

Wilt u het échte Napels ervaren,  
dan is een overnachting in het  
historische centrum een must. 

Het kindvriendelijke boetiekhotel 
Santa Chiara, gevestigd in een 

oud palazzo, heeft ruime 
gezinskamers met authentieke 
details. Ook het grote dakterras 
met uitzicht op de Vesuvius is 

zeer de moeite waard.
santachiarahotel.com

Città della Scienza
Dit museum biedt verschillende 

tentoonstellingen over vulkanen, 
insecten, het menselijk lichaam,  
de oceaan en meer. Ook hier: het 
meest geavanceerde planetarium 

van Italië, waar kinderen
 (en volwassenen) meer kunnen 

leren over astronomie. Leerzaam 
én leuk voor alle leeftijden.

Via Coroglio, 57/104 

Napels ondergronds
Onder de straten van de stad gaat 

een parallelle wereld schuil. De tour 
van Napoli Sotterranea (Napels 
ondergronds) zal de wat oudere 

kinderen zeker tot de verbeelding 
spreken. Ook de catacomben van 
San Gennaro, de beschermheilige 

van de stad, zijn een aanrader.
napolisotterranea.org

15

16

DOEN MET  
KINDEREN

Metrostation 
Università

18  

CITY GUIDE NAPELS

KFD20004-cg01.indd   18 05/11/2020   13:09



Muurschildering in het 
Design District, Miami 
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FEEL GOOD 
IN FLORIDA
Florida is het buitenbeentje van de VS en nergens komt dat zo goed tot 
zijn recht als in Miami en de Florida Keys. Een reis langs artistieke buurten, 
subtropische eilanden, bonte bewoners en Hemingway’s katten. 
TEKST JURRIAAN TEULINGS  

Art-decogebouwen 
in  Miami Beach

20  
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Zakelijk instinct
Leer hoe de ondernemende 

projectontwikkelaar Tony Goldman 
dé naam achter Wynwood werd, 

door samen met graffitikunstenaars 
de leegstaande loodsen van de 
buurt nieuw leven in te blazen. 

miamisbestgraffitiguide.com

Toplocatie
Het knusse Hampton Inn & Suites 

Miami Brickell Hotel zit op een 
handige locatie: downtown Miami 
en op een kwartier rijden van het 

vliegveld, de Port of Miami en 
het strand (handig als u wat vrije 
tijd heeft). Ook heeft u er toegang 
tot een fitness- en businesscentre

 en een rooftopzwembad. 
hilton.com 

Informele werkplek
Wilt u zich even een paar uurtjes 

met een perfect kopje koffie achter 
de laptop terugtrekken, of zoekt u 

nog een informele locatie voor 
teamoverleg? Dan is Panther Coffee, 
een van de bekendste koffiebars in 
Wynwood, een uitstekende optie. 

panthercoffee.com

VOOR DE
ZAKENREIZIGER

Lunchen in 
Miami Beach.

Het Avalon Hotel op Ocean 
Drive, de bekendste straat van Miami.

De Seven 
Mile Bridge
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De artistieke
buurt Wynwood

is een grote
speeltuin voor
kunstenaars

Miami Beach

Muurschildering in 
de wijk Wynwood

Work-out in de free gym
op een van de vele stranden.
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O ligt South Beach. De fotogenieke 
strandbuurt met zijn pastelkleurige 
art-decoarchitectuur werd als decor 
van fashion shoots, muziekvideo’s 
en televisieseries – van Miami Vice 
tot Dexter – wereldberoemd. Ik 
heb besloten om daar mijn reis te 
eindigen. Maar eerst maak ik een 
kleine roadtrip naar het zuidelijkste 
puntje van de Verenigde Staten. 
Ten zuiden van Miami strekt een 
met een snelweg aaneengeregen 
serie eilanden de Cariben in – de 
Florida Keys. De route is een visuele 
traktatie. Vooral aan het einde, 
als de eilanden smaller en smaller 
worden en er vaak niets anders dan  
mangroves aan weerszijden van
de weg liggen. De slanke bruggen 
tussen de eilanden voeren over 
azuurblauw water dat steeds meer 
rust uitstraalt. Bij aankomst op 
het zuidelijkste eiland, Key West, 
zijn we nog maar 144 kilometer
 van Cuba verwijderd. 

Southernmost alles
Aan het einde van de route markeert 
een monument het zuidelijkste punt 
van de Verenigde Staten. Het ding 
oogt een beetje als een uit de kluiten 
gewassen Nespresso-capsule. 
Amerikanen zijn dol op dit soort 
extremen; er staat de hele dag door 
een rij mensen die beurtelings een 
selfie naast het monument nemen. 
Die populariteit is door  
de omliggende horeca dankbaar 
aangegrepen. Men kan er logeren
in de ‘southernmost inn’, een 
broodje eten bij de ‘southernmost 
deli’ of op een strandstoel van het 
‘southernmost resort’ vertoeven. 
Verderop is Duval Street, ’s lands 
zuidelijkste hoofdstraat, omgeven 
door bars, restaurants en galerieën 
die stuk voor stuk het tropisch 
klimaat proberen te bezweren  
met ijskoude airconditioning. 
De atmosfeer is eigenzinnig en 
vrij: dit is het soort straat waar 
grote mannen met hanenkammen 
parmantige poedeltjes uitlaten, 

Met de passie van een toegewijde 
museumgids vertelt Wheelbarrow 
over de kunstenaars achter de 
muurschilderingen, die uit de hele 
wereld komen. Hij weidt uit over de 
technieken die ze gebruiken, de 
verborgen boodschappen die ze 
hebben achtergelaten, en wijst
op details die, als je goed kijkt,  
vurige rivaliteiten onthullen. Zoals 
een bloem met een lachebekje die 
iemand brutaal over het werk van 
een ander heeft gespoten. “Dat is 
wat we een ‘bomb’ noemen,” zegt 
Wheelbarrow met een grijns op
zijn gezicht. “Het komt neer op 
een oorlogsverklaring. Niets is hier 
heilig.” Om dat laatste nog eens 
extra te onderstrepen, vertelt hij 
hoe een paar jaar geleden het meest 
waardevolle werk in Wynwood, van 
de wereldberoemde Banksy, door 
een klusjesman werd verwijderd. 

Artistieke speeltuin
Behalve openluchtgalerij is 
Wynwood ook een atelier in bedrijf. 
Wheelbarrow blijkt in deze straten 
een bekende verschijning, en 
iedereen komt een praatje maken. 
Een Britse kunstenaar op een beach 
cruiser stopt even om het laatste 
nieuws te delen over de installatie 
waarmee hij bezig is. Hij heeft 
besloten er een complete helikopter 
in te verwerken. Een paar straten 
verderop werkt Weerdo, een 
verlegen jongen met een blonde 
hanenkam, met grote concentratie 
aan een muurschildering gewijd 
aan de Gorillaz. In de hete zon zijn 
de pas aangebrachte kleuren extra 
fel. De sfeer is ontspannen, de 
collega’s complimenteus; Wynwood 
kan met recht een speeltuin voor 
kunstenaars worden genoemd. 
Ik logeerde tot nu toe in ME Miami, 
een hip designhotel in een hoog 
gebouw op ongeveer vijf minuten 
rijafstand ten zuiden van Wynwood. 
Vanaf mijn balkon heb ik de zon 
boven Biscayne Bay zien opgaan. 
Aan de andere kant van het water 

Op het eerste gezicht straalt de 
skyline van Miami zo wit als 
sneeuw. Maar zodra u inzoomt  
naar straatniveau stuit u echter al 
heel snel op een explosie van kleur. 
Vooral in Wynwood, een levendige 
en artistieke buurt waar de muren 
van gerenoveerde loodsen zich  
tot de bontste ter wereld mogen 
rekenen. Wynwood is een plek bij 
uitstek om een ontdekkingsreis door 
Florida’s meest excentrieke straten 
en buurten te beginnen. In mijn 
geval is dat achter op een tandem 
met voorop Wheelbarrow, een 
graffitikunstenaar die fietstours 
geeft door de buurt. Onze route
voert langs veelkleurige kunst-
werken die soms de gehele lengte 
van een stratenblok bestrijken. 

KLM crew favourite 

Cabin crew member Merel Volgers: 
“Verken Miami op een originele manier door 

rolschaatsen te huren bij Fritz’s Skate Bike 

& Surf. De winkel ligt vlak bij de promenade van 

South Beach, die is ingesloten door fantastische 

art-decogebouwen aan de ene en de 

Atlantische Oceaan aan de andere kant.”
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ETEN & 
DRINKEN

Coyo Taco
Dit tacorestaurant in 
Wynwood heeft een 
geheim: Coyo’s 
backroom. Hier kunt 
u maar liefst vijftig 
verschillende soorten 
tequila en mescal 
uitproberen. 
2300 NW 2nd Avenue, 

Miami

Louie’s Backyard
Ontvlucht de drukte 
van Duval Street en 
geniet van Caribische 
gerechten met 
uitzicht op zee. Met 
een achtertuin om 
van te smullen. 
700 Waddell Avenue, 

Key West

Villa Casa Casuarina 
Voor een over-the-top- 
lunch kunt u nergens 
beter terecht dan in 
dit voormalige, alles- 
behalve bescheiden 
onderkomen van 
wijlen Gianni Versace.
1116 Ocean Drive 

Old Town in  
Key West.
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Key West ligt in het  
zuidelijkste puntje  
van de VS, op een 

 steenworp van Cuba

De Bahia Honda Rail 
Bridge, spoorbrug

 in Florida Keys
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SLAPEN

Chelsea House 
Stijlvol en modern 
comfort in drie 
historische panden 
rondom een tropische 
tuin en een zwembad. 
Centraal in het oude 
centrum van Key West, 
en toch ver genoeg 
van het rumoer.
709 Truman Avenue 

The National
Dit is een van de 
originele art-deco-
juweeltjes van South 
Beach. Met het langste 
zwembad van Miami, 
een fijn restaurant en 
een hippe strandbar. 
1677 Collins Avenue 

Miami Beach 
Edition Hotel
Het interieur van
dit hotel houdt het 
midden tussen 
modern en vijftiger  
jaren chic: een 
marmeren lobby 
en kamers vol hout, 
beige en wit.
2901 Collins Avenue

Het strand op het eiland 
Islamadora ligt op loopafstand 
van het Arts en Cultural District.
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Het ene eiland is 
nog exotischer 
dan het andere

REISVERHAAL FLORIDA
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Key West

Het monument dat 
het zuidelijkste punt 
van de Verenigde 
Staten markeert.

Met een vlucht van drie kwartier 
sta ik weer in Miami. Mijn laatste 
nacht breng ik door in het National 
Hotel, een van de originele
 art-deco-juweeltjes van South 
Beach. De locatie van het hotel is 
net ten noorden van Ocean Drive, 
waar het een komen en gaan is van 
sportauto’s en schaars gekleed volk. 
Ik sluit me aan bij een rondleiding 
van de Miami Design Preservation 
League. Een gids voert ons terug 
naar een tijd waarin de plek die 
nu Miami Beach is, zelden werd 
aangedaan door bezoekers. Het 
was een hel vol slangen, krokodillen 
en enorme, dichte wolken van 
muggen die de hemel verduisterden. 
Hij vertelt welke mensen een rol 
hebben gespeeld in het opknappen 
van de buurt. Ze leven voort in de 
straatnamen; John S. Collins, de 
eerste projectontwikkelaar die een 
brug over Biscayne Bay liet bouwen; 
Barbara Capitman die het art-deco-
district van de sloophamer heeft 
gered en Lenny Horowitz, de man 
achter de herkenbare pasteltinten 
op de gevels. Verrassend genoeg 
werden die kleuren pas in de jaren 
tachtig aangebracht. Tot die tijd 
waren de gevels krijtwit. Naar 
verluidt was Horowitz geïnspireerd 
door de kleuren van de oceaan en de 
zonsopgang. Precies de tinten waar 
u na elk bezoek aan Florida meteen 
naar terugverlangt. 

waar meisjes hun haar in cornrows 
laten vlechten, en waar travestieten 
met plastic pruiken heteroseksuele 
stelletjes de vele homobars proberen 
in te lokken. Deze zaterdag is de 
straat afgesloten ter gelegenheid 
van een kunstmarkt. Iets verderop 
verzamelen mensen zich aan 
weerszijden van de straat voor een 
drag race: een spektakel waarbij 
travestieten op hoge hakken een 
hindernisbaan nemen en go-go boys 
in karretjes voortduwen. En even 
later, alsof men een wedstrijdje 
in buitenissigheid voert, wordt 
deze opgevolgd door een race van 
bedden op wielen. 
“Key West draait om dit soort 
gekkigheid,” verklaart de man 
achter de balie van het toeristen- 
informatiecentrum. “Jammer dat je 
er volgende week niet bent, want 
dan is er een optocht van kinetische 
sculpturen op fietsen.” Of misschien 
moet ik met Kerstmis een nieuw 
bezoek plannen, wanneer het
 eiland wordt overspoeld door Ernest 
Hemingway-lookalikes. Ook zij 
komen voor een parade, dit keer in 
kaki gestoken en met rode baretten, 
uitmondend in een verkiezing van 
de beste Hemingway-lookalike van 
het jaar. Dat alles ter ere van de 
auteur die hier het grootste deel van 
de jaren dertig van de vorige eeuw 
doorbracht in een grote villa op een 
steenworp afstand van Duval Street. 

