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DE MEEST BIJZONDERE RESTAURANTS 
TER WERELD

CITYTRIP ANTWERPEN

WEEKEND ESCAPE STOCKHOLM

Te land, ter zee en in het maagje:
ontdek Curacao

Nazomeren in Vorarlberg

Een Indian 
Summer   

  aan het meer 
van Annecy

  Rondreizen 
door Cuba



Wanneer het buiten donkerder, kouder en natter wordt, 
trekken we massaal naar binnen. De BBQ’s worden verruild 
voor plaidjes, pepernoten en urenlang bingewatchen op 
Netflix. En dat terwijl de natuur het hele jaar nog nooit zo 
mooi was. De sfeervolle herfstkleuren, de ochtenddouw 
boven de weilanden en de warmte van de nazomerzon. 

Niet alleen in eigen land, maar ook de Indian Summers in 
buurlanden zoals Oostenrijk (p10) en Frankrijk (p78) laten 
mijn hart sneller kloppen. Voor de zonaanbidders onder 
ons brachten wij ook een bezoek aan prachtige tropische 
plekken. Daar waar de zon altijd schijnt. Van een actieve 
vakantie op Curaçao (p38) tot een rondreis door Cuba 
(p69). Een great escape naar gegarandeerde warmte en 
zomerse sferen. 

Daar waar de eerste nachtvorst in Nederland een feit is, sip 
ik van mijn Aperol Spritz terwijl ik uitkijk over het meer van 

Annecy. Mijn benen wiebelen heen en weer en ondertussen 
zorg ik ervoor dat mijn tenen het water net niet raken. De 
weerkaatsing van de zon op het water doet mijn huid warm 
aanvoelen. Genieten pur sang.  

Deze herfst zit je er in ieder geval warmpjes bij.

Liefs,

De wereld kleurt goud

M E D E - E I G E N A A R  E N  H O O F D R E D A C T E U R  T R A V E L  R U M O R S

Daniëlle 
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Downloaden

Shoppen

En verder...

Culinair

Inhoudsopgave
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Het najaar is ook in het Zuid-Limburgse heuvellandschap gearriveerd. De natuur en de stad zijn 
gehuld in sfeervolle herfstkleuren. Laat je verrassen door de Bourgondische gastvrijheid van 
Valkenburg en door de vele leuke cafés en goede restaurants met lokale specialiteiten. 

De woorden Valkenburg en kerstmarkt worden met grote regelmaat in één zin gebruikt. Zonde, als 
je het ons vraagt. De stad heeft zoveel meer te bieden. Het bruist er van de gezelligheid. De toch 
al smalle straatjes in het centrum worden nog smaller door de bomvolle terrassen. Niet een toffe 
plek, maar juist een leeg tafeltje spotten is je uitdaging. Juist dit maakt Valkenburg zo leuk. De 
kaarten staan gevuld met goede gerechten en de wijnen smaken naar meer.

Must stay
Op slechts 11 minuten rijden vanaf Maastricht sta je in 
hartje Valkenburg. Dit gezellige plaatsje is een zeer populaire 
bestemming en staat niet alleen bekend om de beroemde 
Limburgse vlaai, maar ook om haar heerlijke wijn. Ben je op 
zoek naar een leuke plek om te overnachten in Valkenburg? Dit 
karakteristieke vakantiehuis is perfect voor jouw herfstbreak. 
Deze vakantiewoning bestaat uit twee woonlagen, met beneden 
een ruime woonkamer, eetruimte en keuken. Boven is het huisje 
voorzien van twee aparte slaapkamers, een sauna en badkamer. 
En het leuke is: dogs are allowed! Juist de ruimte in deze woning, 
maakt het een prettige accommodatie voor de hond. Voldoende 
bewegingsruimte en fijne plekjes om te luieren. 
Maar ook voor wat meer activiteit zit je hier goed. Zo is er een 
aparte jeu de boules plaats in de achtertuin en bevindt het 
huisje zich op een heuvelachtige en bosrijke omgeving. Lange 
wandelingen gegarandeerd. 

Relax na een actieve dag in Valkenburg in de hot-tub, geniet 
van de infrarood sauna of plons in bad in de stijlvolle badkamer. 
Sluit een gure herfstdag af met een warme chocolademelk bij 
de openhaard, om vervolgens weg te dromen in een fijn en 
comfortabel bed.  
Dit vakantiehuisje in Valkenburg boek je via Novasol.

Valkenburg
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Bruisend
Must eat
Lunch-time! Wanneer je binnenstapt bij Aan de Linde, waan jij je direct in 
een authentieke Parijse bistro. Dit lunchplekje straalt een warme en intieme 
sfeer uit en is perfect voor een gezellige middag borrelen met vrienden of 
familie. Naast een fijne sfeer staat Aan de Linde ook bekend om de heerlijke 
gerechten die met liefde worden gekookt.  
Zin om langs te komen? Aan de Linde vind je op het hoekje van de 
karakteristieke Jan Deckerstraat.

Voor een heerlijke burger zit je bij Pistache aan de Grotestraat Centrum 15 
goed. Dankzij de voortdurend wisselende menukaart word je iedere keer 
opnieuw verrast. Kun je niet kiezen tussen een verse pasta of een goed stuk 
vlees? Weet dat je in ieder geval verzekerd bent van een gerecht dat met 
liefde is bereid. Vergeet niet om tijdens het diner een cocktail te kiezen uit 
één van de 50 cocktails die op de menukaart staan.  

Tijd voor een borrel bij Pub Henry, gevestigd aan Grotestraat Centrum 
24. Of je nu wilt genieten van heerlijke speciaal bieren of gewoon behoefte 
hebt aan gezelligheid om je heen, bij Pub Henry ben je aan het juiste adres.

"Wanneer je binnenstapt bij Aan de Linde, 
waan jij je direct in een authentieke Parijse bistro."
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Must do
De hoogte in 
Wanneer je toe bent aan een sportieve acti-
viteit, zorgt een ritje met kabelbaan Agogo 
voor de nodige adrenaline. De kabelbaan 
brengt je naar de 68 meter hoger gelegen 
Wilhelminatoren op de welbekende 
Cauberg. Wanneer Nederlanders het 
hebben over een beklimming in eigen 
land, dan gaat vaak over de Cauberg. De 
Cauberg is zwaar, steil en staat bekend als 
finishplek van de Amstel Gold Race. Op de 
top heb je niet alleen een prachtig uitzicht 
over België en Duitsland, maar ook over 
het centrum van Valkenburg. Wanneer je 
bent uitgekeken is het tijd voor een potje 
levend tafelvoetbal, een dance battle tegen je 
vrienden of tokkel je vanaf de meters hoge 
Wilhelminatoren naar beneden. 

Een balletje slaan
Zin om een balletje te slaan? In het heuvel-
landschap, tussen de wijngaarden, liggen 
verschillende golfbanen, zo ook Golfbaan 
Het Rijk van Margraten. Deze golfbaan 
heeft 18 holes waarbij iedere golfronde een 
uitdaging is. Met een hoogteverschil van 50 
meter en dankzij professioneel baanonder-
houd is golfen op deze golfbaan het hele 
jaar mogelijk. 

Als een prinses
Wanneer je een bezoek brengt aan de 
Kasteelruïne van Valkenburg, waan jij je 
direct in de middeleeuwen. In deze burcht 
vind je verschillende monumentale resten, 
zoals een ridderzaal, de verdedigingstoren 
en ondergrondse vluchtgangen. 

Ontspan 
Meer zin om te ontspannen onder het 
genot van hoge temperaturen? 
Eén van de meest bekende en grootste kuur-
oorden van Nederland staat in Valkenburg: 
Thermae 2000. Bij Thermae 2000 kom jij 
volledig tot rust tussen de groene velden 
en bossen. Hier kun je genieten van twee 
stoombaden en negen verschillende soorten 
sauna’s, waaronder een rozensauna, een 
Finse sauna met sterrenhemel, een eucalyp-
tus sauna en meerdere infrarood sauna’s. 
Ontspan tijdens één van de beautybehan-
delingen en massages, of ga voor een unieke 
behandeling op een warm zandbed. 

Shop till you drop
Natuurlijk kun je Zuid-Limburg niet 
verlaten zonder een bezoek aan de prachtige 
stad Maastricht. Of je nu wilt winkelen, een 
hapje wil eten of cultuur gaat bezichtigen; 
Maastricht heeft ontzettend veel te bieden. 
Shop in één van de honderden winkels of 
bewonder de gezellige stad vanaf een terras 
in het herfstzonnetje. 
Tip: neem een kijkje in de mooiste boek-
winkel ter wereld: de Dominicanen. 

  
in Zuid-LimburgEropuit Kerst in Valkenburg

Boek je Pod of Lodgetent via buitenplaatsbeekhuizen.nl

Wanneer kerst eraan komt, is een bezoekje aan 

Valkenburg zeker een must-do. Deze plek in 

Zuid-Limburg veranderd dan namelijk in een 

sprookjesachtig en sfeervol kerststadje. De stad 

mocht zich namelijk in 2018 European City of 

Christmas noemen en is daarnaast ook dé kerststad 

van Nederland. Tijdens de kerstdagen zie, ruik en 

proef je alles wat met kerst te maken heeft en is er 

genoeg te beleven.

Ondergronds kerstvieren

In de Gemeentegrot en de Fluweelengrot, vind 

je een unieke kerstmarkt. De kerstmarkt in de 

Gemeentegrot is de oudste, grootste en meest 

bezochte ondergrondse kerstmarkt van Europa. 

Hier is alles in kerstsferen en overal staan stands met 

kerst- en cadeauartikelen. In de Wilhelminagrot staan 

sprookjesachtige zandsculpturen van kunstenaars 

over de hele wereld. 

Bovengronds kerstvieren

Twee keer per week trekt de kerstparade met 

verlichte praalwagens en dansers in betoverende 

kostuums door het centrum van Valkenburg. 

Meer zin in een wandeling? Met Route d’Amuse 

maak je een wandeling waarbij je langs verschillende 

restaurants komt en geniet van 5 verschillende 

amuses. 

Kerst  
in Valkenburg
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Dag 1 - aankomst in Zürich
Wanneer je in het vliegtuig stapt, zit je voor je het doorhebt 

midden in de Oostenrijkse natuur ter hoogte van de 
Kanishfluh berg. Deze berg staat niet alleen bekend om haar 

prominente positie in het landschap, maar ook vanwege de 
vele wandelroutes en omliggende dorpen. 

Tip: huur van tevoren een auto en rijd naar de eerste 
bestemming: Alpengasthaus Edelweiss. De wegen in 

Oostenrijk zijn van goede kwaliteit en voornamelijk vlak. 
Op het einde rijd je al slingerend door de bochten de 

hoogte in. Onderweg krijg je alvast een voorproefje van het 
indrukwekkende uitzicht dat op de top op je staat te wachten

Alpengasthaus Edelweiss staat bovenop een berg en bevindt zich 
naast de welbekende Kanishfluh berg. Het hotel ziet er modern uit 
en door haar unieke locatie, luxe kamers en typische Oostenrijkse 
gastvrijheid ben je verzekerd van een goed verblijf. Binnen in het 
hotel heb je vanaf jouw kamer een panoramisch uitzicht. Het 
uitpakken van je bagage verandert hierdoor in een aangename 
bezigheid, want de Oostenrijkse natuur is wonderschoon. In de 
verte zie je diverse wandelroutes slingeren door het landschap. Ze 
leiden jou langs de mooiste highlights van de omgeving. 
Ontdek de bijzondere natuur en ga op ontdekkingstocht 
naar het dorpje Mellau. Dit plaatsje ligt in de schaduw van 
de Kanishfluhberg en staat bekend om haar mooie ligging, 
Oostenrijkse huizen en bebloemde balkons. Deze plek lijkt 
afkomstig te zijn van een ansichtkaart en authentieke huizen 
worden hier afgewisseld met moderne gebouwen. Samen met de 
wilde bloemen en de kerk die als middelpunt van het dorp dient 
een spannende combinatie. 

Aan het dorpsplein vind je diverse cafés en restaurants waar je 
kunt genieten van Oostenrijkse specialiteiten. Door de bijzondere 
ligging van het dorp gebruiken de restaurants veel ingrediënten 
van lokale ondernemers. Zo serveert Café Deli, dat in hotel 
Bären verstopt zit, alleen gerechten die afkomstig zijn van lokale 
ondernemers. Van zelfgemaakte jam en honing uit Riefensberg tot 
ijs uit Wolfurt en fruit uit de Vorarlberger Ried. 