De katten van Hemingway
Vandaag de dag is Hemingway’s 
villa een museum, cadeauwinkel en 
populaire locatie voor huwelijks- 
feesten. De gids die me door het huis 
rondleidt legt uit dat de katten die er 
rondlopen de enige permanente 
bewoners zijn – en allemaal directe 
nakomelingen van de katten van 
Hemingway. Sommige slapen op het 
bed van de schrijver als verwende 
erfgenamen, de rest loopt voor de 
voeten van de bezoekers zoals alleen 
katten dat kunnen. Het personeel 
heeft ze naar politici en filmsterren 
vernoemd; de twee rivaliserende 
mannetjes bij het zwembad zijn 
Harry Truman en Fred Astaire. 
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  Naar Miami  

Vanaf 24.000 Miles. 
Vluchtduur vanaf 13 uur en 15 minuten 

(incl. overstap).
Deze vlucht wordt uitgevoerd 

door KLM en partners.

De actuele vluchtinformatie voor 
deze bestemming vindt u op klm.nl/ 

flight-status. Reisadvies en toegangseisen 
voor de Verenigde Staten vindt u op

nederlandwereldwijd.nl.

Compenseer uwCO2-uitstoot van
deze KLM-vlucht voor € 10.
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Wie in de oorverdovend stille 
winterlucht van Sankt Anton am 
Arlberg zweeft, is alleen met de 
elementen en omringd door het 

indrukwekkende Arlbergmassief 
dat grotendeels is bedekt met een 
flonkerend wit sneeuwtapijt. Vlak 
onder de boomgrens piepen wat 

naaldbomen uit het wit. In de verte 
dansen piepkleine poppetjes voorbij 

in de poedersneeuw. Daar hoog 
in de lucht ontvouwt zich een 

kinderdroom van vliegen 
en gewichtloos zijn.

  Naar Zürich

VOGELVRIJ

Vanaf 6.000 Miles.
Vluchtduur 1 uur en 25 minuten.

De actuele vluchtinformatie voor 
deze KLM-bestemming vindt u op 
klm.nl/flight-status. Reisadvies en 

toegangseisen voor Zwitserland vindt 
u op nederlandwereldwijd.nl.

Compenseer uw CO2-uitstoot van 
deze KLM-vlucht voor € 2. 
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IN THE PICTURE SPORT
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“Muziek maken is  
voor mij meditatie” 

TEKST CHARLOTTE LATTEN   FOTOGRAFIE ANNE TIMMER

Normaal draait zijn leven op topsnelheid: vliegtuig in, vliegtuig uit en van 
de ene gig naar de andere. Overal ter wereld. En toch kon top-dj/producer

Martin Garrix (24) de plotselinge rust door de coronapandemie wel waarderen. 
“Mijn ouders zijn tijdelijk bij me ingetrokken. Dat vind ik waardevol en bijzonder.”

  31
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Martin Garrix (24, 
echte naam Martijn 
Garritsen) is een dj  
en producer. Hij deed 
een aantal jaar vwo en 
stapte toen over naar 
de Herman Brood 
Academie. In 2013 
werd hij in één klap 
wereldberoemd met 
zijn single Animals. 
Hierna volgden vele 
hits waaronder In  
the name of love en 
Scared to be lonely. 
Tot drie keer toe  
werd hij uitgeroepen 
tot beste dj van de 
wereld. Garrix werkte 
als producer samen 
met bekende namen 
als David Guetta en 
Dua Lipa en richtte in 
2016 zijn eigen 
muzieklabel op: 
STMPD RCRDS. Hij 
woont in Amsterdam.

MARTIJN  
IN HET KORT 
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D de middelbare school, kan hij altijd 
terugvallen. Als het kan, neemt hij 
zijn dierbaren mee op tour. “Als ik 
thuiskom van een reis en ze vragen 
hoe het was, is dat bijna niet uit te 
leggen. Ik wil wat ik meemaak 
daarom het liefst delen met de 
mensen van wie ik hou.” 

Studiotherapie
Een aantal maanden later, na een 
zomer zonder festivals en met 
gesloten clubs, spreken we Martijn 
weer. Hoe heeft hij de afgelopen 
tijd ervaren? “Het is echt een gekke 
rollercoaster geweest. Aan de ene 
kant heb ik voor het eerst in jaren 
echt vakantie gehad, wat heel lekker 
was. Ook heb ik mijn oude hobby 
windsurfen opgepakt en breng ik zo 
veel tijd als ik kan door met familie 
en vrienden. Maar aan de andere 
kant mis ik het touren ontzettend. 

Ik ben de afgelopen jaren non-stop 
aan het touren geweest, dus het 
was heel raar toen dat ineens stopte. 
Ik mis de fans en de energie die 
ik krijg van op het podium staan. 
Dat geeft een adrenalinerush 
waar niks tegenop kan. Als ik 
één persoon zie glimlachen in het 
publiek word ik al blij, laat staan 
als ik 50.000 man zie genieten. 
Hoewel ik sinds mijn zestiende 
tour, blijft dat iets magisch.”
Om toch ‘wat energie en positiviteit’ 
naar zijn fans te brengen, heeft hij 
een aantal live-sets gedaan (onder 
andere vanaf zijn eigen dakterras, 

serieus: “Ik heb veel tijd voor mijn 
ouders, want die zijn nu tijdelijk 
bij me ingetrokken. Dat vind ik 
bijzonder en waardevol, aangezien 
het lang geleden is dat we zo veel 
tijd aaneengesloten met elkaar 
hebben doorgebracht.”

Samen op tour
Even pas op de plaats dus, voor de 
man die driemaal op rij (in 2016, 
2017 en 2018) werd uitgeroepen 
tot beste dj van de wereld – en dat 
terwijl hij pas sinds 2013 serieus 
meedraait aan de internationale 
dj-top. De liefde voor muziek zit er 
al vroeg in, als klein jochie speelt 
hij gitaar. Als hij op zijn achtste dj 
Tiësto ziet draaien op de openings-
ceremonie van de Olympische 
Zomerspelen in Athene, en zo voor 
het eerst in aanraking komt met 
elektronische dancemuziek, is hij 
verkocht. “Zijn sound, zijn energie, 
hoe het publiek op hem reageerde; 
dat wilde ik ook.” Martijn krijgt zijn 
eerste dj-apparatuur, slaat aan het 
experimenteren en niet veel later is 
hij voor een paar tientjes te boeken 
als Dj Marty op familiefeestjes en 
partijen. Intussen blijft hij zich 
ontwikkelen als producer, wat op 
zijn zestiende – hij zit dan op het 
vwo – leidt tot de release van het 
nummer Animals. Volledig onver-
wacht wordt dit een wereldwijde hit. 
En daarna volgen er nog meer, zoals 
In the name of love en Scared to be 
lonely (met Dua Lipa, red.). Hij werkt 
samen met internationale sterren 
van Usher tot Bebe Rexha en vliegt 
de wereld over voor ontelbaar veel 
optredens. Een bewogen, ja haast 
bizar leven. Zeker op die leeftijd. 
Van zijn ouders en zus, met wie hij 
erg close is, krijgt hij veel steun. Ook 
op zijn management en vrienden, 
van wie hij de meesten nog kent van 

“Je zou kunnen zeggen
 dat ik heb getraind 
 om in isolatie te zitten”

De insteek voor het interview met 
Martin Garrix zou zijn intense leven 
als top-dj/producer zijn. Martijn 
Garritsen, zoals zijn echte naam 
luidt, vliegt immers non-stop de 
wereld over om shows te geven 
– gemiddeld doet hij er 130 per jaar. 
Hoe is dat leven on the road? 
Vliegtuig in, vliegtuig uit, zalen 
vol uitzinnige fans, weinig slaap 
en veel hectiek. En hoe combineert 
hij dat met zijn werk als producer 
én zijn eigen recordlabel? 
Maar ineens is daar het coronavirus 
en komt Martijns reizende leven 
tot een acute stop. En krijgt ook het 
interview een andere wending. De 
eerste keer dat we hem spreken is 
eind maart, aan het begin van de 
intelligente lockdown. Als je met de 
24-jarige Martijn praat, valt meteen 
op hoe vriendelijk en spontaan hij 
is. Uitgebreid neemt hij de tijd voor 
de vragen en hij praat enthousiast, 
maar met Hollandse nuchterheid, 
over zijn bewogen leven. Onder 
de lockdown is hij relaxed. Dat hij 
nu veel binnen moet zitten, vindt 
hij niet erg. Lachend: “Ik breng héél 
veel tijd door in muziekstudio’s, 
dus je kunt wel zeggen dat ik de 
afgelopen jaren veel heb getraind 
om in isolatie te zitten.” Dan, 
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ADVERTORIAL

Snel, comfortabel en 
veilig parkeren

De officiële valet service van Schiphol 

Meer weten?
Meer weten over het parkeergemak 
van P6 Valet Parking of andere 
parkeermogelijkheden? Kijk dan op 
schiphol.nl/parkeren

Wanneer u zakelijk reist, is snel
van A naar B komen misschien nog 
wel belangrijker dan wanneer u in 
uw vrije tijd op pad gaat. Schiphol 
biedt diverse parkeeroplossingen. 
Kiest u voor P6 Valet Parking, 
dan laat u makkelijk en met een 
gerust hart uw auto achter. Stephan 
Hannema is General Manager 
Schiphol Valet Parking en legt uit 
hoe de valet service in zijn werk gaat.

Kunt u ons kort uitleggen 
hoe P6 Valet Parking werkt?
“Om gebruik te maken van P6 
Valet Parking maakt u online een 
reservering via schiphol.nl/parkeren. 
Dit kan zelfs tot twee uur van tevoren. 
Op de dag van uw reis rijdt u naar 
P6, ontvangt daar een parkeerkaart 
bij de slagboom en rijdt vervolgens 
door onze unieke videostraat. 
Hier wordt uw auto van alle kanten 
gefotografeerd zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan. U parkeert 
vlak bij de ingang waar u bij de balie 
wordt geholpen door één van mijn 
collega’s. Onze medewerkers nemen 
uw autosleutels en parkeerkaart in 
ontvangst. Hiervandaan is het slechts 
drie minuten naar de vertrekhal. 
Ondertussen wordt uw auto naar een 
afgesloten, onoverdekte parkeerplaats 
van Schiphol gereden. Bij terugkomst 

staat er nooit meer dan 12 kilometer 
extra op de kilometerteller. Al bij een 
reis van minimaal acht uur kunt u 
gebruikmaken van P6 Valet Parking.”

Zijn er extra maatregelen 
getroffen in verband met 
het coronavirus?
“Jazeker. Bij onze ontvangstbalie 
hebben wij kuchschermen geplaatst 
en onze chau�eurs dragen een 
mondkapje en hebben handschoenen 
aan. Na elke rit maken we het stuur
en de versnellingspook schoon. Ook 
liggen er desinfecterende doekjes 
voor u klaar. Op diverse plekken staat 
desinfectiemiddel voor de handen 
en onderweg naar de terminal zijn er 
automaten waar u mondkapjes kunt 
kopen. Alle faciliteiten worden extra 
schoongemaakt.”

Welke voordelen biedt P6 
Valet Parking nog meer?
“Wij hebben een autowasservice 
waar we de auto’s wassen op 
milieuvriendelijke wijze, zonder 
gebruik van water. Deze innovatieve 
methode zorgt voor een glanzend, 
krasvrij resultaat. Hee� u een 
elektrische auto of plug-in hybride? 
Dan zorgen wij ervoor dat uw auto 
weer is opgeladen als u terugkomt. 
Ook bieden wij voor extra gemak 
een zakelijk abonnement aan. Zo 
gaat in- en uitchecken nog sneller. 
U hoe� als abonnee niet te betalen 
aan de balie, maar ontvangt elke 
maand een factuur met de gemaakte 
parkeerkosten. Ideaal voor reizigers 
die meer dan één keer per maand 
gebruikmaken van P6.” 

Snel, comfortabel en 
veilig parkeren: het kan
op Schiphol met P6 Valet 
Parking. U geeft uw 
autosleutels af bij de balie 
van P6 en loopt in een paar 
minuten naar de terminal. 
Ondertussen wordt uw 
auto vakkundig op een 
veilige plek geparkeerd. 

Klanten waarderen 
onze valet service 
met een 8,4
Bron: Feedback Company
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“Als je op Antarctica
 bent, voel je je klein.
 Het is er zo puur”

            

ramen op twintig meter afstand hoe 
een walvis minutenlang telkens uit 
het water sprong. Het leek bijna niet 
echt.” Op professioneel vlak wil 
hij in de toekomst graag filmmuziek 
maken. En een keer een wereld-
tournee doen met alleen maar 

solo-arenashows. Maar dat komt 
wel. Nu focust hij vooral op 
livestreams en andere projecten die 
op afstand gedaan kunnen worden. 
“Maar ik hoop wel dat we in de 
nabije toekomst weer met z’n allen 
bij een festival of concert kunnen 
staan. Die allereerste shows zullen 
iedereen voor altijd bijblijven, denk 
ik. De energie en dat gevoel van 
vrijheid, wat zal dat fantastisch zijn. 
Ik kan echt niet wachten.” 

uitbrengen en produceren. Het label 
groeide snel: het bezit nu al acht 
studio’s, inclusief een filmzaal 
waar audio wordt gemixt voor films. 
Martijn: “Het is een serieus bedrijf 
geworden met een fantastisch team 
dat het label runt. Ik ben eigenaar 
en creative, wat betekent dat ik 
nieuw talent scout en aangeef welke 
artiesten en releases ik te gek vind. 
Het kunnen allerlei verschillende 
muziekstijlen zijn en nummers van 
bekende tot onbekende artiesten.”
Never a dull moment dus, voor de 
twintiger. En nog zo veel om van 
te dromen. Nog meer van de wereld 
zien, bijvoorbeeld. Afgelopen 
januari was hij met zijn ouders, 
zusje en vrienden op Antarctica. 
Dat maakte indruk. “Van foto’s dacht 
ik wel een idee te hebben hoe het er 
daar uit zou zien. Maar als je er dan 
bent, voel je je echt klein. Het is er zo 
puur. Je ziet zo veel mooie dieren en 
omdat je in hún leefomgeving bent, 
is dat heel bijzonder. Eén keer zaten 
we aan boord van een schip te eten 
en zagen we door de grote glazen 

red.) en gestreamd. Daarnaast is
hij vaak in de studio te vinden om 
nieuwe muziek te maken. Een fijn 
contrast met het touren en shows 
geven. “Dat is zo intens dat ik 
niet weet of mijn lichaam het zou 
trekken als ik alleen maar dát zou 
doen. Daar komt bij: ik ben een 
computernerd. Ik hou ervan lekker 
in de studio te zitten pielen en 
dingen te maken die er nog niet 
waren. Voor mij is dat bijna een 
soort therapie of meditatie. Alles 
wat ik in mijn hoofd heb, schrijf 
ik uit in lyrics. Als dat zich dan 
langzaam tot een track ontwikkelt, 
maakt me dat echt heel gelukkig.” 
Lachend: “Soms vergeet ik gewoon 
om te eten en moet ik om acht uur 
’s avonds nog lunchen.”