Ontvlucht de herfst en verwarm je aan de laatste 
zonnestralen in de Oostenrijkse regio Vorarlberg. 
Dankzij de bloeiende alpenweiden, prijswinnende 
wandelroutes en idyllische dorpen is dit een fijne 
plek om te genieten van de nazomer in Oostenrijk. 
Want wie dacht dat Vorarlberg alleen in de winter 
dienstdoet, heeft het goed mis.  
Dit stukje ongerepte natuur vraagt ook in het 
najaar om een lang verblijf. Adembenemende 
vergezichten, frisse berglucht en kraakheldere 
bergmeertjes wachten je op.  

in Vorarlberg
Nazomeren

K A N I S H F L U H

"Deze plek lijkt 
afkomstig te zijn van 

een ansichtkaart"

A C T I E F
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Dag 2 - Lokaal ontbijten
Start de dag met een voedzaam bergontbijt in het hotel. 

Doordat het hotel bij uitstek geschikt is voor wandelaars, is aan 
alles gedacht. Zo bestaat het ontbijt uit lokale producten en 

zelfgemaakte lekkernijen en kun zelfs je snacks meekrijgen voor 
onderweg om je energie op peil te houden. 

Voor een unieke wandelroute in het gebied van Vorarlberg rijd 
je in een uurtje richting de omgeving van Lech. 

Hier vind je namelijk de prijswinnende wandelroute Lechweg 
Trail. Deze wandelroute bestaat uit twee wandelpaden die 

verschillen in lengte en stoppunten. 

De eerste wandelroute is 14,6 kilometer 
lang en duurt in totaal 5 uur. De route 
begint bij het Formarinsee meer, waar 
je kunt komen met de Wanderbus, 
een bus speciaal voor wandelaars die 
vanaf verschillende stations vertrekt. 
Vanaf het meer heb je een panoramisch 
uitzicht en kom je langs indrukwekkende 
bezienswaardigheden zoals de Alpe 
Formarin en het Steinbock-Denkmal, een 
bekend Ibex monument uit de omgeving. 

De tweede wandelroute leidt naar een 
brug over de Lech rivier. Tijdens deze 
klim geniet je van de wisselende natuur en 
frisse berglucht die door je haren waait. 
De tweede route is meer voor de ervaren 
klimmer, maar zeker de moeite waard 
wanneer je de bekende groene natuur van 
Oostenrijk van dichtbij wilt meemaken.
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Lechwech Trailroutes
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Dag 3 - Vroeg uit de veren
Een must do tijdens je verblijf in Edelweiss is 
de Sunrise hike op de Kanishfluh berg. Voor 
dag en dauw beklim jij samen met een gids de 
berg en ga je 2.044 meter de hoogte in. Vanaf 
het hotel is het ongeveer 1,5 uur lopen naar de 
top van de berg en eenmaal boven op de top 
kijk je toe hoe het natuurgebied langzaam tot 
leven komt.  

Na de zonsopkomst gaat de reis verder 
en verruil je Vorarlberg voor Tirol. Laat 
je verrassen door de groene weiden en 
imposante bergen en ontdek de magie van 
Tirol in het najaar. 

Tirol is namelijk ook een omgeving waar 
wandelaars goed terecht kunnen en waar 
de natuur bestaat uit kraakheldere meren, 
indrukwekkende watervallen en bergen 
zover het oog reikt. Midden tussen het 
berglandschap van het Alpenpark Karwendel 
vind jij jouw volgende accommodatie: 
Alpengenusshof Gramai. 

Het hotel heeft een kenmerkende Tiroolse 
uitstraling met personeel in regionale kleding. 
Een baken van rust tijdens deze actieve 
vakantie. Rondom het hotel vind je maar 
liefst 450 goed gemarkeerde wandelroutes. 

Wanneer je even wat anders wilt dan 
wandelen, is het een aanrader om jouw 
wandelschoenen te verruilen voor een 
mountainbike. Vervoer je gemakkelijk door 
de hobbelige natuur en verken de omgeving 
per fiets. Zo is er voor de gevorderde 
mountainbiker de route van Kufstein – 
Achensee een aanrader waarbij je de Thiersee 
Ache beklimt tot aan Thiersee, alpenweiden 
tegemoet fietst en eindigt bij de Gufferthüt. 
Dit is een restaurant op 1465 meter hoogte 
waar je lokale lekkernijen kunt eten.

Ontspannen tussen de bergen 
Kom bij van de actieve reis en plan wat tijd voor jezelf in het 

wellness-gedeelte van het hotel. Met 2100 vierkante meter 
aan relaxruimtes, stoombaden, hooi- en kruidenbaden en een 

bergtunnel hoef jij je niet te vervelen. In combinatie met de bergen 
van Alpenpark Karwendel die als achtergrond dienen, is dit een 

bijzondere ervaring. 
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A C T I E F

Dag 5: Vertrek vanuit Innsbruck 
De zachte overgang van landschappen 

in combinatie met het schitterende 
water zorgt ervoor dat de natuur van 
de Achensee perfect is voor een lange 

ochtendwandeling. Ontbijt in één van 
de vele restaurants die het dorp rijk is en 

dompel je nog een laatste keer onder in de 
Oostenrijkse cultuur. In een uurtje sta je 
op het vliegveld van Innsbruck, met een 

directe vluchtroute naar Nederland.

De zomer komt ook in Oostenrijk 
langzaam tot zijn eind en op korte termijn 
vallen hier zelfs de eerste sneeuwvlokken. 
Winterportfanaten betreden de omgeving 
weer massaal en geen berg blijft ongerept. 
Al merk je daar nu nog niets van en is 
Oostenrijk in de herfst vooral een oase van 
rust. 
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Met ruim 40 stranden en de unieke drijvende brug, de Pontjesbrug, leent 
Curaçao zich uitstekend om vanuit de lucht gefotografeerd te worden. 

De Koningin Emmabrug, gelegen in het centrum van Willemsstad, 
is 168 meter lang. Met ruim zestien pontons is de brug de 

verbinding tussen de wijken Punda en Otrobanda.  

Dit is de enige houten drijvende draaibrug ter wereld. 

De wijken Punda en Otrobanda vormen samen het oude historische 
centrum van Curaçao. Een favoriet onder de Instagrammers, die met 
grote regelmaat de prachtig gekleurde achttiende-eeuwse panden op de 
gevoelige plaat leggen. 

R E I Z E N

vanuit de luchtCuracao
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Een Caribisch eiland vraagt natuurlijk om een bezoek aan het strand. 
Curaçao telt verrassend veel stranden met ieder haar kenmerken. 

Zo is je kans het grootst op het spotten van dolfijnen bij Klein Curaçao 
en zwem je bij vissersstrandje Playa Piskado met schildpadden. 

Porto Marie leent zich uitstekend als duikspot en bezoek je stranden 
zoals Jan Thiel en Mambo voor een leuk avondje uit. 
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Ontspannen 
   in de natuurvoor haar

De natuur is langzaam veranderd in een betoverend landschap, kastanjes en 
eikels vallen uit de bomen en paddenstoelen schieten uit de grond.  

De herfst is prachtig. Tijd om het stof van je wandelschoenen te blazen  
en te genieten van een kleurrijke wandeling.  

Eindbestemming: een knusse, warme plek om een fijn boek te lezen. 

0 1

0 2

0 3

0 4

Fitbit Inspire HR 
Fitbit, €99,95

Wandelschoenen
Adidas, €149.96

Handbalm voor de nacht
Rituals, €9.90

Rugzak Acorn
Fjallraven, €99.95 

Bruine suède Nova pantoffels 
TOMS, €65

Oversized parka
Petit Bateau €179

Op avontuur 
    in de natuurvoor hem
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De natuur is rond deze tijd van het jaar niet alleen mooi om naar te kijken, maar 
ook bij uitstek geschikt om op avontuur te gaan. Hierbij kun je natuurlijk wel wat 

tools gebruiken. Van een rugzak voor al jouw spullen tot een innovatieve tent 
voor een nacht onder de sterren. Het avontuur kan beginnen!

S H O P P E N
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Noice cancelling koptelefoon 
Beats Studio3, €299.99

Wandelschoenen
Adidas, €199.95

Spiegelreflexcamera D3500
Nikon, €429

Covert DSLR rolltop backpack
Thule, €199.95

Sherpa 
BRS Offroad, €55.7613

Fitbit Ionic Adidas edition 
Fitbit, €299.95
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Huiselijk genietenbij deze prachtige B&B's

R E I Z E N

Wat is er fijner dan tijdens de herfstmaanden een weekendje 
vertoeven in een luxe Bed & Breakfast? Relaxen in een jacuzzi, 

genieten van een kop thee voor de openhaard of lekker onder de 
wol in een kingsize bed. In Nederland en bij onze zuiderburen vind 

je genoeg luxe B&B’s waar jij optimaal kunt genieten en ontspannen. 

Dichtbij het dorpje Wijchmaal vind je een 
bijzondere B&B, namelijk Factorij 10. De 

eigenaren van deze unieke plek bouwden de 
van oorsprong oude sigarenfabriek om tot 
een prachtig Bed & Breakfast. Bij binnen-

komst krijg je uitleg over de geschiedenis en 
ontdek je dat iedere ruimte is ingericht met 

landelijke en industriële details.  
De eigenaren hebben oud met nieuw 

gecombineerd en wanneer je door het pand 
loopt, kom je overal oude elementen van 

hout, staal en glas tegen. 

Om je verblijf nog aangenamer te maken, 
kun je tegen betaling gebruikmaken van 
een Finse sauna en een infrarood cabine. En 
alsof dat nog niet genoeg is, geniet je onder 
een prachtige sterrenhemel van een goed 
glas wijn in een jacuzzi. Spoel af onder de 
regendouche en jouw avond kan niet meer 
stuk. 

Deze prachtige B&B staat aan 
de Spoorwegstraat, nummer 14 in Peer. 

Factorij 10 
in Peer

O N T S P A N N I N G
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Vlakbij Nijmegen, en middenin de 
natuur, vind je deze hippe en luxe B&B. 

2B2B is een appartement met een 
warme en gezellige sfeer dat van 

alle gemakken is voorzien. 
Zo geniet je ’s ochtends van een 
heerlijke Nespresso en warm je 

’s avonds lekker op voor de openhaard. 

Toe aan nog meer ontspanning? 
Reserveer dan de sauna en jacuzzi in de 
tuin of breng een bezoek aan de privé 
bioscoop. Hier kijk jij jouw favoriete film 
op een metersgroot doek. 

2B2B in de natuur

Deze unieke B&B staat aan 
de Bullekamp, nummer 20 in Wijchen.
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Deze luxueus ingerichte Bed & Breakfast 
ligt in het middeleeuwse stadje Brugge. 
La Suite heeft drie ruime, karaktervolle 
suites en aan werkelijk alles is gedacht. 
Zo droom je heerlijk weg in een groot 

tweepersoonsbed, kijk je jouw favoriete 
serie op een flatscreen, ben je voorzien van 

verschillende keukenbenodigdheden en 
geniet je van een regendouche of bad. 

Het concept van La Suite is ‘tafel en bed’. 
Dit betekent dat jij verwent wordt met een 

heerlijke maaltijd, nachtrust en ontbijt.

La Suite 
in Brugge

B&B La Suite staat aan 
de Langestraat, nummer 126 in Brugge. 

Geniet van de herfst zonder ook maar een stap 
buiten de deur te zetten.  

Op Instagram vind je namelijk een heleboel 
accounts die jou de koude maanden door helpen.  

Verwacht dus veel jaloersmakende witte stranden, 
prachtige vergezichten  

en een overdosis inspiratie voor jouw volgende 
citytrip. Laat de professionals het werk doen,  

en sip ondertussen aan  
je warme pumpkin spice latte. 

deze Instagram-accounts 
weten de beste plekjes

Content om bij weg te 
dromen. Het account van Nicola 
Easterby, oftewel Polkadot-
passport, staat boordevol 
prachtige plaatjes die jou doen 
verlangen naar plekken waar-
van je het bestaan niet kende. 
Nicola vertelt jou haarfijn wat 
jouw volgende bestemming 
wordt en neemt je mee langs 
alle highlights die je niet mag 
missen.

Alexx van het account Finding 
Alexx besloot het roer helemaal 
om te gooien en doet in 52 
weken 52 steden aan. Iedere 
dinsdag bepaalt ze op basis van 
de goedkoopste vlucht wat haar 
volgende bestemming wordt. 
Haar nieuwsgierigheid en 
enthousiasme werken aansteke-
lijk en laten je verlangen naar 
een avontuurlijker leven.

@Polkadotpassport @Findingalexx

Pen en papier bij de hand 
wanneer je door het account 
van Siobhan Ferguson scrolt. 
Dit account vertelt je namelijk 
precies welke mooie boetiekjes, 
fotogenieke straatjes en fijne 
hotspots jij niet mag overslaan 
tijdens jouw reis. Leuk om te 
weten: Siobhan heeft ook een 
boek geschreven over de mooiste 
plekken in New York.

@ThePrettyCities 

Deze kleurrijke feed, bijzondere 
foto’s en een jaloersmakend 
vervoersmiddel (een knalrode 
Volkswagen busje) geven jou 
gegarandeerd vakantiekriebels. 
Reis met David en Nadia de 
wereld rond en zeg ja tegen de 
meest bijzondere plekken op 
aarde. 

@Sayingyesis

V O L G E N

Smartphone bij de hand: 
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Tip 1: Neem alleen mee wat je nodig hebt
Klinkt eenvoudig, maar wanneer je nog eens kritisch 
kijkt naar alles wat je mee wilt nemen, kun je een 
hoop spullen thuislaten. Ga je naar een hotel of 
een appartement, dan staan daar vaak al een aantal 
toiletspullen die je mag gebruiken, zoals shampoo, 
douchegel en zeep. Maar ook is er vaak een föhn 
aanwezig in de hotelkamer. Twijfel je of deze 
producten wel in het hotel of appartement aanwezig 
zijn? Kijk het na in de reservering. Wanneer je het 
fijner vindt om je eigen douchespullen mee te 
nemen, kan dit natuurlijk ook. 

Tip 2: Rollen in plaats van vouwen
Uit onderzoek is gebleken dat kleding oprollen de 
slimste manier van inpakken is. Door je kleding op 
te rollen, neemt dit veel minder ruimte in beslag en 
gebruik jij jouw koffer optimaal. Zo kun je dus meer 
meenemen en raak je minder kwijt. Op deze manier 
is inpakken niet langer een vervelend klusje, maar 
onderdeel van de voorpret.
Bijkomend voordeel: je kleding blijft kreukvrij.

Tip 3: Maak setjes van je kleding
Weet je écht niet welke kleding je mee moet nemen? 
Maak dan van tevoren setjes. Zo heb je voor iedere 
dag een outfit en ben je er zeker van dat je geen 
kleding meeneemt die je vervolgens niet aandoet. Dit 
zorgt er ook voor dat je de overgebleven ruimte weer 
voor andere spullen kunt gebruiken.

Tip 4: Navulbare reisflesjes (100 milliliter)
Wanneer je op reis gaat en alleen handbagage mee-
neemt, moet je rekening houden met de hoeveelheid 
vloeistoffen die je inpakt. Navulbare reisflesje zijn 
dan ook een prima alternatief voor alle grote en 
zware verpakkingen die je niet mee mag nemen 
door de douane. Navulbare reisflesjes kun je thuis 
vullen met je eigen favoriete shampoo of douchegel. 
Houd er rekening mee dat alle vloeistoffen in je 
handbagage maximaal 100 milliliter zijn. Per persoon 
mag je maximaal 10 verpakkingen van 100 milliliter 
meenemen. Daarnaast moeten de verpakkingen van 
de vloeistoffen in een doorzichtig, hersluitbaar zakje. 
Bang dat het gaat lekken? Plaats een stukje folie 
onder de dop om dit te voorkomen. 

het inpakken van 
je handbagage

Tips voor
Je gaat binnenkort een stedentrip maken en hebt je 
ticket naar Londen, Lissabon of Valencia al op zak. 

Eén probleem: je mag alleen handbagage meenemen. 
Geen paniek, want zelfs met alleen handbagage kun je 

genoeg meenemen, mits je een beetje slim inpakt.

R E I Z E N
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Tip 5: Kleine spullen opbergen
Ook kleine spulletjes nemen ruimte in beslag. Een 

handige tip: stop deze kleine spulletjes in je schoenen. 
Rol bijvoorbeeld je sokken op en stop ze in de schoen. 

Heb je nog ruimte over? Benut dit dan slim door kleine 
flaconnetjes een veilige plek te geven. 

Tip 6: Trek schoenen aan 
die veel ruimte in beslag nemen

Deze tip is handig wanneer jij je handbagage niet zo 
zwaar wilt maken. Wil jij je kleding stylen met een paar 
stoere biker laarsjes? Trek ze aan tijdens de vlucht. Dit 

zorgt ervoor dat je meer ruimte in je koffer hebt, en dat 
je geen zware koffer hoeft mee te sjouwen. 

Tip 7: Bewaar noodzakelijke spullen 
op een plek waar je snel bij kunt

Denk hierbij aan je paspoort, belangrijke pasjes 
en voor de vrouwen: toiletbenodigdheden. 

Dit zorgt ervoor dat je tijdens een controle overal snel 
bij kunt en je niet lang hoeft te zoeken. 

Zorg er wel voor dat deze niet makkelijk te pakken zijn 
voor andere reizigers en dat ze goed zijn afgesloten. 

Naast noodzakelijke spullen kun je hier ook oordopjes 
of andere vermakelijke spullen opbergen. 

Tip 8: Leg een geurzakje tussen je kleding
Een geurzakje tussen je kleding zorgt ervoor 
dat je kleding niet muf gaat ruiken tijdens je reis. 
Handig wanneer je bijvoorbeeld oude schoenen 
of sport/wandelschoenen meeneemt.

Tip 9: Gebruik microvezelanddoeken
Vaak bij een hotel worden je handdoeken verschoond 
wanneer je dat aangegeven hebt. Wil je nou toch 
handdoeken meenemen? Gebruik microvezel-
handdoeken. Deze handdoeken nemen weinig ruimte 
in beslag en drogen snel wanneer ze nat zijn. 

Tip 10: Laat ruimte over 
Heb je op de planning staan om een shopping mall te 
bezoeken? Laat ruimte over in je koffer. 
Zo heb je op de terugweg nog een gaatje over 
voor een leuke souvenir of een outfit die je echt 
niet kon laten hangen.

    "Wil jij je kleding stylen met 
een paar stoere biker laarsjes?     
  Trek ze aan tijdens de vlucht."

checklistEen korte
o   Paspoort
      of identiteitsbewijs
o   Medicijnen
o   Oordopjes
o   Kleding
o   Schoenen (sportief, 
      comfortabel en/of netjes)
o   Toiletspullen
o   Navulbare flacons 
o   Accessoires
o   Stekkers en opladers

R E I Z E N

In je hoofd lig je al weken met een 
cocktail in je hand op het strand. Voor 

het dan eindelijk zover is, heb je nog een 
late treinreis en een nacht doorhalen op 

Schiphol voor de boeg. Niet het ideale 
begin van jouw vakantie. 

Om ongewenste reistijden en lang wachten 
te voorkomen, boek je een kamer bij Van 
der Valk Hotel Schiphol. Dit fijne hotel is 
gelegen aan de oostzijde van de snelweg, 
dichtbij de luchthaven. 

zo ga jij relaxed 
  op vakantie

Park, sleep & fly

Park, Sleep & Fly
Overnachten in Van der Valk Hotel Schiphol 
is een fijne plek voor ieder moment van de 
dag en een perfecte uitkomst voor mensen 
die midden in de nacht, of juist heel vroeg 
in de ochtend vliegen. Dankzij het Park, 
Sleep & Fly-arrangement ga ook jij volledig 
uitgerust en ontspannen op reis. Met dit 
arrangement verblijf je één nacht in het Van 
der Valk Hotel Schiphol en kun je 31 dagen 
jouw auto gratis parkeren. Daarnaast regelt 
het hotel vervoer van en naar de luchthaven. 
Hoe handig is dat? Let op: de prijzen ver-
schillen per dag. Inchecken is mogelijk vanaf 
15:00 uur en uitchecken tot 12:00 uur.

Reguliere shuttle en nachtshuttle 
Wanneer het tijd is om naar het vliegveld te 
gaan, maak je gebruik van één van de twee 
shuttlebussen van het hotel. De reguliere 
shuttle brengt tussen 05:00 uur en 23:40 uur 
iedere 40 minuten passagiers naar de lucht-
haven. Buiten dit tijdschema om verzorgen 
zij, vanaf middernacht, betaald vervoer van 
en naar de luchthaven. 
Een volwassene betaalt dan 7,50 euro per 
persoon, per traject. Voor kinderen tot en 
met 11 jaar geldt per traject een tarief van 
5,00 euro per kind. Reis je met een baby? 
Dan mag de baby gratis meereizen in de 
shuttlebus ter reservering. 
Het is belangrijk dat je voor de nachtshuttle 
een plekje reserveert, omdat de nachtshuttle 
maar een beperkt aantal zitplaatsen heeft. 

Daarbij is reserveren alleen mogelijk voor het 
traject van het hotel naar Schiphol, en niet 
voor het traject van Schiphol naar het hotel. 

Parkeren
Je kunt jouw auto eenvoudig parkeren bij 
Van der Valk Hotel Schiphol. Wanneer je 
niet in het hotel verblijft, moet je rekening 
houden met een tarief van 2,50 euro per uur. 
Blijf je wel overnachten in het hotel, dan 
parkeer jij jouw auto gedurende jouw verblijf 
en vakantie gratis op het parkeerterrein van 
het hotel. 



Pebble Beach, Californië 
Wanneer je naar Pebble Beach in Californië 
afreist, val je als golfer met je neus in de hole, 
uh, boter. Pebble Beach heeft namelijk drie 
prachtige golfclubs die allemaal een stevige 
positie hebben in het rijtje van de mooiste 
golfclubs ter wereld. Cypress Point Club 
is één van de mooiste golfclubs in Pebble 
Beach, en er worden in de golfwereld maar 
weinig banen zo opgehemeld als deze. De 
golfbaan is gemaakt door de gerenommeer-
de ontwerper Alister Mackenzie en werd 
geopend in 1928. De baan telt maar liefst 18 
holes en heeft een prachtig uitzicht op zee. 
Het geluid van de kletterende golven tegen 
de rotsen heeft iets geruststellend en zorgt 
ervoor dat je meer in contact met jezelf en de 
natuur staat. 

Golflinks is de tweede golfclub in Pebble 
Beach. Deze golfclub is, in tegenstelling tot 
Cypress point Club, openbaar. Golflinks is 
beoordeeld door Golf Digest als de grootste 
openbare golfbaan in Amerika. De golfbaan 
ligt aan het water en wanneer je moe 
gespeeld bent, trek jij je terug in het fijne 
resort. Bijkomend voordeel: wanneer je 
verblijft in het resort krijg je korting op het 
bedrag dat je betaalt om de baan te betreden. 

Golfclub Monterey Peninsula countryclub 
ligt net als de andere golfclubs in Pebble 
Beach aan het water en midden tussen het 
groen. De baan is ontworpen door een be-
kende architect en door de jaren heen regel-
matig gerenoveerd. Sla een balletje en ervaar 
zelf hoe het is om je onder de Californische 
zon te verliezen in deze bijzondere sport. 

South Cape Owners Club, Zuid-Korea
Wanneer je aan mooie landen om te golfen 
denkt, denkt je in eerste instantie vast 
niet aan Zuid-Korea. Toch kun jij hier als 
golfliefhebber jouw geluk niet op. South 
Cape wordt door golfexperts bestempelt als 
mooiste golfresort van Zuid-Korea. De baan 
beschikt over 18 holes en ligt op het 
prachtige eiland Nahmae. Vanaf iedere hole 
heb je een adembenemend uitzicht op zee 
en moet je oppassen dat je de bal niet per 
ongeluk het zoute water in slaat. 
Niet alleen de golfbaan is verbazingwekkend 
mooi, maar ook het clubhuis is een plaatje 
om naar te kijken. South Cape is gebouwd 
in de zijkant van een berg: een fenomenale 
locatie die je niet teleurstelt. Kom je samen 
met een partner die niet zo’n fan is van het 
golfen, dan biedt het aangrenzende resort 
met spa een prima alternatieve dagbesteding. 

Aphrodite Hills resort, Cyprus 
Op het eiland Cyprus ligt het Aphrodite Hills resort. Een 

prachtige locatie waar je kunt genieten van een aangenaam 
verblijf. Wanneer jij besluit dat het tijd is voor een potje golf 
sta je binnen no-time op de green en kijk jij je ogen uit. Aan 
de ene kant zie je de bergen en aan de andere kant heb je een 

mooi uitzicht op de middellandse zee. 