Walvis van dichtbij
Bijna vijf jaar geleden resulteerde de 
liefde voor muziek in de oprichting 
van zijn eigen muzieklabel STMPD 
RCRDS. Het doel? Zijn eigen en ‘heel 
veel vette muziek van anderen’ 
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Skigebied in Voss

REISVERHAAL NOORWEGEN
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WINTERS 
SPROOKJE
Spectaculaire vergezichten op fjorden en bevroren meren, het noorderlicht, 
hondensledetochten en sneeuwschoenwandelen in de ruige natuur: 
wintersport in Noorwegen biedt veel meer dan skiën of snowboarden alleen.
TEKST MARIEKE VERHOEVEN & JOANNE WIENEN 
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IJsvissen in Geilo
Muts op, wanten aan en hup, 

de natuur in. Gidsen boren met 
een handboor een gat in het dikke 
ijs op het bevroren meer. Daarna 
is het op een krukje wachten tot 
de forel, snoek of baars bijt. Voor 

een thermoskan met warme 
drank en snacks wordt gezorgd.

vinternatt.no

Als een pro
Op de top van de berg in skiresort 

Hafjell ligt familiegebied KIDS 
Gaia, waar kinderen zich een 

ware alpine ster wanen dankzij 
de slalomhelling met echte 
startpoorten, een timer en 

de mogelijkheid om gefilmd te 
worden. Er is ook een funpark 

waar de kleinste snowboarders 
en skiërs kunnen oefenen

op stunts.
hafjell.no/en

Een ritje in de arrenslee 
Net als Elsa uit Frozen op een slee 

met belletjes en brandende 
fakkels worden voortgetrokken 

door paarden, terwijl je onder een 
rendiervacht en met een warme 
mok bessensap in de hand een 

witte wonderwereld aan je voorbij 
ziet trekken. Het kan in Geilo.

geilo365.no/en

DOEN MET 
KINDEREN

Geilo

Het Noorse ‘friluftsliv’:
muts op en naar buiten.

Paardenkoets
in Beitostølen

Hondensledetocht
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W en hoge bergpieken. Na vier uur 
rijden vanaf Bergen bereikt de trein 
het bergdorp Geilo.  Het is een van 
de oudste skigebieden van het land, 
en nog altijd een plek waar Noren 
hun vrije tijd graag doorbrengen. 
De traditionele chalets hebben 
gezelschap gekregen van grote 
appartementencomplexen met 
verwarmde zwembaden en de 
laatste jaren kreeg ook de culinaire 
scene een boost. Voor ieder budget 
zijn er accommodaties; zo kunnen 
reizigers in Geilo kiezen tussen 
moderne appartementen in 
Geilogaarde, het historische Dr. 
Holms Hotel en traditionele houten 
huisjes in Geilolia Hyttetun. En 
Geilo’s Vestlia Resort is ontworpen 
door Helene Hennie, een heden-
daagse ontwerpster die evenveel 
waarde hecht aan haar kunstcollectie 
als aan faciliteiten zoals een luxe spa. 
Voor een onvergetelijke spa-ervaring 
is Norefjell overigens ook een aan- 
rader; een verblijf in de bekroonde 
Ski & Spa op de top van de berg 
inspireerde dj Tiësto in 1999 zelfs 
tot de track Theme from Norefjell. 
 
Lekker hygge
Wat opvalt als toerist in Noorwegen: 
de inwoners zijn gastvrij en een ster 
in het combineren van stijlvol 
Scandinavisch design met warmte 
en comfort. Noren zijn dan ook trots 
op hun traditie van hygge, het 
equivalent van ‘gezelligheid’, een 
begrip waar de Deense buren 
stiekem mee aan de haal zijn 
gegaan. Maar denk niet dat de 
Noren de hele dag binnen bij het 
haardvuur zitten; ze gaan er zelf 
ook graag op uit en zijn dol op het 
verkennen van hun eigen natuur. 
Op een gemiddelde ochtend staan in 
Geilo verspreid door het dorp overal 
groepjes mensen – zowel toeristen 
als locals – zich klaar te maken voor 
een van de vele excursies die in het 
skigebied mogelijk zijn. Zo kunt u 
hier goed snowkiten, crosscountry-
skiën of een winterse ‘via ferrata’ 

Perfecte pistes
Vanaf Schiphol is het minder dan 
twee uur vliegen naar steden als 
Bergen of Oslo. Op Narvik na –   
favoriet om het noorderlicht – zijn 
vrijwel alle skigebieden vanaf deze 
steden binnen een paar uur met de 
auto of het treinnetwerk te bereiken. 
Zo ligt het familievriendelijke 
Norefjell op nog geen anderhalf uur 
rijden van Oslo en bevindt het 
bergdorp Beitostølen, met uitzicht op 
het Jotunheimen National Park, zich 
op zo’n drie uur rijden van zowel 
Bergen als Oslo. Fans van culinaire 
specialiteiten en luxe spa’s kunnen 
terecht in Geilo en de met poeder-
sneeuw bedekte pistes in Kvitfjell 
werden in 1994 aangelegd voor de 
Olympische Spelen in Lillehammer. 
Ook Hafjell, op nog geen vijftien 
minuten rijden van Lillehammer, was 
een olympische locatie. Nu kunnen 
fanatiekelingen hier zelf slalom- 
wedstrijden houden, inclusief 
startpoorten en de mogelijkheid om 
de afdaling te laten filmen. Welk 
skigebied u ook kiest, ze liggen stuk 
voor stuk dichter bij de Noordpool 
dan de hoofdstad van Alaska, en een 
pak sneeuw is dan ook gegarandeerd 
van eind november tot begin mei. 
 
Bergtoppen vol luxe
Maar Noorwegen is meer dan alleen 
een ideale wintersportbestemming. 
Voor liefhebbers van bijzondere 
treinreizen is de Bergensbanen een 
must. Deze hoogstgelegen hoofd-
spoorlijn van Europa verbindt Oslo en 
Bergen, de twee belangrijkste steden 
van het land, en brengt reizigers langs 
skiresorts als Voss en Geilo. De route 
loopt door een woest berglandschap,  
het Hallingdal omhoog richting 
het bergdorpje Finse op 1222 meter, 
om daarna weer af te dalen richting 
Oslo. Tijdens de bijna zeven uur 
durende rit glijdt een gevarieerd 
Noors landschap voorbij: 
besneeuwde vlaktes, houten 
blokhutten tegen berghellingen, 
bevroren rivieren, eindeloze bossen 

Wie na krap twee uur rijden vanaf 
vliegveld Bergen – een afstand van 
niets in het uitgestrekte Noorwegen 
– in skigebied Myrkdalen of het 
nabijgelegen Voss arriveert, kan 
bijna niet anders dan meteen zijn 
telefoon of camera erbij pakken. 
Want gelegen tussen de fjorden 
Sognefjord en Hardangerfjord is het 
landschap hier overweldigend mooi 
en fotogeniek. Dit is typisch 
Noorwegen; een land dat niet alleen 
perfect is uitgerust wat betreft 
wintersportactiviteiten, maar ook 
spectaculaire natuur en fijne 
ontspanning biedt. Adembene-
mende decors en rust en ruimte 
gaan hier hand in hand. 

KLM crew favourite 

Cabin crew member Canan Steinberg:
“De beste manier om een nieuwe bestemming 

te ontdekken is van bovenaf. Met de 

kabelbaan Fløibanen is de top van de berg 

Fløyen (gelegen naast de stad Bergen) 

– op 320 meter boven de zeespiegel – 

te bereiken. De rit duurt slechts vijf tot zes 

minuten en kost 95 Noorse kronen, oftewel

€ 8,50. Sportievelingen kunnen de berg ook 

beklimmen. Naast het adembenemende 

uitzicht kunt u onderweg ook genieten 

van de prachtige natuur.”
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Voss

“ Een nieuwe bestemming 
ontdek je het 
beste van bovenaf”
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FUN FACTS

Langste tunnel 
De Lærdalstunnel 
(Noors: Lærdals-
tunnelen) is de 
langste autotunnel 
ter wereld. Hij 
verbindt het dorpje 
Gudvangen met de 
Undredal-vallei
en is ongeveer
24,5 kilometer lang.

Trip to Hell
Zo’n 1200 Noren 
kunnen zeggen dat 
ze wonen in Hell. 
Het treinstation is 
een populaire 
bestemming voor 
toeristen die graag 
een foto nemen van 
hun ‘trip to Hell’. 

De hoogte in
Galdhøpiggen 
Sommerskisenter- 
Juvass is met 2200 
meter het hoogste 
skigebied in heel 
Noorwegen. (En  
hier vindt u dus ook 
de piste met de 
hoogste skilift.)

40  

REISVERHAAL NOORWEGEN

KFD20004-reis.indd   40 05/11/2020   13:03



 

FUN FACTS

Het licht zien 
Noord-Noorwegen 
wordt gezien als 
een van de beste 
bestemmingen om 
het noorderlicht te 
zien. De meeste kans 
hierop is in de late 
herfst en tijdens 
de winter en in de 
vroege lente.

Happy
Noorwegen staat
al jaren in de top 5 
van gelukkigste 
landen ter wereld 
volgens het 
World Happiness 
Report van de 
Verenigde Naties.

Noorse ontdekking
Zalmsushi is geen 
Japanse ontdekking, 
maar Noors. In de 
jaren tachtig 
introduceerde 
Noorwegen zijn
zalm in Japan, 
waar men op dat 
moment met over-
bevissing kampte. 

Staat het zien van het 
noorderlicht op uw 
bucketlist? Dan is resort 
Narvik de beste keuze
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Beitostølen

’s nachts naar de top van de berg te 
reizen, om daar de kleuren van de 
aurora borealis te bewonderen. 
Maar ook overdag is het uitzicht 
spectaculair. En dan vooral op de 
top van de berg Narvikfjellet. Al 
skiënd naar beneden is er uitzicht 
op het kuststadje Narvik, het 
diepblauwe water van het fjord en 
de besneeuwde bergen eromheen. 
Naast noorderlichtexpedities is het 
hier ook mogelijk om walvissen te 
spotten. Normaal gesproken zijn 
de giganten van de oceaan van 
begin november tot en met eind 
januari in dit gebied te vinden. 
Wanneer de migratie naar het 
zuiden is begonnen, worden de 
walvissafari’s omgezet in fjord-
cruises. Ook dan zijn er nog genoeg 
bijzondere dieren te spotten, 
bijvoorbeeld in het Polar Park, 
tussen Narvik en Tromsø, waar 
beren, rendieren, elanden, lynxen 
en poolvossen vrij rondlopen en 
vanaf een veilige afstand kunnen 
worden bewonderd. Durfals mogen 
onder begeleiding het ‘wolvenland’ 
in om de dieren van dichtbij te 
bekijken. Als ze zin hebben, komen 
ze het bos uit om u te verwelkomen. 
Schrik niet als ze enthousiast 
gezichten beginnen te likken. Dit 
doen ze bij wijze van begroeting, 
net als ze bij hun soortgenoten 
doen.  Kortom, of u nu komt voor de 
ruime en perfect uitgeruste pistes, 
de spectaculaire natuur, het spotten 
van natuurwonderen of een warme 
begroeting van een wolf, een bezoek 
aan Noorwegen stelt nooit teleur.  
norwayhomeofskiing.com

(rotsklimmen) uitproberen. Het past 
allemaal in de Noorse cultuur van 
‘friluftsliv’ dat zo veel betekent als: 
een dikke winterjas en wanten aan 
en hup, de natuur in, ook als het 
koud is of sneeuwt. 

Goede bodem
Een goede kennismaking met 
friluftsliv is de drie uur durende 
sneeuwschoenwandeling met 
wildernisgidsen Hilde en Jørgen van 
lokale reisorganisatie Vinternatt. 
Halverwege de tocht leggen ze 
rendierkleedjes op de sneeuw, 
bouwen ze een kampvuur en delen 
ze warme chocolademelk uit. Ook 
de hondensledetochten van Geilo 
Husky zijn een hit in het dorp. 
Vanuit hun kamp, vlak naast het 
centrum, organiseren eigenaressen 
Siri en Mari tochten over het bevroren 
Ustedalsfjordenmeer. Tijdens een 
rustmoment vertellen Siri, Mari of 
een van hun ervaren gidsen, onder 
het genot van lokale kazen en hete 
bessensap, honderduit over de ruige 
Noorse natuur en hun husky’s, die al 
vele wedstrijden hebben gewonnen. 
Met een beetje geluk is er nog tijd 
om met de honden te spelen, maar 
lang rusten is er doorgaans niet bij. 
Husky’s rennen, ijverig als ze zijn, 
het liefst aan een stuk door. En als 
u na alle activiteiten trek en dorst 
heeft gekregen, biedt de Noorse 
cuisine een goede bodem om nog 
even door te gaan. Glögg is de Noorse 
versie van glühwein en is voorzien 
van de nationale likeur aquavit. Van 
traditionele gerechten als stoofpotjes 
met rundvlees of rendier tot de 
moderne Scandinavische keuken 
die focust op het gebruik van lokale 
producten en het moderniseren 
van klassiekers: er is hier voldoende 
keuze als u smakelijk wilt eten. Of 
zoals de Noren zeggen: ‘Kos deg!’

Giganten van de oceaan
Staat het zien van het noorderlicht  
op uw bucketlist? Dan is Narvik, het 
meest noordelijke resort in Noor- 
wegen ten zuiden van Tromsø, de 
beste keuze. De meeste hotels hier 
bieden gasten de gelegenheid om  
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 Naar Bergen  

Vanaf 12.500 Miles. 
Vluchtduur 1 uur en 45 minuten. 

De actuele vluchtinformatie voor deze 
KLM-bestemming vindt u op klm.nl/flight-status. 
Reisadvies en toegangseisen voor Noorwegen 

vindt u op nederlandwereldwijd.nl.

Compenseer uw CO2-uitstoot van
deze KLM-vlucht voor € 2.

Resort Vestlia 
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De kust van Curaçao is overal 
prachtig, maar kenners tippen 

Westpunt als de absolute place to be 
als het gaat om droomstranden. 

Maak een roadtrip naar de  
westelijkste punt van het eiland en 
ontdek onderweg wilde, ongerepte 

natuur, schattige dorpjes en het 
echte eilandleven. In en rondom 

Westpunt heeft u de mooiste baaien 
en stranden – van toeristisch tot 

puur – voor het uitkiezen. 

  Naar Curaçao  

WAUW, WAT 
BLAUW

Vanaf 26.000 Miles.
Vluchtduur 10 uur en 20 minuten.

De actuele vluchtinformatie voor  
deze KLM-bestemming vindt u op  
klm.nl/flight-status. Reisadvies en 
toegangseisen voor Curaçao vindt  

u op nederlandwereldwijd.nl.

Compenseer uw CO2-uitstoot van  
deze KLM-vlucht voor € 12. 
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TEKST JOANNE WIENEN 

Taipei mag dan hypermodern  
zijn, de wereldstad is nog altijd  

verrassend groen en zijn  
inwoners kalm en vriendelijk.  

En dan kunt u er ook nog fantastisch 
eten. Tijd voor een smaakvolle trip  

naar deze metropool.

Smakelijk
Taipei
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Dutch jewelry brand
Jewelry in a tiny bottle, accompanied by your own customised message.

miabjewels
MIAB-jewels.com



Binjiang Street

Civic Blvd
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Ximending

  1 Fuhang Soy Milk
  2 Din Tai Fung 
  3 Lin Dong Fang Beef Noodle 
  4 THT Records
  5 RON Xinyi
  6 Wistaria Tea House
  7 Nationaal Paleismuseum
  8 National Taiwan Museum 
  9 Taipei Fine Arts Museum
10 The Place
11 Finders Hotel 
12 Éclat Hotel
13 Taipei 101
14 Shilin Night Market
15 Chiang Kai-shek Memorial Hall
16 Elephant Mountain
17 W Taipei
18 Royal Paris Massage
19 WeWork

De avondmarkten van Taipei zijn 
wereldberoemd: tot heel laat worden 
er de lekkerste gerechten vers bereid

14
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Finders Hotel

Taipei Fine Arts 
Museum

Nationaal 
Paleismuseum

SLAPEN

The Place
Het strakke interieur
van dit hotel komt uit
de koker van Mecanoo, 
de architectenfirma 
van Francine Houben. 
No. 196, Jingmao 2nd Road

Finders Hotel
Compacte kamers voor 
een vriendelijke prijs 
op een centrale locatie. 
In de lobby kunnen 
gasten spelletjes spelen 
of een film kijken.
No. 86, Section 1, 

Chongqing South Road

Éclat Hotel
Kleinschalig hotel met 
sfeervolle kamers. De 
indrukwekkende kunst-
collectie is privébezit 
van de eigenaar. 
No. 370, Section 1, 

Dunhua South Road

10

11

12

CULTUUR

Nationaal 
Paleismuseum
Met ruim 700.000 
voorwerpen uit de 
Chinese geschiedenis 
heeft dit museum 
een van de grootste 
collecties ter wereld. 
Het gebouw is prachtig: 
in vergelijkbare stijl 
als de Verboden Stad.
No. 221, Section 2, 

Zhi Shan Rd

National Taiwan 
Museum 
De collectie van het 
oudste museum van het 
land is vooral gericht op 
de natuurgeschiedenis. 
Combineer een bezoek 
met een wandeling door 
het aangrenzende 228 
Peace Memorial Park.
No. 2, Xiangyang Road

Taipei Fine Arts
Museum 
Dit museum heeft een 
grote collectie moderne 
kunst. Tot en met 29 
maart kunnen bezoekers 
meedoen aan het 
interactieve Project 
24/7, waarbij je onder-
deel wordt van de expo. 
No. 181, Section 3, 

Zhongshan North Road

7

8

9
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THT Records
Restaurant  

Din Tai Fung

Longshan-tempel

O

Fuhang Soy Milk 
Al sinds 1958 dé plek 
voor een traditioneel 
Taiwanees ontbijt. 
Populair zijn de 
sojamelk, gefrituurde 
broodsticks, het gevulde 
flatbread en de Chinese 
crêpes gevuld met 
lente-ui en ei. Er staat 
elke ochtend een flinke 
rij, maar dankzij de 
ijverige medewerkers 
loopt het verrassend 
snel door.
2nd fl, Hushan Market, 

108 Zhongxiao E Rd, Sec 1

Din Tai Fung 
De xiao long bao 
(verrukkelijke soep- 
dumplings) van deze 
beroemde restaurant- 
keten zijn legendarisch. 
Kunstig gevouwen, 
gemaakt van flinterdun 
deeg en gevuld met 

bouillon en vlees.
Om je vingers bij af
te likken, zo lekker. 
No. 194, Section 2, 

Xinyi Road

Lin Dong Fang  
Beef Noodle 
Volgens sommigen 
wordt hier de beste 
niu rou mian van de 
stad geserveerd: malse 
biefstukpuntjes en 
noedels in een rijke 
bouillon, op smaak 
gebracht met royale 
hoeveelheden chili  
en specerijen. Kan  
wel behoorlijk spicy  
zijn, dus u bent 
gewaarschuwd.
No. 4-3, Andong Street

THT Records 
In deze platenzaak- 
koffiebar vindt u naast 
goede koffie en zoete 

lekkernijen ook een 
flinke verzameling 
zeldzame lp’s. Leuk: de 
eigenaar vertelt graag 
over zijn favorieten. 
No. 10-2, Xing’an Street

RON Xinyi
Gezellig café met een 
kunstzinnig publiek. 
Op het menu: borrel-
hapjes en cocktails 
op basis van de lokale 
kaoliang-likeur. 
No. 21, Lane 461, Section 

5, Zhongshan North Road

Wistaria Tea House
Neem plaats op een  
van de kussens van  
dit theehuis om een 
traditionele thee- 
ceremonie mee te 
maken. Tip: de mochi 
(kleefrijstcakejes)!
No. 1, Lane 16, Section 3, 

Hsin Sheng South Road

1

2

3

4

5

6

ETEN & DRINKEN

nder foodies scoort 
Taipei hoog op de  
lijst van favoriete  
bestemmingen. 

Bezoekers kunnen er immers op 
vrijwel elke straathoek voor een 
paar euro fantastisch eten. Wereld-
beroemd zijn bovendien de levendige 
avondmarkten waar tot ’s avonds
laat dumplings en stomende noedels 
vers worden bereid.
En dan het karakter van de stad: 
Taipei is groen en veilig en de 
inwoners zijn kalm en vriendelijk. 
Niemand loopt door rood licht, 
inwoners wijzen reizigers geduldig 
de weg en bij de metro worden nette 
rijen gevormd. Met het openbaar 
vervoer is het grootste deel van de 
stad goed bereikbaar en op elk station 
zijn fietsen te huur. In Wanhua en 
Dadaocheng, de historische wijken, 
maakt u kennis met de rijke  
geschiedenis van Taipei. Bezoek 
bijvoorbeeld de Longshan-tempel 
(met z’n rijke versieringen misschien 
wel de mooiste van de stad) of maak 
een wandeling door Dihua Street 
met authentieke toko’s vol oosterse 
ingrediënten. Ximending staat 
bekend als hét winkeldistrict, al is 
de hippe wijk Da’an, en dan met 
name de straten die rond metrohalte 
Zhongxiao Dunhua liggen, minstens 

zo leuk met kleine boetieks en 
verrassende conceptstores. Verspreid 
over de stad zijn fabrieksterreinen 
omgetoverd tot creatieve broed-
plaatsen. Het Songshan Cultural 
& Creative Park is een van de leukste. 
Het Red Dot Design Museum en Eslite  
– een grote boekhandelconceptstore – 
zijn aanraders om te bezoeken, 
maar u kunt ook een bubble tea
(een populair, zoet drankje met 
tapiocaballetjes) bestellen en 
simpelweg genieten van de bedrijvig-
heid om u heen. Zelfs dat is al een 
belevenis in Taipei.

Café RON Xinyi

Verdwaald? In Taipei
helpen de inwoners 
u graag weer op weg
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Wĳ  werken dit horloge met de hand af.
Zelfs onderdelen, die u niet kunt zien.

Hoewel u vele hendels, raderen en veren in het uurwerk van de 
1815 vermoedelĳ k nooit te zien zult krĳ gen, werken de meester-
horlogemakers van Lange ze met precisiehandwerk perfect 
af. Het zal connaisseurs van de verfijnde horlogemakerskunst 

deugd doen dat niet alle afgewerkte onderdelen aan het zicht 
onttrokken zijn. Het fascinerende samenspel van een groot 
aantal van hen is door de saffi  erglazen kastbodem zichtbaar. U 
kunt het beste zelf een kĳ kje nemen. www.alange-soehne.com

Leon Martens Stationsstraat 39 – 41, Maastricht/Wyck, www.leonmartens.com

Schaap en Citroen P.C. Hooftstraat 49 – 51, Amsterdam, www.schaapcitroen.nl

NE_NLD_C_SchaapMartens_FlyingDutchman_1815_PG_208x267_ATMO-084-20.indd   1 26.10.20   15:33

   

Taipei 101 

VOOR DE 
ZAKENREIZIGER

Old Town Taipei Tour
Twee locals laten tijdens 
deze gratis wandeltour 
de leukste bezienswaar-
digheden zien van de 
historische wijken. Ook 
handig: ze weten precies 
welke restaurants en 
bars in de stad de moeite 
waard zijn. Te boeken via: 
tourmeaway.com 

Taipei 101
De Taipei 101 was met 
508 meter ooit het 
hoogste gebouw ter 
wereld. Bovenop kunt 
u de massademper 
bekijken: een loodzware 
bol die de toren 
beschermt tegen 
aardbevingen en 
ander natuurgeweld.
No. 7, Section 5, Xinyi Road 

Shilin Night Market 
De grootste, oudste en 
een van de bekendste 
avondmarkten. Sluit 
achter in de rij aan  
en proef dumplings, 
bawan (gehaktballetjes 
in deeg), gevulde bao- 
broodjes, gefrituurde 
visballetjes of kommen 
rijst met zoet vlees. 
Rondom Wenlin Road 

Chiang Kai-shek 
Memorial Hall
Dit is de plek waar de 
Chinese regeringsleider 
Chiang Kai-shek is 
begraven. De hal staat 
aan het gigantische 
Liberty Square. Aan het 
einde van de middag 
zorgen dansgroepen,  
tai-chiklasjes en 
spelende kinderen 
hier voor bedrijvigheid. 
No. 21, Zhongshan South 

Road, Zhongzheng District

Elephant Mountain
Vanaf deze heuvel, vlak 
bij de Taipei 101, heeft u 
een geweldig uitzicht 
over de skyline van 
Taipei. Het is ongeveer 
dertig minuten hiken 
naar de top.

13

14 15

16

Alles bij de hand
Hotel W Taipei ligt midden in het 
zakelijke district Xinyi, maar is 
niet alleen daarom een ideale 

uitvalsbasis voor zakenreizigers. In 
het businesscentrum (‘your office 

away from your office’) kunnen gasten 
gebruikmaken van flexwerkplekken, 

supersnel internet, printers, scanners,  
computers en telefoons. Ook zijn  

er vergaderzalen te boeken. 
No. 10, Section 5, 

Zhongxiao East Road

Even ontspannen
Wat stoom afblazen na een lange 

dag vol meetings? Royal Paris 
Massage staat bekend als een van de 

beste massagesalons van de stad. 
Reserveren is niet nodig. Er zijn 

drie vestigingen, maar de zaak in 
de wijk Ximending ligt het dichtst 

bij zakelijk district Xinyi. 
No. 48, Section 1, Nanjing East Road

WeWork
De flexwerkruimtes van WeWork 
zijn in bijna elke grote wereldstad 

te vinden, zo ook in Taipei. Midden 
in de zakelijke wijk, omringd 

door kantoren van techgiganten als 
Google, Amazon, Microsoft en 

Apple, zijn hier bureaus of eigen 
kantoorruimtes te huur. Er worden 
regelmatig vrijdagmiddagborrels 

en seminars georganiseerd. 
No. 97 & 101, Songren Road

17

18

19

 Naar Taipei  

Vanaf 36.000 Miles.
Vluchtduur 12 uur en 30 minuten.