Old Quarry Santa Barbara Beach, Curaçao
Deze golfclub is in 2018 en 2019 verkozen tot de beste 

Caribische golfcourse. Vanaf de 18 holes heb je uitzicht over 
prachtig Caribisch blauw water. Wanneer je op Curaçao 

bent, maar je golfclubs en schoenen niet bij je hebt, kun je dit 
hier eenvoudig huren. Naast golfen kun je ook op het resort 

verblijven en genieten van een goed diner. In de shop van het 
resort kun jij je golfcollectie aanvullen met mooie golfkleding 

en accessoires met het logo van de Old Quarry Santa erop. 

The Abaco golfclub, Bahama’s 
Wanneer je aan een super de luxe en rustgevende vakantiebe-
stemming denkt, denk je al snel aan de Bahama’s. Door het 
helderblauwe water, de vele palmbomen en witte stranden 
kom je op de Bahama’s helemaal tot rust. Op Winding Bay 
is dan ook een mooie golfbaan te vinden, ontworpen door 
gerenommeerde golfbaan architecten. Tussen de 
palmbomen en kijkend naar het heldere water kun je hier 
perfect een potje golf spelen. 

De mooiste golfbanen
ter wereld

Een ochtend op de green en je kunt er 
weer helemaal tegenaan. Omgeven door 

groen is de golfbaan voor veel mensen 
een plek om tot rust te komen en stoom af 

te blazen. En waar lukt dit beter 

dan op een fantastisch aangelegde baan 
met een adembenemend uitzicht? Precies. 
Dus houd je paspoort en club bij de hand, 
want wij nemen je mee op reis naar de 
mooiste golfbanen ter wereld. 

S O U T H  C A P E  O W N E R S  C L U B ,  Z U I D - K O R E A

O L D  Q U A R R Y  S A N T A  B A R B A R A  B E A C H ,  C U R A Ç A O

T H E  A B A C O  G O L F C L U B ,  B A H A M A ’ S 

Shoptip

Voor iedere golfliefhebber in hart 
en nieren mag een golfkaart aan 

de muur niet ontbreken. Deze 
leuke variant van Awesome Maps 

toont jou het allerbeste van de 
golfwereld. Meer dan 400 banen 

inclusief informatie over 

de baanstijl, kenmerkende holes, 
waterhindernissen en de geschie-
denis van het grote kampioen-
schap en de Ryder Cup. Kortom, 
alles wat jij maar wilt weten om 
een balletje te kunnen slaan.
awesome-maps.com

A C T I E F

•   T R AV E L RU MOR S3 6



Curaçao: diepblauwe 
wateren, palmbomen en 

prachtige witte stranden. 
Maar er is meer. Het eiland 

heeft namelijk een rijke 

cultuur en een fijne keuken. 
Kom dus af en toe van 
je strandbedje af, zet je 
cocktail aan de kant en 
verken het eiland. 

Te land, ter zee
   in het maagje: dit is

"Curacao: diepblauwe wateren, palmbomen 
   en prachtige witte stranden."

1. Catamaran 2.0
Bij Bluefinn gaat 
het net iets anders 
dan op een normale 
catamaran. Hier gaan 
ze namelijk een stapje 
verder. Denk aan 
overheerlijke cocktails, 
ijskoude biertjes met 
een uitgebreide BBQ 
en heerlijke snacks als 
tussendoortjes. Aan de 
service, maar ook aan 
het uitzicht ligt het zeker 
niet. Vanaf Mood Beach 
zeil je met deze tour naar 

de eerste stop, Casa 
Aboa beach. Voor het 
strandje meer je aan 
en heb je ruim de tijd 
om een duik te nemen 
in het kristalheldere 
water of om de 
onderwaterwereld te 
ontdekken met je 
snorkelset. Je hoeft 
natuurlijk niet per se iets 
te doen. Languit liggen 
op het voordek van de 
catamaran, terwijl de 
kapitein de BBQ bereidt, 

behoort ook tot je opties.
200 Meter verderop is 
de tweede stop, Kokomo 
beach. Relax, bezoek 
een restaurant of snorkel 
langs de rotsen om 
kennis te maken met de 
onderwaterwereld.  
Deze 8 uur durende 
catamaran tour van 
Bluefinn is te boeken 
voor $109 per persoon, 
inclusief drankjes, BBQ, 
snacks en snorkel gear.

R E I Z E N

Ontdek paradijselijk 
Curaçao vanaf het water

Curacao&
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2. Suppen in Playa Piskado
Playa Piskado, ook wel Playa 
Grandi genoemd, is het bekende 
vissersstrand van Curaçao. Doordat 
vissers de restanten van hun 
vangst teruggooien in zee, zijn hier 
door de jaren heen een heleboel 
schildpadden op afgekomen. 
Inmiddels is Playa Piskado 
een thuis voor deze prachtige 
indrukwekkende beesten. Naast een 
dagje relaxen aan de playa, starten 
hier ook diverse activiteiten zoals 
stand up paddle.
De Bearded Butlers, niet te missen 
aan hun baard, kennen het eiland 
op hun duimpje en begeleiden vol 
passie deze tours. Afhankelijk van 
de windrichting, kun je linksom of 
rechtsom langs de kliffen suppen. 

De heenweg is wel even een work-
out doordat de wind achter de 
kliffen sterk is. Maar daarna kun je 
in alle rust genieten van de prachtige 
omgeving en het helderblauwe water. 
Let wel op: de kans is groot dat er een 
schildpad onder je door zwemt. Dat 
wil je natuurlijk niet missen. 

Het concept van de Bearded Butlers 
is gebaseerd op een persoonlijke 
aanpak. Je bent dus nooit met meer 
dan 3 personen tijdens deze trip.
Deze 1 uur durende SUP-tour is te 
boeken voor $50 per persoon, met 
maximaal 3 personen (inclusief gids).

"De heenweg is even een 
work-out doordat de wind 
achter de kliffen sterk is."
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3. SeaBob bij Playa Piskado
SeaBob is een unieke manier om de 
onderwaterwereld te ontdekken. 
Een SeaBob is een mini jetski met 
een elektrische motor waarmee je, 
met een maximumsnelheid van 15 
kilometer per uur, ongeveer 2,5 
meter onder water gaat. Ook deze 
tour start vanaf Playa Piskado en is 
georganiseerd door de Bearded But-
lers. Terwijl één van de gidsen je een 
spoedcursus seabob besturen geeft, 
zwemt de eerste schildpad al langs je 
heen! Zie dan nog maar eens je 

aandacht erbij te houden. Je start 
met wat oefenrondjes, om vervolgens 
de tour te starten. En geen zorgen; 
eenmaal de motor gestart, spreekt 
het voor zich. Vanaf Playa Piskado 
ga je als James Bond door het water 
richting Playa Forti. Vervolgens 
eindigt de tour bij Playa Kalki.
Deze 1 uur durende SeaBob Ex-
perience is te boeken voor $95 per 
persoon, met maximaal 4 personen 
(inclusief gids). Een duikbril en 
flippers is inbegrepen.

Leer Curaçao op een andere manier kennen 
en boek een ATV-tour bij Curaçao Activi-
ties. Voor de komende twee uur zijn bumpy 
roads en ruig terrein je basis. Je rijdt in een 
4X4 Jeep richting de oostkust van het eiland. 
Dwars door de ruige omgeving kom je langs 
metershoge cactussen om vervolgens je weg te 
vervolgen in de richting van de zogeheten Sint 
Joris Baai en Koraal Tabak. De kans is groot 
dat je onderweg niemand tegenkomt. Niet 

zo gek ook, want dit gedeelte van het eiland is 
niet bereikbaar met een gewone personenauto 
en sommige stukken zijn zelfs privéterrein. 
Met de grotten als eerste stop, klim je  
vervolgens door om te genieten van een 
prachtig uitzicht. 
De laatste twee uur staan in het teken van een 
korte stop bij de Aloë Vera plantage, om daarna 
door te rijden richting Directors Bay waar 
allerlei snorkel gear op je ligt te wachten. 

Tip: vlak naast Directors Bay vind je Brisa do 
Mar, waar de ‘Red Snapper’ of verse mosselen 
gegarandeerd je maag vullen. 
Deze ‘fast side jeep tour’ vindt iedere maandag 
en zaterdag plaats. De kosten zijn $85 inclusief 
een flesje water, granola bar en het gebruik van 
snorkel gear en flippers. 

Buckle up: it’s going to be a bumpy ride!
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Z O U T P A N N E N  B I J  J A N  T H I E L

Voordat je het eiland verlaat, moet je de 
Zoutpannen van Curaçao hebben gezien. 
En ondanks dat er geen zout meer gewon-
nen wordt, is het resultaat nog altijd even 
mooi. Door het contrast van het donkere 

met het witte zand is dit – vooral met 
zonsondergang – een prachtig gebied om 
te bezichtigen. Het is een fijne plek waar 
veel mensen gaan wandelen in de namiddag 
of in de avond. Hier spot je niet alleen 

wandelaars, maar ook flamingo’s die in het 
water staan, wat voor indrukwekkende 
foto’s zorgt.
Hoteltip: verblijf in Landhuis Jan Thiel, 
dat direct gelegen is aan de Zoutpannen.



Er is geen betere manier om de cultuur van een 
land te leren kennen, dan door je te verdiepen in 
de keuken. De van Nederlandse afkomst Helmi 
Smeulders had al een liefde voor koken toen zij 
op het eiland kwam wonen, en wist dit goed 
te vertalen naar gerechten van wereldniveau. 
Inmiddels geeft ze niet alleen kookworkshops, 
maar traint ze ook top chefs van de Caribbean en 
heeft ze zelfs een aantal boeken uitgebracht (ook 
in Nederlandse boekwinkels te verkrijgen).
Tijdens een 3,5 uur durende kookworkshop 
neemt Helmi je mee op reis door Curaçao. Deze 
reis begint natuurlijk bij de basis: de ingrediënten. 
Tijdens deze kookworkshop vertelt Helmi je van 
alles over Curaçao. 

Ook laat ze je zien wat er allemaal groeit en bloeit 
en wat de oorsprong is van een aantal traditionele 
gerechten. 
Tijd om zelf aan de slag te gaan! Met een 
receptenboekje bij de hand, kies je met elkaar een 
aantal recepten uit die je gaat bereiden. Je bent 
met een groep van maximaal 10 personen, wat 
het erg overzichtelijk maakt en ervoor zorgt dat er 
flink wat gerechten op tafel komen. 
Na zo’n 3 uur in de keuken is het tijd om de tafel 
te dekken en de prachtige gerechten te serveren. 

Deze kookworkshop is te boeken op dinsdag, 
van 10:00 uur tot 13:00 en kost $99 per persoon 
inclusief lunch, drankjes en receptenboekje. 

Prikkel je smaakpapillen met een 
'Carribean Cooking Experience'

T R AV E L RU MOR S •  I S S U E # 3  N A J A A R 4 7



     met kids: 
    onderweg
Op reis

Overal spelen
Niets is handiger dan een speelkleed die je tijdens een 
korte (tank)pauze eenvoudig uitvouwt voor optimaal 
speelcomfort. De speelkleden van Susukoshi zijn zacht 
en comfortabel. Je ontvangt het kleed in een handige 
opbergzak. Zo kan jouw baby altijd en overal spelen. 

Susukoshi speelkleed, kleur Dusk, €69.95
Via KleineGroteDraak.nl 

Ideaal op reis
De Jetkids Bedbox is een bed en koffer in één. 
Perfect wanneer jij met kinderen op reis gaat.
Jouw kind kan de koffer zelf achter zich aantrekken en 
als zitje gebruiken wanneer de vermoeidheid toeslaat. 
Eenmaal in het vliegtuig of in de bus bouw jij de koffer 
eenvoudig om tot een bed. En met dit mooie design 
en kekke kleurtje steel je gegarandeerd de show. 

Jetkids by Stokke, Pink Lemonade, €149
Via Reisartikelen.nl

Bussen spotten 
Reizen is niet alleen voor jou, maar ook voor je kind 
vaak erg vermoeiend. Om periodes waarin je moet 
wachten of onderweg bent te overbruggen, zorgt het 
spelen van een spel voor afleiding. Spot bijvoorbeeld de 
welbekende rode bussen in Londen. Wie als eerste 10 
bussen ziet, wint. Zo blijft het gezellig en maakt jouw 
kind op een speelse manier kennis met de omgeving. 