De actuele status voor deze KLM-bestemming 
vindt u op klm.nl/flight-status. 

Reisadvies en toegangseisen voor Taiwan 
vindt u op nederlandwereldwijd.nl.

Compenseer uw CO2-uitstoot van 
deze KLM-vlucht voor € 12. 
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Shilin Night Market
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Venetië is het walhalla van  
architecturale pracht. Vooral het 

dogepaleis (palazzo Ducale) is 
indrukwekkend mooi. Het gotische 

bouwwerk, gelegen aan het 
beroemde San Marcoplein, stamt  
uit 1340. Eeuwenlang was het de 

woning van de doge, de leider van  
de Republiek Venetië. Het is zeker  
de moeite waard het paleis van-
binnen te bekijken: het herbergt 

zalen vol kunst van onder meer de 
meesters Tintoretto en Veronese.

  Naar Venetië  

GOTISCHE 
PRACHT

Vanaf 7.500 Miles.
Vluchtduur 1 uur en 45 minuten.

De actuele vluchtinformatie voor  
deze KLM-bestemming vindt u op  
klm.nl/flight-status. Reisadvies en 
toegangseisen voor Italië vindt  

u op nederlandwereldwijd.nl.

Compenseer uw CO2-uitstoot van  
deze KLM-vlucht voor € 2.

IN THE PICTURE ARCHITECTUUR
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Anthonie Fokkerstraat 16 • Barneveld lodderkeukens.nl 



Scan de code en
 bekĳk onze video met 
de coronamaatregelen 

aan boord en op 
de luchthaven

            
            
            

                        

            
            

Sinds oktober vliegt KLM dagelijks op Poznań  in 
Polen. De stad ligt in het westen aan de rivier de 
Warta en is de vijfde grootste stad van het land. 
De historie van de stad is indrukwekkend. Zo kunt 
u hier de oudste kathedraal van Polen bezoeken. 
Met een levendige handel en industrie en met 
28 hogescholen en universiteiten is de stad ook 
voor de zakelijke reiziger interessant. Poznań is de 
vijfde KLM-bestemming in Polen, na Warschau, 
Krakau, Gdansk en Wroclaw. klm.nl

De indrukwekkende clipper Stad Amsterdam 
meert de komende zeven maanden aan bij Het 
Scheepvaartmuseum. Het schip – naar model 
van het koopvaardijschip De Amsterdam  – werd 
gebouwd op de Amsterdamse Shipdock-werf en van 
1998-2000 afgebouwd bij Het Scheepvaartmuseum. 
Onlangs werd het schip vernieuwd en tot en met 
eind maart 2021 mag u een kijkje nemen aan boord. 
Het schip is op woensdag en zondag geopend van 
11.00-15.30 uur. Tijdens schoolvakanties is het soms 
ook op andere dagen te bezichtigen. Neem een 
geldig identiteitsbewijs mee als u een bezoek brengt 
aan de clipper. hetscheepvaartmuseum.nl/clipper

Flying Dutchman geeft 8x twee toegangskaarten weg 
(t.w.v. € 16,50 per kaartje). Maak kans en mail naar 
fdmagazine@klm.com. Vergeet niet uw Flying Blue-
nummer te vermelden. Eén deelnemer per huisadres. 
U kunt reageren t/m 31 december 2020.

Nieuwe KLM-bestemming

POZNAN̋ IN POLEN 

Partnership

Het water op
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Vliegt u met KLM en heeft u een 
medische indicatie waardoor u geen 
mondkapje kunt dragen, dan is het 
bewijs van een negatieve PCR-test en 
een ingevuld medisch certificaat voor 
de heen- en terugreis vereist. De PCR-test 
moet binnen 72 uur voor het moment 
van uw vertrek zijn afgenomen. Duurt
uw reis langer dan 72 uur, dan moet
u in het land van uw bestemming 
opnieuw een PCR-test laten afnemen. 
Download het medisch certificaat hier: 
klm.com/med_certificate

Medische uitzondering
In geval van een medische uitzondering 
dient u dit direct voor vertrek op de 
luchthaven bij een KLM-medewerker 
te melden, zodat dit bekend is bij het 
KLM-grondpersoneel en de bemanning. 
Ga goed voorbereid op reis, want zonder 
het medisch certificaat en het negatieve 
PCR-testresultaat mag u niet aan boord. 
klm.nl

Dit historische pand aan de Markt van 
’s-Hertogenbosch werd in de eerste 
helft van de dertiende eeuw als 
handelshuis gebouwd door lokale 
edellieden die zich in de nieuwe, door 
de hertog van Brabant gestichte stad 
vestigden. In de jaren vijftig van de 
vorige eeuw werd het pand aangewezen 
om te worden gesloopt. Na jarenlange 
protesten vanuit de Bossche bevolking, 
besloot de gemeente tot behoud en 

werd De Moriaan gerestaureerd. De 
karakteristieke voorgevel werd bij 
deze restauratie, vijftig jaar geleden, 
ingrijpend gereconstrueerd naar de 
oorspronkelijke historische vorm. 
Hierdoor is de kenmerkende archi-
tectuur van dit ‘stadskasteel’ weer 
herkenbaar geworden. KLM-huisjes 
zijn ware collector’s items. U ontvangt 
een huisje aan boord als u reist in 
KLM World Business Class. klm.nl

KLM World Business Class

KLM-HUISJE 101

Vertrouwd op reis

Medische 
documenten

Op woensdag 7 oktober is  KLM-huisje 
101 onthuld. Dit jaar valt de eer te 
beurt aan een van de oudste 
bakstenen huizen in Nederland: 
‘Die Mariaen’, door de eeuwen 
heen veranderd in ‘De Moriaan’. 
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GEUREN & 
KLEUREN
Verwen uzelf met een Rituals-
cadeaupakket bestaande 
uit doucheschuim, bodyscrub, 
bodycrème en geurstokjes. 
U heeft de keuze uit The Ritual
of Sakura en The Ritual of 
Karma. Nu met gratis bijpassend 
reisformaat fl esje antibacteriële 
handgel (50 ml)* t.w.v. € 3,90. 

Miles-aanbieding
Nu 28% korting

 11.205 miles*
i.p.v. van 15.686 Miles

Deze aanbieding is geldig van 4 december 2020 t/m 4 januari 2021.
Bestel dit product op store.fl yingblue.com. 

*De fl esjes hebben een gelimiteerde voorraad, dus op=op. 
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Met de KLM Bus bespaart u op kosten 
voor brandstof, parkeren of een treinkaartje

 klm.nl/klmbus
Samen met een aantal 
partners, waaronder Airbus, 
ontwikkelden zij dit vliegtuig 
van de toekomst. Onlangs is 
de eerste testvlucht met een 
schaalmodel van de Flying-V 
succesvol verlopen. Het 
ontwerp van het vliegtuig 
voegt de passagierscabine, 
het vrachtruim en de 
brandstoftanks samen 
in de vleugels, waardoor 
een spectaculaire V-vorm 
ontstaat. Hierdoor zal het 
brandstofverbruik met 

twintig procent verminderen 
in vergelijking met het meest 
geavanceerde vliegtuig 
van vandaag. Flying-V past 
binnen Fly Responsibly, dat 
staat voor alles wat KLM 
doet en gaat doen om de 
luchtvaart te verduurzamen. 
De volgende stap is om de 
Flying-V op duurzame 
brandstof te laten vliegen. 
Voor meer informatie 
of het bekijken van de 
eerste testvlucht ga naar: 

tudelft.nl/en/ae/flying-v/

Het nieuwe boekingsbeleid van KLM biedt u maximale 
flexibiliteit bij het plannen van uw reis. Naast het omboeken 
van uw vliegticket is het ook mogelijk uw reis te annuleren en 
een restitueerbare reisvoucher aan te vragen. Dit kan 
kosteloos en ongeacht de reden. Met deze voucher kunt u een 
nieuw ticket boeken of een teruggave aanvragen. Het nieuwe 
beleid geldt voor zowel nieuwe als bestaande boekingen met 
vertrek tot en met 31 maart 2021. Als u een boeking heeft 
gemaakt via een reisagent, dient u daar direct uw voucher aan 
te vragen. klm.nl/informatie > bereid uw reis voor > actuele informatie 

> vluchtverstoringen

Samenwerking TU Delft en KLM

DUURZAAM 
VLIEGEN NEEMT 
EEN VLUCHT

            
            

            
            

Met de KLM Bus reist u comfortabel tussen Maastricht Centraal Station en 
Schiphol. De bus gaat tweemaal daags. Begin 2020 is bij dit opstappunt van 
de KLM Bus het eerste internationale busstation van de Benelux geopend. 
In totaal zijn van hieruit meer dan twintig Europese bestemmingen met 
een langeafstandsbus bereikbaar. En bent u dan toch in Maastricht? Maak 
dan eens een stop-over in deze ‘Europese hoofdstad van het goede leven’, 
waar innovatie en traditie hand in hand gaan. klm.nl/klmbus

KLM Bus

MAASTRICHT OPENT 
INTERNATIONAAL BUSSTATION

TU Del� en KLM hebben de handen ineen geslagen als het 
gaat om de ontwikkeling van de Flying-V, het geavanceerde 
energiezuinige langeafstandsvliegtuig van de toekomst. 
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KLM

Maximale 
flexibiliteit 
voor uw reis

Op alle KLM-vluchten is tijdens het instappen en aan boord het dragen van 
een mondkapje voor iedereen verplicht, met uitzondering van kinderen tot 
tien jaar en passagiers die om medische redenen geen mondkapje kunnen 
dragen. Een mondkapje moet elke drie uur worden vervangen, of eerder 
als het vuil of vochtig wordt. Zorg dat u voldoende mondkapjes op zak hebt 
wanneer u reist. Een geschikt mondkapje bestaat uit twee dichtgeweven 
lagen, van bijvoorbeeld katoen of linnen, die mond en neus bedekken.
Op Schiphol, en mogelijk op andere luchthavens, moet u een mondkapje 
dragen bij het inchecken en de veiligheids- en paspoortcontrole. Op 
sommige bestemmingen stellen de lokale autoriteiten andere vereisten 
aan mondkapjes. In de week vóór uw vlucht ontvangt u een e-mail van 
KLM met details die gelden voor uw route en bestemming. Voorwaarden 
zijn te vinden bij ‘vraag en antwoord’ op: klm.nl/vertrouwdopreis 

KLM 

Wissel uw 
mondkapje op tijd
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ADVERTORIAL

Veelzijdig en 
onvergetelijk Bonaire

Bonaire is de verborgen parel in de 
Caribische Zee. Het is het perfecte 
eiland om te bezoeken om weer  
op te laden en wat tijd te nemen  
voor uzelf. U ontdekt er een aantal 
prachtige landschappen, komt in 
contact met de natuur, beleeft unieke 
avonturen en geniet van een divers 
eiland boordevol ongelooflijke 
plekken – alle de moeite waard  
om te bezoeken. Bonaire heeft voor 
ieder wat wils!

Roze flamingo's
Bonaire ontdekken is heerlijk 
eenvoudig. Het is een kleinschalig 
eiland waardoor het makkelijk is 
om in de auto te stappen en op  
verkenning te gaan. Rijd lekker langs 
de zuidkust en bewonder de unieke, 
historische bezienswaardigheden. 
Zorg dat u uw camera paraat heeft  
om mooie foto’s van de iconische roze 
flamingo’s te maken. Reist u naar de 

noordkant? Hier treft u het groenere 
deel van het eiland, waar u in contact 
komt met de natuur. 

Eco-avontuur
Bonaire biedt interessante en veel- 
zijdige eco-activiteiten. Bezoek 
bijvoorbeeld het natuurgebied 
Washington Slagbaai National Park. 
Bij de ingang is een museum waar  

u veel over de geschiedenis van 
Bonaire kunt leren. Ga vervolgens 
op een avontuurlijke wandeling 
naar het hoogste punt van Bonaire: 
de berg Brandaris. Zeker de moeite 
waard, want er staat u een adem- 
benemend uitzicht te wachten! 

In het zuiden van de Cariben vindt u het mooiste eiland van Caribisch Nederland: Bonaire. Een 
favoriet van veel bezoekers vanwege het helderblauwe water, de koraalriffen, ongerepte natuur, 
rust en de vriendelijke mensen. U zult, waar u ook gaat, altijd met open armen worden ontvangen. 

Bonaire is het 
perfecte eiland om 
op te laden en tijd
te nemen voor uzelf

En vergeet niet vervolgens een ritje 
langs de kust te maken. U zult 
diverse fijne stranden tegenkomen 
waar u uitstekend kunt snorkelen. 