 

BINGO!
Bingo spelen in de auto, dat zorgt natuurlijk voor een hoop 
plezier. Geef iedereen op de achterbank een bingokaart en 
streep weg wat je onderweg ziet. Degene die als eerste de 
kaart vol heeft, roept bingo! Op de website van de ANWB 
vind je ook speciale kaarten voor kleuters en edities met 
landen. Zo kan iedereen meedoen. 

Slaap kindje slaap
Een app die je zeker op je telefoon moet hebben, is Baby 
Sleep. Deze app helpt jouw kind namelijk met slapen, 
waar je ook bent. Of je nu in het vliegtuig zit, een jetlag 
hebt of midden in de nacht reist. Door de vele mogelijk-
heden is de white noise, het geluid dat je kind kalmeert, 
sneller laat slapen en minder vaak laat huilen. Handig: 
voor deze app heb je geen internet nodig. 

     met kids: 
   op bestemming
Op reis

Struinen door Lissabon 
Lissabon is één groot speelparadijs voor kinderen. 
Door alle gekleurde huizen, het hoge kasteel ‘Castelo de 
São Jorge’ die boven de stad uittorent, de stranden en 
het grootste aquarium van Europa kijken je kinderen 
hun ogen uit. Tip: overnacht in Radisson Blu Hotel, een 
viersterrenhotel met grote familiekamers en een centrale 
ligging. Met op loopafstand de grote bezienswaardigheden 
en metrostations is dit zeker een fijne plek om jouw vakantie 
door te brengen. Lissabon staat bekend om haar straten die 
de hoogte en diepte ingaan. Een goede buggy of draagzak 
is dan ook geen overbodige luxe. Deze buggy van Maclaren 
Quest is perfect voor een citytrip, omdat je deze sportieve, 
lichtgewicht buggy eenvoudig met één hand inklapt. 

Maclaren Quest, €172
Via Prénatal

Toerist uithangen in Londen
Londen is maar één uur vliegen van Nederland en daardoor 
dé perfecte locatie voor jouw baby’s eerste citytrip. 
Met de London Eye als attractie en de kleurrijke straten 
van Notting Hill om doorheen te struinen. Wanneer je met 
oudere kinderen bent, is het zeker de moeite waard 
om richting Paddington te lopen. Dit is een wijk waar 
de gelijknamige film is opgenomen. Londen in de herfst 
vraagt wel om de nodige voorbereidingen. Schaf daarom een 
regenjas met regenlaarsjes aan voor je spruit. 
Een fijne bijkomstigheid: met zo’n opvallend kleurtje verlies 
jij je kind ook niet uit het oog. 

Petit Bateau, gele regenjas, €84.90
Via PetitBateau.be

Cultuur snuiven in Brussel
In Brussel is alles aanwezig om een fantastische citytrip te 
maken met de hele familie. Niet alleen doordat je er binnen 
een paar uur bent, maar ook om de vele highlights van de 
Belgische stad. Zo zijn er natuurlijk Brusselse wafels, het 
Atomium, en kunnen kinderen Europa leren kennen in 
Mini-Europa. Tip: voor wat quality time met het gezin moet 
je overnachten in het hotel van Novotel. Hier ontbijten en 
slapen jouw kinderen gratis. Ook zijn de ruimtes ingericht 
met een heleboel spelletjes.  

In de stad waar voldoende te zien valt, mogen goede 
schoenen natuurlijk niet ontbreken. Deze laarsjes van 
Dr. Martens lopen niet alleen heel fijn, maar kunnen 
ook nog eens goed tegen een stootje. 
Geen valpartij die deze jongens sloopt. 

Dr. Martens, BROOKLEE, €79.95
Via Zalando.nl

Z A L A N D O . N L

D R .  M A R T E N S ,  B R O O K L E E

€ 7 9 , 9 5

S H O P P E N

S U S U K O S H I  S P E E L K L E E D 

€ 6 9 , 9 5 •  V I A  K L E I N E G R O T E D R A A K . N L

J E T K I D S  B Y  S T O K K E 
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V T E C H N L . C O M  •

V T E C H  K I D I Z O O M

€ 5 9 , 4 5

Nooit meer koud
Hoe later in het jaar je op vakantie gaat, hoe groter de kans 

dat je kind het koud krijgt. Wikkel je kind dus in een wikkel-
deken van Air Wrapper en je hoort niets meer over de kou. 

De dekens zijn van een zachte fleecestof gemaakt en hebben 
een Air Layer waardoor je kind het niet te koud, 

maar ook niet te warm krijgt. 

Voor de ouders
Voor al dat speelgoed, (wasbare) luiers en de nodige 
melkflessen is een stevige tas natuurlijk niet overbodig. 
Deze mom-bag is niet alleen ideaal om alles in te stoppen, 
maar is ook nog eens handgemaakt in Nederland. Hang 
hem over je schouder of aan de buggy en je hebt je handen 
helemaal vrij voor je kind.

K L E I N E G R O T E D R A A K . N L  • 

S T U D I O  N O O S ,  M I D N I G H T  R I B

€ 4 9 , 9 5

B O L . C O M  • 

A E R O M O O V  W I K K E L D E K E N

S M A L L ,  K L E U R  M I N T

€ 1 9 , 9 5

B O L . C O M  • 

T R A V E L S A F E ,  P I N G U I N

€ 1 3 . 1 9

Say cheese! 
Laat je kind zelf de fotograaf zijn tijdens de vakantie en 
neem de camera van VTech mee. Deze gadget is speciaal 
voor kinderen ontworpen (valpartij vriendelijk!) en 
heeft ruimte voor 1000 foto’s. Naast foto’s maken, kun 
je de camera ook gebruiken om spelletjes op te spelen 
of om muziek mee te luisteren. Kortom, je kind is hier 
zeker een tijdje zoet mee. 

The untourist guide to Amsterdam 
– Elena Simons & Eelko Hamer
Onkruid wieden, plastic uit de grachten van Amsterdam 
vissen, streetart schilderen op een muur: geen consu-
ment maar een changemaker. Een korte samenvatting 
van het boek ‘The untourist guide to Amsterdam’. 
De boodschap van dit boek is: doe als toerist iets terug 
voor de stad. Bezoek niet alleen maar alle hoogtepun-
ten die in je reisgids staan, maar wordt onderdeel van 
de stad.

Winactie: jij kunt dit boek winnen! 
Ga naar pagina 88 en doe mee! 

Can I come over? 
– Marleen Hoftijzer
Je huis opgeven om twee jaar te reizen en te overnach-
ten bij 50 locals, in meer dan 11 verschillende landen. 
Marleen Hoftijzer deed dit zonder twijfelen. In haar eigen 
boek ‘Can I come over?’ vertelt zij haar verhaal. Zo 
logeerde zij in een Schots kasteel en vloog ze mee in de 
helikopter van een Australische boer. Laat je inspireren 
en ga samen met Marleen op reis.

Winactie: jij kunt dit boek winnen! Ga naar pagina 88 
en doe mee! 

Backpack bestemmingen 
– Roëll de Ram

Volgens Roëll de Ram was er geen één boek te vinden 
waar precies in stond waar je de tofste backpackreizen 

maakt. Daarom schreef ze een boek genaamd Backpack 
bestemmingen. Roëll reist voor haar blog WeAreTravel-

lers.nl de hele wereld over, op zoek naar de beste back-
packbestemmingen. Van hiken in Nepal tot eilandhop-
pen in de Seychellen. Je leest niet alleen over de mooiste 

backpackbestemmingen, maar ook over hoe je moet 
backpacken en hoe je geld bespaard tijdens je reis. Als kers 

op de taart vind je in dit boek een complete inpaklijst. 
Handig? Absoluut.  

Knuffelen met je kussen
Voortaan geen knuffels meer mee op reis, want het 

Travelsafe nekkussen is een knuffel en kussen in één. 
Ideaal om je kind op te laten slapen, ter afleiding voor 

de lange reis of om heerlijk mee te knuffelen. 

S H O P P E N

   Lekker leesvoer3x
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Stockholm: de parel van Scandinavië. Eeuwenoude 
geschiedenis, bijzondere schiereilanden, een fonkelend 
winkelcentrum van glas en staal, en oneindig veel hotspots 
wisselen elkaar af. Stockholm staat bekend om haar charme en 
tijdens een tweedaagse stedentrip naar de Zweedse hoofdstad 
kom je tijd te kort. Reis met ons mee naar de fijnste plekken 
voor een fika-moment, de beste plek om te overnachten en 
leef als een echte Zweed. Glad helg (fijne vakantie)!

Weekend escape
Stockholm

Eten en drinken
De bruisende straten en sfeervolle hotspots van Stock-
holm nodigen uit tot maar één ding; genieten. In de oude 
binnenstad heb je altijd een fijne, typisch Zweedse plek 
binnen handbereik en voor je het weet, maak je onderdeel 
uit van een fika-moment. Dit bijzondere en populaire 
fenomeen is het beste te typeren als een coffeebreak met 
veel sociale interactie. De Zweden creëren namelijk niet 
alleen ’s avonds een rustmoment, ook overdag wordt hier 
zorgvuldig aandacht aan besteedt. Fika is bedoeld om even 
gas terug te nemen. Deze pauze van ongeveer 15 minuten is 
een gewild moment van rust in de hectiek van het dagelijks 
leven. De plaats, je gezelschap en het gespreksonderwerp 
bepalen mede de kwaliteit van je fika-moment. Doe dit 
alles met een kop koffie of thee in je ene hand, en met een 
kanelbullar (kaneelbroodje) in je andere. 

Robin Delselius Bageri
Start je dag goed en begin met een kop koffie op de Scandi-
navische manier. Familiebedrijf Robin Delselius Bageri laat 
je zien hoe ze in Zweden genieten en je vindt hier dagelijks 
een toonbank vol zoete lekkernijen. Van handgemaakte 
gebakjes tot snoepjes van natuurlijke ingrediënten. Een 
perfect begin van de dag. 

Hermans Vegan Restaurant 
Bij Hermans Vegan Restaurant eet je planeetaardig: ze 
serveren uitsluitend plantaardige gerechten en desserts. 
Geïnspireerd op de verschillende culturen in Scandinavië 
en met invloeden van diverse landen. Van een voedzame 
lunch tot een ‘groen’ weekendbuffet; je vertrekt gegaran-
deerd met een volle buik.

19 Glas bar & Matsal
Plof tijdens het winkelen en struinen door neer bij 19 Glas 
bar & Matsal. Dit restaurant staat bekend om haar Scandina-
vische gastvrijheid en goede wijnen. Negeer de wijnkaart en 
laat je adviseren door het personeel. Echte fijnproevers met 
ontzettend veel kennis. Zij vertellen jou precies welke druiven-
soorten het beste passen bij jouw diner. Nippen maar. 

Nosh and Cow
Van vroeg in de ochtend tot middenin de nacht kun je bij 
Nosh and Cow terecht voor de lekkerste versnaperingen. 
Op de eerste verdieping vind je een fancy restaurant dat 
heerlijk eten serveert en op de tweede verdieping kun je fijn 
loungen aan de bar. Wanneer je het leuk vindt om locals te 
ontmoeten, ben je hier aan het juiste adres. Door de goede 
vibe nodigt deze plek uit om, onder het genot van goede 
gesprekken, uren te tafelen.
 

Älskade Traditioner 
De hotspot van het schiereiland Söder-
malm is Älskade Traditioner. Een Zweeds 
café met een menukaart boordevol gerech-
ten waar het water van in je mond loopt. 
Deze fijne plek staat vooral bekend om 
haar heerlijke zoete en hartige wafels. Kies 
voor een wafel met banaan en meringue 
of voor een variant met spicy chicken. Het 
café is niet alleen erg populair onder toeris-
ten, maar ook onder de lokale bevolking. 

Houd er dus rekening mee dat je soms 
even moet wachten voor je een plekje 
hebt, maar dit is zeker de moeite waard.
Tip: zit je buik vol van alle lekkernijen, 
loop dan richting het zuiden van Folkun-
gagatan naar de wijk SoFo. Hier vind je 
veel bijzondere winkels en bars; van concept 
stores met kleding en accessoires tot een 
platenwinkel waar je lokaal gebrouwen 
IPA’s nuttigt. 

R E I Z E N

T R AV E L RU MOR S •  I S S U E # 3  N A J A A R 5 3



R E I Z E N

Rosendals Trädgård
Rosendals Trädgård is een unieke plek, midden op het 

groene schiereiland Djurgården. Deze bijzondere plek is een 
kas, horecazaak en bakkerij in één. Zowel in de serre, als in 

de tuin kom je heerlijk tot rust. Op de menukaart vind je 
verschillende broodjes, soep, gebak en salade. 