De unieke stranden, paradijselijke 
onderwaterwereld, historische 
bezienswaardigheden en spannende 
ervaringen – het hele jaar door – 
trekken misschien als eerste  
uw aandacht, maar het zijn de  
warmhartige en vriendelijke 
bewoners die maken dat u terug- 
komt. Zelf zien is geloven. Dus  
laat u betoveren door Bonaire en  
ga weer naar huis met een koffer  
vol onvergetelijke herinneringen. 
www.tourismbonaire.com
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De meeste vluchtnummers 
met een oneven getal vertrekken 

uit Amsterdam, die met een 
even getal zĳn de terugvluchten

                        

                        
                        

Promo reward tickets

DROOMREIS

Heeft u meer XP gespaard dan nodig voor 
uw (her)kwalificatie? Flying Blue komt 
u met Surplus XP tegemoet: u neemt uw 
punten mee naar een volgende spaar-
periode. Voor Elite-deelnemers met een 
kwalificatieperiode tussen juli 2020 en 
februari 2021 worden resterende XP – 
wanneer het saldo lager is dan vorig jaar 
– automatisch aangevuld. De XP worden 
bijgeschreven aan het begin van uw 
nieuwe spaarperiode. Op deze manier 
blijven al uw XP op uw teller staan én 
kunt u eenvoudiger uw status behouden 
of zelfs upgraden. flyingblue.com 

            
            

            
            

Op de eerste dag van elke 
maand zijn er weer de 
gloednieuwe promo reward 
tickets: ontvang tot maar 
liefst vijftig procent korting 
en vlieg hiermee voordelig 
naar misschien wel uw 
droombestemming. Met 
maandelijks wisselende 
bestemmingen en nieuwe 
promo’s: voor ieder wat wils. 
flyingblue.nl/nl/flights/

promo-rewards

Surplus XP

PUNTEN 
MEENEMEN

We beseffen dat u minder 
mogelijkheden heeft 
(gehad) om te vliegen. 
Daarom helpen wij u 
graag om de voordelen van 
Flying Blue te behouden. 
Explorer-deelnemer? Dan 
blijven uw Miles nu geldig 
tot 31 december 2021. 
Elite-deelnemer? Zoals 
altijd vervallen uw 
Miles niet. Ga voor 
meer informatie naar 
yingblue.com en klik 
boven aan de pagina op 
‘COVID-maatregelen 
– laatste updates’. 

Wat is er beter dan Miles en XP verdienen met uw vluchten? 
Twee keer zoveel ontvangen natuurlijk! Tot 31 december 2020 
kan dat. Vliegt u vóór die datum met KLM of Air France, 
dan ontvangt u dubbele Miles en dubbele XP. Bij meerdere 
vluchten kunt u ook meerdere keren gebruikmaken van 
deze aanbieding. Betaalt u uw ticket met een Flying Blue 
American Express-kaart? Dan ontvangt u tot wel twee 
Miles per bestede euro over het ticketbedrag. Ga voor meer 
informatie naar yingblue.com en klik boven aan de 
pagina op ‘COVID-maatregelen – laatste updates’.

Cadeaus shoppen voor de feestdagen? 
Daar hoeft u dit jaar niet per se de deur 
voor uit. In de Flying Blue Store kunt u 
naar hartenlust shoppen en uw Miles 
besteden aan de nieuwste producten 
van mooie merken als Sony, Rituals, 
Apple en nog véél meer. De mogelijk-
heden zijn eindeloos. Shopt u via de 
Flying Blue Shop for Miles bij bekende 
winkelketens, zoals Bol.com, Apple 
en Zalando Lounge dan spaart u 
automatisch Miles. Betaalt u met een 
Flying Blue American Express-kaart, 
dan ontvangt u zelfs nóg meer Miles.
flyingblue.com/nl/shop-online

Flying Blue Store

SHOPPEN 
EN SPAREN

Laatste updates

Geniet 
langer van 
uw Miles

Tĳ delĳ ke aanbieding

Dubbel zoveel Miles en XP

Flying Blue Store

SHOPPEN 
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Met Fly Responsibly neemt KLM het initiatief voor 
verantwoord vliegen en een duurzamere luchtvaart. 
Ontdek wat wĳ samen kunnen doen op klm.nl/flyresponsibly.

“KLM is de eerste
 luchtvaartmaatschappij 
 die 3D-printmateriaal
 maakt van haar 
 eigen afval” 

“Er zal een moment komen dat 
 elke onderhouds- of reparatieklus 
 met een 3D-model begint”
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steken, worden de velgen op een 
makkelijkere manier bedekt. Het 
bespaart wel 55 minuten per velg. 
In totaal 260 manuren en meer dan
 6.000 euro per jaar. Voorheen werd 
zo’n plug ontwikkeld door een extern 
productie bedrijf. Het duurde dan 
een paar weken voordat er een eerste 
prototype was en dat moest vervolgens 
eerst weer uitvoerig worden getest. 
Dankzij 3D-printen kan KLM zo’n plug in 
slechts één dag zelf maken en meteen 
testen. En er zijn meer toepassingen. 
Zo komt het weleens voor dat er schade 
ontstaat aan kappen, de torpedovormige 
onderdelen die aan de onderkant van 
een vliegtuigvleugel hangen. Vroeger 
moest dat kapotte onderdeel dan eerst 
gerepareerd worden om een mal te 
maken voor een nieuwe stroomlijnkap. 
Tegenwoordig kunnen we een 3D-scan 
van het kapotte onderdeel maken 
om vervolgens een 3D-mal te printen.
Zo kunnen we meteen aan de slag met 
het maken van een nieuwe kap.”

Is 3D-printen een duurzaam proces?
“Zeker, KLM gebruikt plastic uit haar 
eigen afvalstroom om filament te 
creëren, dit zijn rollen plastic draad, 
de ‘inkt’ van een 3D-printer. Dit doen 
wij samen met onze partner Reflow uit 
Amsterdam. Zo wordt het PET plastic 
afval uit de cabine wat geproduceerd 
wordt tijdens onze vluchten (bijvoorbeeld 
de lege flessen San Pellegrino en Spa) 
vermalen en uiteindelijk hergebruikt 
door er mallen en pluggen van te printen 
voor reparatie en onderhoud. Dat 
verkleint onze ecologische voetafdruk 
en is kostenbesparend. KLM is de 
eerste luchtvaartmaatschappij die deze 
circulaire visie daadwerkelijk in de 
praktijk brengt, dat is best bijzonder.”

Wat is uw persoonlijke drive?
“Als middelbare scholier was ik al 
geïnteresseerd in aerodynamica en 
luchtvaart. Toen ik luchtvaarttechnologie 
studeerde in Delft, was ik een van de 
weinige vrouwen daar. Het motiveerde 
me om nog harder te werken. Ik ontdekte 
dat ik niet alleen technisch handig was, 
maar ook strategisch inzicht had. Het 
zorgt ervoor dat ik technische mogelijk-
heden goed kan vertalen naar zakelijke 
kansen. Het was altijd mijn droom om
bij KLM te werken, omdat het een van de 
weinige luchtvaartmaatschappijen is
 met een eigen reparatie- en onderhouds-
afdeling. Dat maakt het makkelijker te 
fungeren als schakel tussen technische 
innovatie en de bedrijfsstrategie, en dat
 is precies wat ik leuk vind.”

Wat betekent 3D-printen voor 
KLM in de toekomst?
“3D-printen is snel, goedkoop en 
eenvoudig uit te voeren, omdat we 

hiervoor niet continu hulp van externe 
producenten nodig hebben. KLM 
Engineering & Maintenance heeft zeven 
lokale 3D-print-offices waar zelfstandig 
gereedschap wordt geprint. Dit leidt  
tot ergonomische tools die eenvoudig 
zijn te gebruiken en waar monteurs 
hun creativiteit in kwijt kunnen. In 
2018 heeft KLM in totaal wel vijftig 
verschillende gereedschappen 
geprint en geïmplementeerd. Het is 
onze ambitie om dat aantal te blijven 
vergroten en te experimenteren met 
verschillende materialen en technolo-
gieën. Het doel is om 3D-design en 
tekencapaciteit uit te breiden in 
Engineering & Maintenance, wat 
ons voorbereidt op de toekomst. We 
geloven dat de luchtvaart deze 
technologie meer en meer gaat 
gebruiken. Er zal een moment komen 
dat elke onderhouds- of reparatieklus 
met een 3D-model zal beginnen. Daar 
bereidt KLM zich alvast op voor.”

1.  Noodglijbaankap, (vooraanzicht), 
voor bescherming tijdens 
onderhoud.

2.  Een deel van de velgkap voor 
een Boeing 737. Deze worden 
tijdens een spuitbeurt in plaats 
van tape gebruikt.

3.  Vliegtuigremkap, die de 
remmen bedekt tijdens een 
schoonmaakbeurt.

4.  Handvat voor een schrapertje, 
met een ergonomisch design.

5.  Verschillende versies van 
maskeerpluggen voor velggaten 
van een Boeing 737. Deze 
worden tijdens een spuitbeurt
in plaats van tape gebruikt.

6.   Noodglijbaankap, (achteraan-
zicht), voor bescherming tijdens 
onderhoud.

7.  3D-onderdeel van een krik, dit 
wordt gebruikt bij het optillen van 
de wielen van een vliegtuig.

1

2 3

4

5

6

7
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Hoe kunnen 3D-printers de reparatie en het onderhoud 
van vliegtuigen vereenvoudigen? Over die vraag buigt 
Radical Innovation Manager Arlette van der Veer zich, 
en haar antwoorden zijn veelbelovend.

De toekomst is nu 
Radicale innovatie in de schĳnwerpers
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Wat is uw rol binnen KLM?
“Ik werk binnen het Radical Innovation 
Team, dat weer onderdeel is van het 
KLM Transformation Office. We 
proberen de langetermijnstrategie 
van KLM te realiseren door innovatieve 
ideeën en technologieën te onderzoeken 
en te implementeren. Als luchtvaart-
ingenieur ben ik ingeschakeld om met 
medewerkers van KLM Engineering 
& Maintenance het gebruik van 
3D-printers in het vliegtuigonderhoud 
te onderzoeken.”  

Wat is het doel van deze 
3D-productiemethode?
“Het is niet zo dat we structureel 
vliegtuigonderdelen kunnen gaan 
printen. Daarvoor moet de technologie 
eerst voldoen aan de strikte eisen van 
de luchtvaartindustrie op het gebied 
van veiligheid en certificering. Voor nu 
kijken we vooral naar het printen van 
praktische tools die het onderhouds- en 
reparatieproces kunnen ondersteunen 
en vergemakkelijken, zoals mallen, 
opspanmiddelen, armaturen, kapjes 
en houders in complexe vormen.” 

Kunt u een voorbeeld geven?
“Tijdens het spuiten van een Boeing 737 
met nieuwe lak gebruikten technici 
vroeger schilderstape om de wielvelgen 
af te plakken. Dat betekende urenlang 
priegelwerk en kostte bovendien veel 
kostbare tape. Door pluggen te ontwikke-
len met 3D-printen en die in de gaten te 
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Alles ineen
“Voor een piloot maakt het 
niet zo veel verschil of je  
nu goederen of passagiers 
vervoert. De handelingen 
zijn vrijwel hetzelfde, al  
houd ik als cargopiloot geen 
speech bij het opstijgen en 
landen. Een ander verschil is 
dat een vrachtvliegtuig geen 
cabin crew heeft. Eigenlijk 
ben ik daarom piloot en 
cabin crew ineen. Achter de 
cockpit zijn twee bedden, 
wat stoelen en een keukentje. 
Daar koken we voor elkaar.”

Terug naar het begin
“Als kind zag ik mijn vader 
een sportvliegtuigje besturen. 
Dat ga ik ook doen, nam ik 
me voor. Op mijn veertiende 
was het zover. Op die leeftijd 
mag je een zweefvliegtuig 
leren besturen. Een zweef-
vliegtuig heeft geen motor, 
het blijft in beweging dankzij 
opstijgende warme lucht. De 
technologie is tegenwoordig 
zo goed dat je met zo’n vlieg- 
tuig best lange afstanden 
kunt afleggen. Mijn record  
is 850 kilometer. Dat was  
in Zuid-Afrika, waar de 
weersomstandigheden veel 
gunstiger zijn dan hier.”

Paard aan boord
“Ik weet precies wat voor 
vracht ik aan boord heb.  
We vervoeren vaak bloemen 
of auto’s, maar soms ook 
levende dieren. Zo heb 
ik ooit eens een zeeleeuw 
aan boord gehad en trans-
porteren we geregeld 
paarden. Als we dieren 
vervoeren, is er altijd iemand 
mee om een oogje in het zeil 
te houden.”

Uitdagingen
“Dat woord kun je op 
verschillende manieren 
invullen. De tijdverschillen 
en het nachtwerk die bij deze 
baan komen kijken, kunnen 
best pittig zijn. Toch kijk ik  
er liever op een positieve 
manier naar. Hoe kun je daar 
op een goede manier mee 
omgaan? Als human factor 
instructor houd ik me bezig 
met ‘de psychologie van de 
cockpit’. De vliegtechnologie 
is vandaag de dag enorm 
geavanceerd, waardoor juist 
de menselijke factor in het 
vliegen het belangrijkste 
focuspunt is. Zo buig ik 
me bijvoorbeeld over de 
samenwerking tussen 
piloten, crew en de lucht- 
verkeersleiders en hoe we die 
steeds kunnen verbeteren.” 

Gevolgen van corona

“De vrachtafdeling draait  
nu meer uren dan ooit;  
omdat er minder passagiers- 
vliegtuigen gaan, nemen 
wij vracht mee die normaliter 
in die toestellen meegaat. 
Een ander gevolg is dat we 
op sommige vliegvelden 
niet kunnen uitstappen, 
omdat we dan in quarantaine 
moeten.”

“Als kind nam ik 
 me al voor: later 
 ga ik vliegen”
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KLM FOR YOU BEHIND THE SCENES

John de Kanter  
(51) is sinds 2011 
cargopiloot bij  
Air France KLM 
Martinair. Zijn 
passie voor vliegen 
ontstond al jong: 
hij bestuurde zijn 
eerste vliegtuig op 
14-jarige leeftijd.
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Air France heeft een doel: de CO₂-uitstoot 
per passagierskilometer moet tegen 2030 
zijn gehalveerd. Om dit te bereiken, zet Air 
France, voor de afhandeling van vliegtuigen 
materiaal, zoals pushback en tankwagens, in 
dat wordt aangedreven op elektriciteit. Eind 
2020 zal bijna zestig procent van het 
materieel op luchthavens waar Air France 
gebruikmaakt van eigen vliegtuigafhandeling 
(bijvoorbeeld Paris-Charles de Gaulle 
en Paris-Orly), elektrisch zijn. Van vloot-
vernieuwing, recycling en compensatie van 
CO₂-uitstoot tot het gebruik van duurzame 
vliegtuigbrandstoffen: al deze duurzame 
ontwikkelingsplannen van Air France 
liggen vast in het Horizon 2030-plan. 
corporate.airfrance.com

SkyCare & Protect is een nieuwe 
alliantiebrede belofte die wordt 
gesteund door alle negentien 
member airlines van SkyTeam. Het 
gaat om vijftien maatregelen die 
hygiëne en persoonlijke veiligheid, 
tijdens ieder onderdeel van de reis, 
verbeteren en waarborgen. 
skyteam.com/nl/skycare-

and-protect

Hygiëne 
Dankzij het invoeren van 
nieuwe procedures en het 
verbeteren van bestaande, 
zorgt Delta Air Lines voor 
schonere lucht, een schonere 
ruimte en voor schonere 
oppervlakken aan boord. 

Meer ruimte
Het beperken van de 
beschikbare capaciteit 
aan boord, het veilig van 
achteren naar voren 
instappen van de passagiers 
(maximaal tien personen 
tegelijkertijd) én het 
bevorderen van veilige 
tussenruimten op de 

luchthavens maakt dat u 
gemakkelijker afstand van 
elkaar kunt houden.  

Veilige service 
en aandacht
Het verplicht stellen van 
mondmaskers voor zowel 
passagiers als personeel, 
het beschikbaar stellen 
van ‘hygiënekits’ – met 
desinfecterende handgel 
en mondmaskers – en het 
aanpassen van de service 
om lichamelijk contact 
te beperken, biedt de 
benodigde veiligheid 
tijdens uw reis. 
delta.com 

SkyTeam

Uw veiligheid, 
onze zorg

KLM en
 Air France 
zĳn allebei

 op dezelfde
 dag jarig, 

7 oktober jl. 
werden

 ze 101 jaar 
en 87 jaar
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Air France

DUURZAME 
ONTWIKKELINGEN

Delta Air Lines

VEILIGER REIZEN 

Onlangs voegde Air France haar tiende, en tevens laatste, 
Boeing 787-9 toe aan de vloot. Met stillere motoren en een 
lager brandstofverbruik voldoet dit type vliegtuig aan de 
eisen van deze tijd. Het comfort aan boord is fantastisch: 
u stapt binnen in een lichte en ruimtelijke cabine met grote 
ramen zodat u heerlijk van het uitzicht kunt genieten. Alle 
Boeing 787-9’s  zijn uitgerust met wifi – voor optimale 
bereikbaarheid – en door een verbeterde luchtdruk en 
vochtigheid vliegt u extra comfortabel naar uw bestemming. 
corporate.airfrance.com

Air France

Voor een ontspannen vlucht

De Delta CareStandardSM  richt zich op hygiëne, zoals 
een schonere ruimte en lucht, en daarnaast op het 
bieden van meer ruimte, veilige service en persoonlijke 
aandacht gedurende uw gehele reis.

Al veertig jaar lang ondersteunt 
het personeel van Air France, 
samen met Aviation Sans 
Frontières (ASF), belangeloos 
humanitaire doelen, zoals het 
luchtvervoer voor zieke kinderen. 
De organisatie is eveneens actief 
betrokken bij de strijd tegen 
COVID-19. Zo organiseert ASF 
sinds begin april dagelijkse 
vluchten voor medische en 
chirurgische teams om die te 
helpen de medische centra, die 
extra medische ondersteuning 
nodig hebben, snel te bereiken. 
corporate.airfrance.com

Air France

SAMEN STERK
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VOLLEDIGE 
FOCUS
Snel afgeleid? Met de nieuwste 
noisecancelling headphones 
van Sony kunt u in alle rust 
(thuis)werken of studeren. 
Deze lichtgewicht, draadloze 
koptelefoon van topkwaliteit 
dempt alle ruis en omgevings-
geluiden. Met de Sony 
Headphones Connect-app 
stelt u hem volledig af op 
uw wensen. Verkrijgbaar in 
de kleuren zilver en zwart.

Miles-aanbieding 
Nu 20% korting

82.146 miles*
i.p.v. van 102.608 Miles

Deze aanbieding is geldig van  
4 december 2020 t/m 4 januari 2021. 
Bestel dit product op store.flyingblue.com. 
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ADVERTORIAL

Ontspannen en opladen in 
tropisch Costa Rica 

Pura vida!

Een reis naar dit Midden-Amerikaanse 
land zal een schat aan onvergetelijke 
momenten met zich meebrengen. 
Costa Rica beschermt zo’n vijf procent 
van de biodiversiteit in de wereld en is 
een wereldleider geworden op het 
gebied van duurzaamheid. Bezoekers 
van Costa Rica genieten van een goed 
georganiseerde infrastructuur met 
een breed scala aan activiteiten en 
accommodaties. Droom weg bij de 
unieke plekken die Costa Rica rijk is. 

La Fortuna 
Hier ontsnapt u gemakkelijk aan de 
stress en drukte van de dagelijkse 
routine. Dit dorp, gelegen naast de 
actieve Arenal-vulkaan, hee� een 

rijk natuurgebied, een denderende 
waterval en indrukwekkende 
hotsprings. Ideaal voor een tussenstop 
in een van de wellnessresorts in de 
omgeving. In La Fortuna vindt u 
verschillende spabehandelingen 
met lokale ingrediënten waaronder 
vulkanische as en ko�e. 

Glamping hotel Isla Chiquita 
In een inham van de Stille Oceaan 
ligt Isla Jesusita. Op dit eiland vindt u 
het enige glamping-hotel van Costa 
Rica, Isla Chiquita. Het hotel beschikt 
over luxe tenten met een panoramisch 
uitzicht en is een ware beleving voor 
iedere avonturier of natuurlie�ebber. 
Dit is ook de ideale plek om zeevonk 
te zien, een algensoort die na een 
warme dag blauw licht gee� als het 
water in beweging komt. 

Nosara
Dit district is een juweeltje in de 
Guanacaste-regio. Kies voor een basic 

B&B retreat in het plaatsje Guiones 
of ga voor luxe en overnacht in de 
Lagarta Lodge met de mooiste in�nity 
pool van heel Costa Rica. Als u 
geluk hee�, kunt u bij het strand van 
Ostional met eigen ogen een magisch 
natuurwonder aanschouwen. Hier 
komen jaarlijks duizenden Ridley-
zeeschildpadden naar de kust om 
hun eieren te leggen, dit wordt ook 
wel de ‘Arribada’ genoemd. 

Costa Rica hee� de gezondheids-
protocollen in het land sterk en 
volgens de richtlijnen aangescherpt 
en hee� daardoor onder andere 
een Safe Travels-stempel mogen 
ontvangen, uitgegeven door de World 
Travel & Tourism Council (WTTC). 

Gelegen tussen de Stille 
Oceaan en de Caraïbische 
Zee biedt Costa Rica een 
overvloed aan unieke dieren, 
landschappen en klimaten. 

Meer weten?
Ga voor actuele informatie over Costa 
Rica naar visitcostarica.com

Lagarta Lodge

Isla Chiquita
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DREAM TRIPS
Samengesteld voor Flying Dutchman-lezers

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

reisaanbieders. Elke reis heeft een KLM-vlucht als startpunt 
van gegarandeerd onvergetelijke droomreizen. 

73
AVONTUURLIJK CANADA 

ULTIEME LUXE OP DE MALEDIVEN 
70 72

WANDEL DOOR PRACHTIG EUROPA  

Meer weten?
Zo vraagt u vrijblijvend informatie aan 

over een of meerdere van deze reisaanbiedingen:

• Vul de antwoordkaart in (achter in dit magazine).
• Of ga naar klm.com/dreamtrips en vul het contactformulier in.*

• Of neem direct contact op met de reisaanbieder.

* Binnen 14 dagen ontvangt u een reactie.

74
ADEMBENEMEND NOORWEGEN 

De actuele reisadviezen en toegangseisen voor de bestemmingen in deze Dream Trips-aanbiedingen 
vindt u op nederlandwereldwijd.nl. Voor de voorwaarden van de reisaanbiedingen, 

inclusief het annulerings- en teruggavebeleid, verwijzen wij u graag naar de desbetreffende reisaanbieder.

PROMOTION DREAM TRIPS
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We verwelkomen reizigers graag in Edmonton en Jasper, maar reismogelijkheden zijn afhankelijk van de 

ontwikkelingen rondom COVID-19 en internationale reisadviezen van en naar Canada. Raadpleeg hiervoor de 

website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De genoemde touroperators zijn aangesloten bij SGR.

Druk- en zetfouten voorbehouden. Sneeuwzeker Deals is een initiatief van Zapper PR.

LAAT JE INSPIREREN DOOR DE TOEKOMSTIGE 
REISMOGELIJKHEDEN OP SNEEUWZEKERDEALS.NL

Vlieg met KLM naar 

Edmonton 

Vertrek mogelijk op 

donderdag en zaterdag

Edmonton: de toegangspoort 

tot de Canadese Rockies

WINTER IN ALBERTA
ONGEKENDE RUST
EN RUIMTE

NO WORRIES! DE BERGEN WACHTEN OP JE. 



Wandelen door 
de Hooglanden

West Highland Railway

Gezellige dorpjes 
in Schotland

Sprookjesachtig Loch Ness 
Op dag vijf kunt u kiezen uit een 
beklimming van de Ben Nevis-berg 
of een bezoek aan een whiskystokerij. 
De volgende dag staat in het teken 
van Loch Ness: u kunt Schotland niet 
verlaten zonder dit iconische meer te 
hebben aanschouwd. Het donkere 
water is een sprookjesachtig decor 
voor een rondwandeling. Ontdek op 
de laatste dag de levendige hoofdstad 
Edinburgh, voordat u met talloze 
herinneringen op zak naar huis vliegt. 

U vertrekt vanaf mei 2021 
(diverse data mogelijk).  

De reis in het kort
Dag 1: Amsterdam – Glasgow 
– Fort William
Dag 2: Fort William, Glen Nevis 
en Polldubh Falls
Dag 3: Fort William, Glencoe
Dag 4: Fort William, Loch Ossian
Dag 5: Fort William, optioneel 
beklimming Ben Nevis 
Dag 6: Fort William – Great Glen 
Way – Loch Ness – Inverness 
Dag 7: Inverness
Dag 8: Inverness – Edinburgh – 
Amsterdam

Hoogtepunten
• Standplaats in sfeervol Fort 

William
• Uitzicht vanaf de Pap of Glencoe
• Rit met de West Highland 

Railway
• Wandeling rondom Loch Ossian 

en Great Glen Way 

Inclusief
Retourvliegreis met KLM, 
hotelovernachtingen met 
ontbijt, transfers luchthavens, 
georganiseerde wandeltochten 
met begeleiding inclusief
vervoer, treinrit, bezoek 
Glasgow en Stirling Castle 
op de heenreis, bezoek 
Edinburgh op de terugreis, 
Nederlandse reisbegeleiding. 

Meer informatie
Djoser
Breestraat 125
2311 CM Leiden
Tel: 071 512 64 00 
info@djoser.nl 
djoser.nl 

8-daagse 
wandelreis 
Schotland 
vanaf 
€ 1.395 p.p 

REISAANBIEDING

Meer informatie? Kruis op de antwoordkaart
(achterin) hokje 1 aan, ga naar klm.com/dreamtrips

óf neem direct contact op met Djoser.

Mooi uitzicht op 
de Pap of Glencoe

PROMOTION DREAM TRIPS
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WANDEL DOOR  
PRACHTIG EUROPA  
Uw benen brengen u naar de meest 
bijzondere plekken – hier ziet u dingen 
waar u anders aan voorbij zou reizen. 
Djoser organiseert al 35 jaar lang 
onvergetelijke wandelreizen in Europa, 
die veelal bestaan uit dagtochten vanuit 
een vast verblijf.

Wandel in Wales, Italië  
en Schotland
In het noordoosten van Wales verblijft u 
in een elegante badplaats: vandaaruit  
wandelt u naar middeleeuwse kastelen 
en langs kleurrijke heide. Het hoogte-
punt? Het nationale park van Snowdonia.
In Italië verkent u vanuit een family 
hotel aan de kust dé vijf vissersdorpen, 
gelegen aan de ruige rotskust, die samen 
de kern vormen van Cinque Terre. 

En dan de Schotse Hooglanden: een 
fraaie bed & breakfast aan de oevers van 
Loch Linnhe is de uitvalsbasis voor de 
spectaculaire wandelingen in dit land. 

Vrijheid blijheid 
Elke dag staat er een mooie wandeling, 
begeleid door een reisleider, op het 
programma. Liever even ontspannen  
of een andere wandeling doen? Geen 
probleem! Goed om te weten: de 
wandelreizen van Djoser zijn geschikt 
voor iedereen met een ‘normale’ conditie 
en de gezellige groepen bestaan gemid- 
deld uit twaalf tot veertien personen.