Allemaal gemaakt van organische en biologische ingrediënten 
uit eigen kas. Genieten tussen de locals. Zij weten deze toffe 

hotspot namelijk als geen ander te vinden. 

Ook in de winter is Rosendals Trädgård een aanrader. 
In aanloop naar kerst vindt hier een midwinterviering 
met een groot vreugdevuur plaats. Het schijnt één van 
de gezelligste winterevenementen van Stockholm te zijn. 

Tip!

Overnachten
Midden in het kloppende hart van Stock-
holm vind je Hotel At Six. Een bijzonder en 
kunstzinnig vijfsterrenhotel dat is gevestigd 
in een oud bankkantoor. Het interieur 
van het hotel is bedacht door Universal 
Design Studio. Iedere kamer heeft een luxe 
badkamer, een bureau van marmer om aan 
te werken en een groot bed om heerlijk in 
weg te dromen. Het hotel beschikt over 
twee restaurants en twee lounges waar je 
onder het genot van een heerlijke cocktail 
kunt relaxen. 

Adres: Brunkebergstorg 6, Stockholm

Eilandhoppen en cultuur snuiven
Stockholm staat bekend om haar rijke 
geschiedenis. Een bezoek aan het historische 
hart van de stad mag dan ook niet ontbre-
ken. Gamla Stan herken je aan de 17e-eeuw-
se okergele huizen en smalle straatjes waar je 
doorheen kunt slenteren. 

Wil je de drukke stad ontvluchten? Breng 
dan een bezoek aan één van de vele schier-
eilanden. Zo kun je meerdere eilanden 
per dag bezoeken of juist wat meer tijd 
doorbrengen op één plek. Een must go: het 
groene schiereiland Djurgården. In de lente 
geniet je hier van de ontluikende natuur en 
in de winter is dit eiland een idyllisch plaatje 
door de witte poedersneeuw.  

Het eiland Skeppsholmen is de perfecte 
locatie voor iedereen die graag een graantje 
meepikt van de Scandinavische kunst. Vier 
grote kunstmusea vonden hun thuis op 
Skeppsholmen en bieden jou de moge-
lijkheid om de rijke kunstgeschiedenis 
van Zweden te ontdekken. Wanneer je 
doorloopt naar het zuidelijkste puntje van 
Skeppsholmen, en de brug oversteekt naar 
het kleine groene eilandje Kastellholmen, 
vind je een prachtig rood kasteel. 

Cultuur snuiven in de metrostations
Verstopt in 90 verschillende metrostations 
vind je ’s werelds grootste kunstcollectie. 
Sinds 1950 bewonder je hier diverse sculp-
turen, mozaïeken en schilderijen. Meer dan 
150 kunstenaren stopten ziel en zaligheid in 
deze kunstwerken. Om de zoveel tijd wordt 
de kunstcollectie vervangen, waardoor je 
tijdens iedere reis door Stockholm opnieuw 
je ogen uit kijkt. 

Wil je het neusje van de zalm meemaken? 
Breng dan een bezoek aan het station van 
T-Centralen. Hier ontmoeten moderne 
kunst en innovatie elkaar in een indrukwek-
kend lijnenspel. Het station van Öster-
malm, genaamd Stadion, staat bekend om 
haar regenboogvlag een indrukwekkende 
creatie van LED-lampen die 400 meter lang 
is. Zoek je de uitgang van het metrostation? 
Volg gewoon de lichtjes. 

"Zoek je de uitgang van het metrostation? 
Volg gewoon de lichtjes."
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Wij zijn er gek op; reisapps die onze reizen een 
stuk simpeler en fijner maken. De onderstaande 
apps openen deuren naar nieuwe werelden en 
brengen je soms net even verder.

Reis-apps

Met de app Storytel heb jij 
toegang tot meer dan honderd-
duizend luisterboeken. Van 
klassiekers tot bestsellers vers van 
de pers. Je download gemakkelijk 
de luisterboeken op je mobiele 
apparaat. Zo heb jij altijd en 
overal jouw favoriete boek binnen 
handbereik. Ideaal voor onderweg 
of voor een luie reisdag. 

AroundMe

Voortaan loop je niet meer 
als een kip zonder kop door 
een onbekende stad. De app 
AroundMe laat je namelijk in 
één oogopslag zien waar je de 
dichtstbijzijnde supermarkten, 
pinautomaten en restaurants 
vindt. Niet alleen handig voor 
een trip naar het buitenland, ook 
in Nederland kun je gebruikma-
ken van de mogelijkheden.

Adem in, adem uit. Met de app 
van Headspace stap je even uit 
jouw hectische leven en laat je 
geest en lichaam samenkomen 
tijdens een meditatiesessies. 
Of je nu lang moet wachten 
op het vliegveld of jouw eerste 
vakantiedag zen wilt beginnen: 
de Headspace-app mag niet 
ontbreken op jouw telefoon. 

Met de app van Polar Steps 
volgen jouw geliefden jou op 
de voet. Of je nu in Nederland 
of in het buitenland bent; jouw 
volgers reizen met je mee. Je 
kunt een locatie update aan-
vullen met foto’s en notities. 
Zo kunnen jouw familieleden 
op een leuke en eenvoudige 
manier meegenieten van jouw 
avonturen.

Storytel

Onder een dekentje op de bank genieten van 
jouw favoriete serie is heerlijk, maar wist je 
dat je hier op reis gewoon mee verder kunt? 
Anders dan je misschien denkt, ben je niet 
afhankelijk van een goedwerkende internet-
verbinding. 
Je kunt jouw favoriete films en series name-
lijk eenvoudig downloaden. Of je nu een 
lange vliegreis voor de boeg hebt, of na een 
lange, actieve dag gewoon even lekker wilt 
relaxen: Netflix is your best friend. 

Netflix

Headspace

Polar Steps

D O W N L O A D E N

die niet mogen 
ontbreken op je telefoon

Wil jij leven als een echte local in 
Stockholm, dan is een metrokaart geen 

overbodige luxe. Met keuze uit een 
enkele kaart die geldig is voor 75 minu-

ten, of een ticket voor 24 uur, 72 uur of 
30 dagen past er altijd wel één bij jouw 
reis. Je koopt jouw kaart bij de ingang 
van het metrostation en gebruikt deze 

voor de bus, tram of ferry die van de baai 
van Nybroviken naar het stadsdeel van 

Östermalm gaan, namelijk Djurgården. 

Tips & tricks
Wanneer je Stockholm op een 
andere manier wilt ontdekken, 
is het huren van een fiets een 
goede optie. Op verschillende 
plekken in de stad huur je een 
fiets en pomp jij je banden op. 
Leuk wanneer je op één dag 
de verschillende schiereilan-
den bekijkt of de verborgen 
plekken buiten de gebaande 
paden ontdekt. 

•   T R AV E L RU MOR S
T R AV E L RU MOR S •  I S S U E # 3  N A J A A R

5 6
5 7



De meest bijzondere 
   restaurantster wereld

C U L I N A I R

Van dineren tussen de grotten in Italië tot dineren
 aan een vliegende tafel op 50 meter hoogte: de locaties van 
deze bijzondere restaurants zijn zowel uniek als onvergetelijk.

Ithaa Undersea Restaurant
Over bijzonder dineren gesproken; op de Malediven 
kun je bij Ithaa dineren onder de zeespiegel. 
Dit vijfsterrenrestaurant van glas bevindt zich op 
zo’n 5 meter diepte waardoor je geniet van een wel 
hele bijzondere ambiance. Ithaa serveert Europees 
eten in een zes-gangenmenu. Tip: reserveer ongeveer 
twee weken van tevoren, het restaurant heeft namelijk 
maar plaats voor 14 gasten. 

Conrad Rangali Island 20077, Malediven

Labassin Waterfall 
Dineren aan de rand van een waterval; 
in de Filippijnen is dit mogelijk. Terwijl jouw voeten 
bungelen in helder stromend water, geniet jij aan een 
tafel van bamboe van de lekkerste gerechten. Af en 
toe komt het voortkabbelende water iets hoger dan je 
voeten en moet je wat verdwaalde waterdruppels van 
je gezicht afvegen. Een unieke en bijzondere beleving. 

Tiaong, Quezon, Filipijnen

Dinner in the sky
Een volledig gedekte tafel voor 22 personen op 50 meter 

hoogte. Dit concept is 11 jaar geleden bedacht door de Belgi-
sche ondernemer Stefan Kerkhofs. Inmiddels is het idee van 

dineren aan een vliegende tafel overgenomen door chef-koks 
uit meer dan 45 verschillende landen. 

Waar jouw ‘dinner in the sky’ ook plaatsvindt, de desbe-
treffende kok zorgt ervoor dat jij niet alleen geniet van een 

adembenemend uitzicht, maar ook van heerlijk eten.

Voor locatie info, ga naar: dinnerinthesky.com 
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Natuurlodge de Vier Eiken
Middenin de Drentse natuur, vind je de prachtige natuurlodges van de Vier Eiken. Ieder 
vakantiehuis is vrijstaand, en speciaal ontworpen van duurzame bouwmaterialen. Tijdens het 
boeken heb je de keuze uit een comfort variant of een wellness variant. Bij de wellness variant 
beschik je over een privé sauna en heb je de mogelijkheid om in je eigen hottub te bubbelen onder 
de sterrenhemel. Een heerlijke plek in de natuur om volledig tot rust te komen.

Boek deze natuurlodge via deviereiken.nl

overnachten
3x Dog-friendly 

R E I Z E N

The Rock
The Rock, gelegen op een rots voor de kust van het 
eiland Zanzibar, is een klein en idyllisch restaurant. 
Voorheen deed deze unieke plek dienst als lokale 
visserspost. Tegenwoordig kun je hier terecht voor 
heerlijke visgerechten, waaronder kreeft. Wanneer 
je gelukt hebt, kun je het eiland lopend bereiken, 
maar in de meeste gevallen moet je de afstand 
vanaf de kust overbruggen per boot. Doordat het 
restaurant erg klein is, is het verstandig om vooraf 
te reserveren. 

 Pingwe michanvi kae, Michamvi, Tanzania



"Het huisje werd voorheen gebruikt 
als bloemenwinkel en is nu te huren 
als vakantiehuisje aan het water."

Villa's aan zee
Op vakantiepark Groote Duynen, verspreid over 
aangelegde duinen, staan luxe villa’s. De villa’s zijn 

geschikt voor vier tot acht personen en beschikken over 
meerdere slaapkamers en badkamers, een Finse sauna en 

enkele villa’s hebben zelfs een jacuzzi. 

Iedere villa heeft een ander interieur en faciliteiten. 
Tijdens jouw verblijf kun je extra services bijboeken zoals 
een chef-kok aan huis, een privéles en yoga aan het strand. 

Boek je villa via www.zandvillas.nl
Huisje aan de haven van Medemblik
Dit historische havenhuisje staat aan het IJsselmeer. Het huisje werd 
voorheen gebruikt als bloemenwinkel en is nu te huren als vakantiehuisje 
aan het water. Dit authentieke optrekje is geschikt voor twee personen 
en één goed opgevoede hond. Op de begane grond heb je toegang tot 
een woonkamer, eethoek en keuken, en op de eerste etage vind je een 
slaapverdieping en een open doucheruimte. Op loopafstand van het 
havenhuisje vind je allerlei leuke restaurants, terrassen en winkels. 
Genoeg vermaak dus. Vanuit de haven van Medemblik vertrekt een boot 
naar Enkhuizen, voor een gezellig dagje weg.

Boek het huisje via www.havenhuisjemedemblik.nl
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Vanaf wanneer mag je vliegen met 
een baby?
Officieel mag je een baby 7 dagen na de 
geboorte al meenemen in het vliegtuig. Dit 
geldt alleen wanneer je een bevalling hebt 
gehad zonder complicaties. 
Over het algemeen wordt aangeraden om te 
wachten met vliegen tot je kindje ongeveer 6 
weken oud is. Na 6 weken is je kindje meer 
ontwikkeld en dus ook sterker. 

Een paspoort of een identiteitskaart?
Niet alleen jij, maar ook je baby moet zich 
kunnen legitimeren. Het hangt af van de 
bestemming of je baby een identiteitskaart 
nodig heeft of een paspoort. 
Wanneer je op vakantie gaat binnen de EU, 
dan is een identiteitskaart voldoende. Ga je 
op vakantie buiten de EU, dan heb je een 
paspoort nodig. 
Naast dat je een paspoort of identiteitskaart 
nodig hebt voor het reizen, heb je deze  
ook nodig wanneer je kindje iets overkomt. 
Heb je dit niet, moet je de behandeling zelf 
betalen en kun je deze niet declareren bij je 
reisverzekering. 