Highlands en lochs in Schotland 
Denk je aan Schotland, dan denk je al 
snel aan ruige heiden, whiskystokerijen 

en mysterieuze lochs. En dat is precies 
wat je zult ontdekken. Deze reis begint in 
het sfeervolle Fort William, gelegen aan 
een gigantisch loch, en gaat de eerste dag 
naar de vallei van de Glen Nevis: hier is  
het landschap op en top Schots.

Dieren spotten 
De vallei van Glencoe is misschien wel 
nóg mooier. Vanaf de spitse piek is het 
uitzicht op de zee en eindeloze Hoog- 
landen onvergetelijk. Dwars door dit 
natuurgeweld loopt de West Highland 
Railway, een wereldberoemd stuk  
spoor, waarover u een ritje maakt. Al 
wandelend vanaf het eindstation treft u 
glooiende hoogvlaktes, meren en bossen. 
Spot hier – met wat geluk – edelherten, 
sneeuwhoenders en steenarenden!

Er is geen betere manier om de schoonheid van een ander land te beleven dan te voet. Van Italië  
en Wales tot Ierland en Schotland: ontdek met Djoser al wandelend de meest prachtige routes. 
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Tijdens de route – deels per iconische  
Rocky Mountaineer en deels per huurauto – 
trekken oogverblindende landschappen 
aan u voorbij en verkent u de omgeving op 
spectaculaire wijze.

Avontuurlijke roadtrip
Het startpunt van de roadtrip is Calgary. 
Vervolgens trekt u met de huurauto door de 
ruige natuur van Kananaskis Country en 
Banff National Park naar het toverachtige 
Lake Louise en Moraine Lake. Rijd door 
berglandschappen met wijd uitgesleten 
valleien, spitse pieken, gletsjers en 
onwaarschijnlijk gekleurde meren.
Onderweg stopt u voor hikes, kajaktours  
en ritten te paard in het leefgebied van 
herten, beren, vossen en coyotes. Voor  
nóg meer avontuur biedt een heli-hike 
uitkomst. Een helikopter vliegt u naar een 
unieke plek in de natuur om daar een 
prachtige natuurwandeling te maken. 

Indrukwekkende treinreis 
Een treinreis per Rocky Mountaineer voert  
u van Lake Louise naar Vancouver. Leun 
achterover, laat u op uw wenken bedienen 
en ga op in het visuele spektakel dat door  
de grote ramen naar binnen dringt. Eind- 
punt is Vancouver, met zijn hippe wijken, 
restaurants en prachtige stadsparken.

Varen langs Sunshine Coast
Een dag later wordt de selfdrive hervat: de 
Sunshine Coast wacht. Kajakkend door 

Sechelt Inlet heeft u grote kans zeeleeuwen, 
arenden en blauwe reigers te spotten.
Daarna vaart u per zodiac door Sechelt en 
Jervis Inlet. Bekijk de  Native American 
petroglyphs, spot nog meer wildlife en 
onderga de woeste zeestraat Skookumchuck 
Narrows. Where the world can’t find you…

REISAANBIEDING  17-daagse reis door westelijk Canada vanaf € 7.500 p.p.
Voor Flying Dutchman stelde 
Untamed Travelling deze rondreis 
door het land van uitersten samen.

Hoogtepunten
• Selfdrive door fenomenale 

landschappen.
• Heli-hiken in Banff National Park  

(juli/augustus).
• Treinreis per Rocky Mountaineer.
• Kosmopolitisch Vancouver.

• Jetski-tour en kajaktocht 
Sunshine Coast.

• Unieke lodges zoals Bobbie Burns 
en West Coast Wilderness Lodge.

Inclusief
• Retourvlucht met KLM.
• Overnachtingen (maaltijden deels).
• Transfers per helikopter, ferry  

en auto.
• Heli-hiken in Banff (juli/augustus, 

inclusief gids en materialen).
• Treinreis per Rocky Mountaineer.
• Autohuur (inclusief gps).
• Jetski-tour.
• Begeleide kajaktocht.

Reissom
Deze seizoensgebonden reis is te 
boeken voor juni-oktober vanaf 
€ 7.500 p.p. (bij twee personen). 
Exclusief toegang tot parken.

Meer informatie
Untamed Travelling
Tel: 048 754 03 67
info@untamedtravelling.com
untamedtravelling.com

Ontdek de weergaloze natuur van westelijk Canada in de zomermaanden 
en verblijf in toplodges tijdens deze rondreis vol avontuur.

AVONTUURLIJK 
CANADA 

Meer informatie? Kruis op de antwoordkaart 
(achterin) hokje 3 aan, ga naar klm.com/dreamtrips óf 

neem direct contact op met Untamed Travelling.

Untamed Travelling

Heli-hiken in Banff National Park.

PROMOTION DREAM TRIPS
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Gili Lankanfushi

Gili Lankanfushi is een schitterend resort 
met witte zandstranden en wuivende 
palmbomen. Het ligt in de Noord-Malé  
Atol: dit is het hoofdatol van de Malediven, 
waarbij atol staat voor ringvormig eiland  
of reeks van eilanden.

Prachtige onderwaterwereld
Het eco-vriendelijke resort, omgeven  
door een prachtige lagune, is eenvoudig 
per boot te bereiken vanaf de luchthaven  
en ligt vlak bij de beste surfspots van  
de Malediven. Voor duikers is de adem- 
benemende onderwaterwereld van de  
Malediven – vol kleurrijke vissen en 
wonderlijk koraal – een waar paradijs.

Ultieme privacy
Ervaar ultieme privacy in de schitterende 
overwatervilla’s of vrijstaande Crusoe 
Residences, die uitsluitend per privéboot 
bereikbaar zijn. Het toppunt van privacy? 
Dat vindt u in The Private Reserve, gelegen 
op 500 meter van het hoofdeiland. Geniet er 
van een ongeëvenaard uitzicht en unieke 
faciliteiten, zoals persoonlijke butlerservice, 
infinity pool, privé-spa en bioscoop. 

Culinair genieten
Op het gebied van Wine & Dine biedt het 
resort unieke culinaire mogelijkheden. 
Geniet van een wijnproeverij in de 
ondergrondse wijnkelder, een Japans diner 
in restaurant By The Sea, een barbecue  
in uw eigen villa of vers gegrilde vis in  
het overwaterrestaurant met 360 graden 

uitzicht op de Indische Oceaan. Tevens zijn 
er diverse romantische locaties op het 
eiland voor een private dining experience. 
Denk aan: een diner op het strand onder de 
sterrenhemel of een lunch hoog boven de 
boomtoppen met schitterend uitzicht over 
het eiland en haar mooie stranden.

ULTIEME LUXE  
OP DE MALEDIVEN 
Ten zuidwesten van India en Sri Lanka liggen de Malediven. Deze  
exotische eilandengroep bestaat uit 1190 koraaleilandjes. Op één van  
de paradijselijke eilandjes vindt u het schitterende resort Gili Lankanfushi. 

Inclusief
• Economy Class-retourvluchten 

Amsterdam – Malé met Air 
France-KLM.

• Privé-transfer naar uw hotel v.v.
• 7 nachten in een Villa Suite.

VIP Specials
• 20-30% hotelkorting.
• Gratis kamerupgrade bij check- 

in (o.b.v. beschikbaarheid). 
• Gratis halfpension.
• Gratis $ 150 Food & Beverage 

credit.

Boek voor 1 maart 2021 en 
ontvang gratis: een private 
dining experience (inclusief een 
fles wijn) en een spabehandeling 
(60 minuten per persoon).

Reissom
Deze speciale lezersreis is  
geldig voor de periode 7 januari 
– 17 december 2021 (bij 2 
personen). Bij boeking tot 90 
dagen voor aankomst ontvangt 
u 5% extra hotelkorting. 
Bovenstaande vanafprijs geldt 
voor de reisperiode 1 september 
2021 – 30 september 2021. De  
5% extra hotelkorting is reeds in 
de prijs verwerkt. Voor overige 
data geldt een (kleine) meerprijs. 
Exclusief vluchttoeslagen, 
periodetoeslagen, administratie-
kosten en calamiteitenfonds.

Meer informatie
Executive VIP Travel
Coehoornstraat 3
1222 RR Hilversum
Tel: 035 543 15 88
vip@executivetravel.nl
executivetravel.nl 

9-daagse  
VIP-reis naar  
Gili Lankanfushi 
vanaf  
€ 3.995 p.p. 

REISAANBIEDING

Meer informatie? Kruis op de antwoordkaart 
(achterin) hokje 2 aan, ga naar klm.com/dreamtrips óf 

neem direct contact op met Executive VIP Travel. 

Villa Suite

Villa Suite
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Het najaar is geen reden om uw mooie tuin te verlaten, integendeel! 

U blijft genieten van het rijke buitenleven in een fraaie beschutte 

tuinkamer, veranda of tuinkantoor van Bronkhorst. Zo wordt ook 

thuiswerken wel heel aantrekkelijk. Met een Bronkhorst kiest u voor 

maatwerk en persoonlijk advies bij u thuis. Vraag de brochure aan 

op bronkhorstbuitenleven.nl of bel met 0577-201 575.

Vier de herfst buiten

TUINKAMERS    |    VERANDA’S    |    POOLHOUSES    |    SCHUREN    |    GARAGES    |    GASTENVERBLIJVEN

BRONKHORST M.03  |  7 x 3 METER  |  VANAF 19.950

201102-Bronkhorst-FlyingDutchman-208x267-herfst.indd   1 22-09-2020   09:48

Vanuit Bergen Airport reist u binnen een 
mum van tijd naar het fantastische Myrkda-
len Mountain Resort of Voss Resort – beide 
gelegen in het hart van West-Noorwegen.

Prachtig Myrkdalen 
Aan de westkust van Noorwegen, gelegen  
in een serene regio vol indrukwekkende 
fjorden en bevroren meren, opende in 2003 
het moderne Myrkdalen Mountain Resort. 
Een droom voor alle wintersporters: in dit 
gebied valt namelijk de meeste sneeuw van 
heel Europa.  
Bent u een ervaren skiër? Laat u niet 
afschrikken door het kleine pistegebied 
– deze plek staat bekend als dé ‘poeder-
hoofdstad’ van Noorwegen en er zijn 
fantastische off-piste mogelijkheden.
Beginners bouwen zelfvertrouwen op via de 
rustige hellingen, terwijl gevorderden hun 
hart ophalen op breder en ruiger terrein. 

Uitdagend Voss
En dan het schitterende Voss Resort in Voss 
– dé adrenalinehoofdstad van Noorwegen. 
Van kajakken en skydiven tot paragliden  
en wildwaterraften: het kan hier allemaal. 
Jaarlijks komen hier niet voor niets 
Olympische wintersporters samen voor  
de zogenoemde Extreme Sport Week. 
U treft er besneeuwde bergtoppen, valleien, 
bossen, rivieren en watervallen. Voss com- 
bineert een fantastisch skigebied, voor alle 
niveaus, met een bruisende historische stad. 
Een ultramoderne gondel brengt u in negen 
minuten van het treinstation naar de top van 

de berg Hanguren. Er zijn rustige pistes en 
speciale kindergebieden, maar óók genoeg 
uitdagende afdalingen en off-piste mogelijk-
heden voor zelfverzekerde skiërs. 

Beide resorts bieden gecombineerde Ski & 
Fjord-verblijfarrangementen voor de ultieme 
wintersportvakantie in Noorwegen.

ADEMBENEMEND  
NOORWEGEN 
Vier de winter op unieke wijze in een van twee geweldige skigebieden  
gelegen in het hart van West-Noorwegen, waar u tegelijkertijd 
majestueuze fjorden ontdekt.  

Pakket 1: Voss Resort
• € 489 p.p. (bij een verblijf van  

4 personen in het appartement)
• U vertrekt in januari – meerdere 

data zijn beschikbaar – voor 
een 8-daags verblijf in het Voss 
Resort in een 3-kamerapparte-
ment voor max. 5 personen.  
Alleen accommodatie.

• Inclusief retourvlucht 
Amsterdam – Bergen met KLM 
en huurauto.

Pakket 2: Myrkdalen Mountain 
Resort
• € 435 p.p. (bij een verblijf van  

4 personen in de bungalow)
• U vertrekt in januari – meerdere 

data zijn beschikbaar – voor 
een 8-daags verblijf in het 
Myrkdalen Mountain Resort in 
een bungalow met 3 kamers 
voor max. 5 personen. Alleen 
accommodatie.

• Inclusief retourvlucht 
Amsterdam – Bergen met KLM 
en huurauto.

Over Norway Home of Skiing
Norway Home of Skiing is expert 
in wintersportreizen naar het 
schitterende Noorwegen. Met 
een bevolking van slechts vijf 
miljoen, wonend in een land dat 
ruim negen keer zo groot is als 
Nederland, begrijp je waarom 
de hellingen er zelden druk
zijn én hoe onaangetast het 
natuurlijke landschap is.
Of je nu een beginner of een 
professional bent, skiën in 
Noorwegen is voor iedereen! 
norwayhomeofskiing.com/nl

Meer informatie over prijs 
en accommodatie 
TUI Customer Services Center  
Tel: 088 088 58 85  
tui.nl/vakantie/noorwegen/nl

8-daagse  
reis naar  
Noorwegen 
vanaf € 435 p.p.

REISAANBIEDING

Meer informatie? Kruis op de antwoordkaart 
(achterin) hokje 4 aan, ga naar klm.com/dreamtrips óf 
neem direct contact op met Norway Home of Skiing.
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