Extra stoel of op schoot?
Of je kind op schoot mag of dat je een extra 
stoel moet reserveren voor je baby, hangt af 
van de vliegmaatschappij waarmee je vliegt, 

net als de kosten hiervoor. Bij de meeste 
vliegmaatschappijen zijn baby’s tot 2 jaar 
oud gratis. Twijfel je hierover? Neem voor 
de zekerheid contact op met de vliegmaat-
schappij waar je mee vliegt. 
Bij lange vluchten is het mogelijk om een bas-
sinet te reserveren. Dit is een soort reiswiegje 
waar je baby in kan slapen. Check wel van 
tevoren of de bassinet groot genoeg is voor 
jouw baby.   

Extra handbagage 
Ook hier ligt het eraan met welke vliegmaat-
schappij je vliegt, of je extra handbagage mag 
meenemen voor je baby en hoeveel kilo dat 
dan mag zijn. Bij de meeste vliegmaatschap-
pijen geldt een maximum van 10 kg. Ook 
is het soms toegestaan om een opvouwbare 
buggy mee te nemen. Het is handig om hier-
over contact op te nemen met de vliegmaat-
schappij waar je mee vliegt. 

Opstijgen en landen
Tijdens het opstijgen en landen is het moge-
lijk dat je baby gaat huilen door het verschil 
in luchtdruk. Geef tijdens het opstijgen je 
baby een drinkflesje of een fopspeen. Door 
de slikbeweging zal de druk in de oren 
verminderen. Let wel op, meldt op tijd bij de 
steward of stewardess of zij het flesje kunnen 
opwarmen voordat het vliegtuig opstijgt. 

Afleiding
Ben je bang dat je baby gaat huilen tijdens 
de vlucht? Neem speeltjes mee waar de baby 
zich mee kan vermaken. Vaak helpt het ook 
wanneer je de baby een nieuw speeltje geeft 
wanneer je het vliegtuig in gaat. De baby 
heeft dan iets nieuws om te ontdekken waar 
hij/zij een tijdje zoet mee is. 
Op deze manier maak jij het jezelf gemak-
kelijk, en kunnen jullie genieten van een 
zorgeloze vlucht.

Wat moet je meenemen voor 
je baby in je handbagage: 

o  Luiers

o  Billendoekjes 

o  Verschoningsmatje

o  Wegwerpzakjes voor vieze luiers

o  Draagdoek

o  Extra (warm) setje kleren

o  Hydrofiele doek(en)

o  Speentje

o  Drinkfles

o  Melkmoedertoren

o  Speeltjes

R E I Z E N

Vliegen met een baby hoe zit dat 
& wat kost dat?

Vliegen met een baby is best spannend. Je koffer zit  
extra vol en misschien maak jij je van tevoren wel zorgen  
dat je kindje de hele vlucht niet slaapt. Waar moet je allemaal 
aan denken, voordat je het vliegtuig in stapt? Met deze tips 
en onze inpaklijst ga je zorgeloos richting de gate. 

Proef het seizoen3 pumpkin spice 
 recepten

Herfst: het seizoen van warme kleuren, krachtige smaken en uiteraard  
de pompoen. De pompoen is met haar oranjekleur een lichtpuntje in  

deze donkere periode en geeft met haar krachtige smaak veel gerechten  
iets extra’s. Of je nu gaat voor pure pompoen of deze bijzondere groente  

mixt met fall spices, zoals kaneel, kruidnagel en nootmuskaat:  
in de herfst speelt pompoen de hoofdrol in verschillende soorten gerechten. 

Voor bij de borrel, in je dagelijkse kopje koffie of als complete maaltijd.  
Met deze drie recepten zit jij er deze herfst warmpjes bij. 

C U L I N A I R
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C U L I N A I R

Pumpkin Spice Latte
Menig persoon trekt een sprintje naar de Starbucks zodra de bladeren verkleuren 
en de Pumpkin Spice Latte weer verkrijgbaar is. Niets past immers beter bij het koude, 
natte weer als een latte met kruidige nasmaak. Met dit recept ben jij zelf de barista 
en maak je dit herfstdrankje precies zoals jij wilt: traditioneel of lactosevrij.

Ingrediënten (voor 2 mokken) 
•  150 gram pompoenstukjes
•  1-2 el honing
•  1 tl speculaaskruiden
•  1 tl kaneelpoeder
•  400 mm sojamelk
•  2 shots espresso 
•  Slagroom (i.p.v. de room)

Lactosevrije room:
•  4 el kokoscrème
•  1 el honing

Bereiding
Kook de pompoenblokjes in 10-15 minuten gaar tot ze lekker zacht zijn. Doe alle ingrediënten 
voor de Pumpkin Spice Latte in een blender of pureer ze glad met een staafmixer. Verwarm kort in 
een steelpannetje of in de magnetron, tot het mengsel goed warm is. Zorg ervoor dat jouw Pump-
kin Spice Latte niet gaat koken, dan kook je namelijk de voedingstoffen kapot.  Verdeel over twee 
glazen. Klop de kokosroom snel los met wat honing. Versier beide glazen met een dot room.

Recept en afbeelding: www.foodness.nl

Recept  
 1

Recept  
 2 Pompoensoep met sinaasappel en kaneel 

Dit recept kun je waarschijnlijk op voorhand al ruiken. De warme, zoete geur van sinaasappel met
het kruidige van kaneel zorgt namelijk meteen voor de nodige herfstkriebels. Deze pompoensoep is 
de perfecte maaltijd na een wandeling in het bos of een stevige regenbui. Een welverdiend kopje geluk. 

Ingrediënten (4 personen):
•  800 gram (voorgesneden) pompoen 
•  600 ml water
•  1 flinke ui, in grove stukken
•  2 teentjes knoflook, kleingesneden
•  Rasp van een kleine sinaasappel
•  1 bouillonblokje naar keuze
•  2 tl kaneel
•  1/2 tl cayennepeper
•  Slagroom of crème fraîche
•  2 el geroosterde pompoenpitten 
•  1 bosuitje, in dunne ringetjes
•  Peper & zout (optioneel)
•  Scheut olijfolie
•  Klontje roomboter 

Bereiding
Zet de pan op halfhoog vuur en voeg een flinke scheut olijfolie en een klontje roomboter toe. 
Voeg vervolgens de knoflook en ui toe. Roerbak dit twee minuten. Zet het vuur dan laag en voeg de kaneel
 en cayennepeper toe. Doe hier de pompoenblokjes bij en bak dit kort mee. Voeg het water toe en breng het 
geheel aan de kook. Voeg even later het bouillonblokje en de rasp van de sinaasappel toe. Laat de soep in totaal 
20 minuten koken met deksel op de pan. Pureer de soep en voeg nog wat peper en/of zout toe naar smaak. 
Schep de soep in kommen en garneer met crème fraîche, pompoenpitten en bosui.

Recept en afbeelding: www.eefsfood.nl
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Hartige pompoencake met feta
Lekker voor bij de borrel, als lunch of bij de soep; 
deze hartige pompoencake 
met feta is geschikt voor meerdere gelegenheden. 
Niet alleen heel eenvoudig om te maken, 
maar ook een recept dat door iedereen gewaar-
deerd wordt. Tip: Snijd een plak af en vries 
de rest in om niet alleen vandaag, maar ook mor-
gen te genieten van deze overheerlijke cake.

Ingrediënten:
•  250 gram pompoenblokjes + extra als topping
•  150 gram zelfrijzend bakmeel
•  100 gram feta + extra als topping
•  2 grote eieren 
    (of 3 kleintjes)
•  1 el pompoenpitten + extra als topping
•  5 el olijfolie 
•  1 grote ui, fijngehakt 
•  2 tl kerriepoeder
•  1 tl paprikapoeder
•  1/2 kardemom
•  1 mespuntje cayennepeper 
•  1 tl zout
•  Peper (optioneel)

Bereiding
Zet de oven alvast aan op 180 graden en bekleed 
de bakvorm met een velletje bakpapier.
Zet een pannetje water op en kook de pompoen-
blokjes gaar in ongeveer 8 minuten. Snipper het 
uitje fijn en bak deze glazig in de olijfolie samen 
met alle specerijen en het zout.
Giet de pompoenblokjes af en houd deze onder 
de koude kraan. Pureer de pompoen en doe dit 
in een mengkom. Voeg hier het uienmengsel, de 
eieren en ook de pompoenpitten aan toe. Meng 
dit met een spatel. Roer het zelfrijzend bakmeel 
door het pompoen/ei mengsel. Verkruimel dan de 
feta en spatel dit door het beslag. 

Schep het beslag in de vorm en strijk glad aan de 
bovenkant. Maak af met stukjes pompoen, feta 
en pompoenpitten. Schuif de cake voor ongeveer 
45 minuten de oven in. Controleer altijd of deze 
gaar is voordat je hem uit de oven haalt. Bak indien 
nodig langer. Laat 10 minuten afkoelen in de 
vorm en stort de cake dan op een rekje. Bewaar 
afgedekt in de koelkast.

Recept en afbeelding: www.foodness.nl

Recept  
 3

Cuba: het eiland waar rum 
vloeit als water, waar op iedere 
straathoek de salsa wordt 
gedanst en de Amerikaanse 
oldtimer de koning van de weg 
is. Het land dat iedereen kent 
dankzij haar indrukwekkende 
geschiedenis, mede mogelijk 
gemaakt door Che Guevara  
en Fidel Castro. De invloeden 
van deze heren zijn nog 

altijd sterk aanwezig op dit 
Caribische Eiland waar het 
communisme zegeviert. Mede 
hierdoor, is een reis naar Cuba 
zeker de moeite waard. Dankzij 
de beperkte invloed van 
buitenaf is de authentieke en 
relaxte sfeer bewaard gebleven. 
Spelen kinderen nog gewoon 
op straat, krijgen vrouwen 
geen ideaalbeeld opgelegd 

en leggen opaatjes dagenlang 
domino op het dorpsplein. 

En laten we alsjeblieft het 
fijnste van het dit unieke land 
niet vergeten: de Rum. Met 
een hoofdletter ‘R’. Want waar 
de Cubaanse keuken enigszins 
teleurstellend is, maken ze  
dat helemaal goed met  
hun befaamde rum. 

  het land van rum, 
sigaren & oldtimers

Rondreizen door Cuba

R E I Z E N
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R E I Z E N

Vervoer
Cuba leent zich uitstekend voor lange autorit-
ten. Er is genoeg te ontdekken. Reserveer je 
auto via een reisorganisatie of bijvoorbeeld via 
TUI Cars. Let op: boek op tijd, want de ver-
werking en goedkeuring van jouw aanvraag 
vraagt om veel geduld. 
De wegen zijn prima en bieden non-stop een 
prachtig uitzicht. Soms ook een beetje bumpy 
met hier en daar een kuil in de weg. Maar aan-
gezien het hebben van een auto op Cuba een 
luxe is, zie je er weinig en heb je de weg vaak 
voor jezelf. Bijna dan. In drukke gebieden 
deel je de weg met paarden, pruttelende oldti-
mers, fietsers en eigenlijk met alles en iedereen 
die van A naar B wil. Hoewel dat klinkt als 
een hectische bedoening, gaat het er op de 

weg net zo aan toe als op de rest van dit 
eiland: ontspannen en vriendelijk. 
Laat jij je liever rijden, dan kan dit natuurlijk 
ook. De meest toerist-vriendelijke optie is 
het reizen met de Viazul bus. Deze bus-
maatschappij is van de Cubaanse overheid 
en rijdt over alle populaire routes in Cuba. 
Misschien een iets minder fancy optie, maar 
zeker avontuurlijk en voordelig, is het reizen 
met een Taxi Colectivo. Deze taxi’s heb je in 
alle vormen en maten en zijn ideaal voor de 
kortere afstanden. 

Verblijf
‘Mi casa es su casa’ was nog nooit zo van toe-
passing als in Cuba. De meest gekozen, en vol-
gens velen de meest authentieke, optie om te 
overnachten in Cuba is een verblijf in een Casa 
Particular. Een Casa Particular is vergelijkbaar 
met een bed & breakfast. Je slaapt bij locals 

thuis, maar beschikt wel over een eigen ruimte, 
privacy en een badkamer. Geen één is hetzelfde 
en dat maakt het juist zo leuk. De eigenaren 
zijn behulpzaam, vriendelijk en behandelen 
je echt als een gast in hun huis. Ze kunnen 
je adviseren over de bezienswaardigheden, 
reisroutes of ‘hidden gems’ die nog niet online 
staan. De prijzen voor een kamer variëren en 
zijn onderhandelbaar, zo tussen de 15 en 30 
euro per nacht. In veel gevallen kun je ook 
ontbijten en dineren in een Casa Particular. En 
omdat ze niet voor de overheid werken, maar 
zelf een zakcentje bijverdienen, word je extra in 
de watten gelegd. En dat proef je!  
Daarnaast vind je in iedere stad hotels. Deze 
worden door de staat gerund waardoor de 
prijzen wat hoger liggen. In ruil daarvoor krijg 
je wel meer faciliteiten en privacy. De resorts 
vind je met name langs de kust en bieden je 
het hele pakket: (onbeperkt) eten en drinken, 
entertainment, zwembaden, strandbedjes en 
veel medetoeristen.

1. Havana 
Grote kans dat het vliegtuig je hier afzet. En wat een goed begin 
van je reis is deze stad: Havana has it all. Terwijl je door de straten 
dwaalt, waan jij je op een echte filmset. Koloniaanse gebouwen 
worden afgewisseld met kleurrijke huisjes waar de was buiten in 
de wind wappert. In ieder straatje vind je wel een kroegje waar je 
kunt genieten van livemuziek. Typische oldtimers staan overal als 
levensgrote autodrop opgesteld. Kleurrijk en glimmend. Vanaf nu 
zijn rum en zon je voornaamste levensbehoeften, want met een 
goede mojito op het terras was het nog nooit zo fijn. Natuurlijk 
kun je ook genoeg historische plekken bezoeken, zoals Plaza de 
la Revolución, wat bekend staat om de vele toespraken van Fidel 
Castro. Je vindt hier een 138,5 meter hoog José Martí monument 
en een enorme illustratie van Che Guevara. Een goede manier om 
dit plein te bezoeken en de rest van de stad te bewonderen, is met 
zo’n typische oldtimer. Kies je favoriete model en kleur, en laat je 
rondrijden langs alle hotspots. 

2. Trinidad
Dit fotogenieke stadje is wellicht wat aan de toeristische kant, 
maar is zeker het bezoeken waard. Door velen wordt Trinidad 
gezien als de schattige variant van Havana en met een veelvoud aan 
klinkerweggetjes, kleurige huisjes en een knus centrum is dit zeer 
begrijpelijk. Hier vind je veel gezellige restaurantjes, winkeltjes en 
straatmuzikanten. De ‘trap’ van Trinidad is niet te missen en dit is 
waar het ‘s avonds allemaal gebeurt. Toeristen en locals komen hier 
samen, dansen de salsa, drinken cocktails en genieten van optredens 

op de trap. Zin om nog even door te swingen? Bezoek dan La 
Cueva, een discotheek in een wel heel bijzondere locatie: een grot. 
Het is er bloedheet, maar de drankjes zijn koel en de dansjes zwoel. 
Naast dansen en drinken, kan je hier ook prachtig wandelen door 
de rijke natuur en wanneer je van weelderige watervallen houdt, rijd 
dan zeker om voor een bezoek aan El Nicho. 

3. Baracoa
Ben je een echte road-tripper, breng dan een bezoek aan het meest 
oostelijke puntje van het eiland. Het voelt hier tropisch aan door 
de dampende jungle, witte (én zwarte) stranden en groene bergen. 
Hier vind je ook één van de oudste dorpjes van het eiland, Baracoa. 
Dit dorpje is klein, idyllisch en nog niet zo toeristisch. Zoals de 
naam misschien al verklapt, staat dit dorp bekend om de cacao en 
de kokos. Je hoeft dan ook niet vreemd op te kijken wanneer je bij 
het ontbijt in plaats van een kop thee een kop warme chocomel 
krijgt. De plaatselijke cucuucho’s vliegen je om de oren en ze serve-
ren hier lekkere curry’s met verse kreeft in kokos. 
Voor de natuurliefhebbers onder ons is het Nationaal Park van 
Alexander von Humboldt, met de grootste biodiversiteit ter wereld, 
een must-go. Zo’n 80% is inheems en komt nergens anders op 
aarde voor. Het grootste deel van het park is beschermd en wordt 
gebruikt voor onderzoek. Maar vanuit het kleine toeristenbureau 
kun je met een gids een deel van het park verkennen. Het spotten 
van de kleinste vogel op aarde, de bijkolibri van 1.6 gram, kun je 
hierna van je bucketlist afstrepen. 

  voor op de routeTop 5

Reistips
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4. Viñales 
De prachtige vallei van Viñales, helemaal aan de andere 
kant van Cuba, is miljoenen jaren geleden gevormd en haar 
prehistorische karakter is nog altijd goed zichtbaar. De 
landschappen, kenmerkend door steile rotsen, dichtbegroei-
de bergen en vruchtbare velden zorgen voor een ongekend 
uitzicht dat zowel ruig als lieflijk aandoet. Ontdek de vallei 
te voet of te paard en bezoek dan ook gelijk één van de vele 
sigarenboeren, die hun tabaksbladeren drogen in een rieten 
hutje op het platteland. Zij laten je met liefde zien hoe je de 
wereldberoemde Cubaanse sigaar moet rollen, snijden én 
roken. Ondanks de groeiende drukte, laat de bevolking zich 
niet gek maken en heerst er een serene rust in het dorpje 
waar jong en oud het liefste in een schommelstoel op de 
veranda zit om alle voorbijgangers vriendelijk te begroeten. 

5. Guardalavaca 
Je wilt stiekem natuurlijk ook gewoon even languit op het 
strand liggen met een cocktail in je hand. Dat snappen we 
helemaal. Toen Christopher Columbus voor het eerst in 
Guardalavaca aankwam, beschreef hij het als de mooiste plek 
die hij ooit had gezien. En hij kan het weten, want hij was 
een ontdekkingsreiziger. Sinds die tijd is er natuurlijk veel 
veranderd. Zo staan er nu een heleboel resorts langs de kust 
en is het strand bezaaid met blauwe strandbedjes. Maar dat 
‘languit op het strand met een cocktail in je hand’ kan hier 
uitstekend. Vind beschutting onder de palm- en pijnbomen 
op het goudgele strand, dip in het blauwe water en geniet 
van je coco-loco cocktail. Waag ’s avonds nog een dansje 
tijdens een beachparty en begin de volgende dag weer van 
voren af aan.   

"Zij laten je met alle liefde zien hoe je 
de wereldberoemde Cubaanse sigaar 

moet rollen."
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09.00 uur - Ontbijten: By Jarmusch
Aangekomen in het mooie Rotterdam 
en op zoek naar een leuk ontbijtplekje? 
Start je dag met een ontbijt bij By 
Jarmusch. Hier kun je de hele dag door 
genieten van de lekkerste ontbijtjes. Het 
leuke is dat je bij binnenkomst direct een 
Amerikaans gevoel krijgt. Bestel hier een 
heerlijke Açai bowl, ga voor een heerlijke 
wafel of stel zelf een omelet samen. 

Met de grootste haven van Europa, een enorme markthal en hypermoderne landmarks 
is Rotterdam een must go voor op je bucketlist. Lonely Planet heeft Rotterdam niet voor 

niets uitgeroepen tot één van de meest opwindende steden van Nederland. Dat kan 
natuurlijk ook niet anders wanneer je één van de mooiste skylines van Europa hebt. 

24 uur 
in

11.00 uur - Shoppen
In Rotterdam is onwijs veel te zien en 
te beleven. Daarnaast is Rotterdam de 
ideale plek om te shoppen. Wanneer 
je in Rotterdam shopt in de van 
Oldenbarneveltstraat, krijg je het 
gevoel alsof je aan het shoppen bent in 
Parijs. In deze straat vind je exclusieve 
modeboetiekjes en veel bijzondere, 
buitenlandse merken. Wil je liever 
naar de bekende winkelketens? Op de 
Lijnbaan, wat tevens het eerste autovrije 
winkelgebied van Europa is, en in de 
Beurstraverse vind je alle grote winkels 
zoals Zara en Tommy Hilfiger. Wanneer 
het regent kun je in Rotterdam nog 
steeds op je gemak winkelen. 

Rotterdam

Rotterdam heeft namelijk twee grote 
overdekte winkelcentra: Zuidplein en 
Alexandrium. Ben je op zoek naar 
High End merken? Dichtbij centraal 
station vind je het High End Fashion 
District. Hier vind je winkels van 
bekende ontwerpers zoals Michael Kors 
en Hugo Boss. 
Ben je geen shopfanaat? Dan zijn er 
genoeg leuke musea om te bezoeken 
in Rotterdam. Breng een bezoek aan 
het Maritiem Museum, Boijimans van 
Beuningen of de Kunsthal. Ben je meer 
een fotografieliefhebber? Dan is het 
Fotomuseum op de Wilhelminakade 
zeker een aanrader. 

13.00 uur - Lunchen bij Bertmans
Tussen het shoppen door een tussenstop bij 
Bertmans. Dit leuke lunchplekje heeft veel opties 
voor mensen die vega(n) zijn, of mensen met 
bepaalde voedselallergieën. Het uitgangspunt 
van Bertmans is om altijd verrassende, voedzame 
gerechten te serveren. De dagverse producten 
worden met veel liefde bereidt, en het is dus zeker 
de moeite waard om hier je maag te vullen. 

18.00 uur - Aperitief bij 1nul8
In de meest levendige straat van Rotterdam vind 
je 1nul8. De naam van deze zaak is afgeleid van 
het huisnummer waar 1nul8 is gevestigd, aan 
de Meent 108. Voor een borrel ben je hier op de 
goede plek. Naast wijnbar staan zij ook nog eens 
bekend als café en brasserie. 

20.00 uur - Dinnertime: dineren bij Ayla
Bij Ayla word je omringt door de sfeer uit Spanje, 
Griekenland, Italië en Azië. Je kunt hier terecht 
van 11 uur ’s ochtends tot 12 uur ’s nachts voor 
lunch, diner en borrels. De gerechten zijn gemaakt 
om te delen, ‘shared dining’ in een Mediterraanse 
georganiseerde chaos, hoe Ayla het zelf noemt. 

"Ben je geen shopfanaat?
Dan zijn er genoeg leuke musea 
om te bezoeken in Rotterdam."

R E I Z E N
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22.00 uur - De avond is nog jong
Eén van de leukste plekken om ’s avonds 

een drankje in Rotterdam te doen is de 
Witte de Withstraat. Hier vind je onder 

andere de Bierboutique, NRC en De 
Witte Aap. Daarnaast is Kaapse Maria aan 

de Mauritsweg ook zeker een aanrader 

als je van bier houdt. Daarnaast kun je 
in de Oude Haven terecht op het terras. 
Drink je liever een cocktail dan een biertje? 
Ga dan naar The Stirr. Hier kun je geen 
cocktail van de kaart bestellen, maar geef 
jij je lievelingssmaken door. Het eindresul-
taat is iedere keer weer een verrassing.

01.00 uur - Slapen bij The James
In het hartje van Rotterdam staat het 
prachtige hotel The James. Op 600 meter 
van de Markthal is het een ideaal hotel om 
na een lange avond snel je bed in te kruipen. 
Met 144 geluidsdichte kamers, ieder met 
een perfecte balans tussen comfort en stijl, 
kom je hier helemaal tot rust. In het hotel 
is een selfservice market te vinden waar je 
zelf je eten en drinken kunt pakken. Zin om 
iets te doen, maar geen zin om het hotel uit 
te gaan? Ontdek de fitnesszaal of bestel een 
drankje bij de lounge bar. 

10.00 uur - Uitchecken en een 
anti-kater ontbijt bij Baker&Moore
Na zo’n avond is een anti-kater ontbijt 
wel op z’n plek. Wakker worden met een 
goed ontbijt doe je in Rotterdam dan ook 
bij Baker&Moore. De gerechten die deze 
horecazaak serveert, zijn geïnspireerd op 
de ontdekte hotspots tijdens een flinke 
wereldreis die de eigenaren maakten. Het 
doel van Baker&Moore is om een plek 
te creëren waar iedereen zich thuis voelt. 
Ontbijt met de beste sandwich van 2018 of 
stel jouw eigen sandwich of salade van top 
tot teen samen. 
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  aan het meer 
      van Annecy

Een Indian Summer
Met 20 kilometer natuurschoon omgeven door bergen waan jij je 
vanaf het eerste moment in een paradijs op aarde. Het meer van 

Annecy is één van de grootste en mooiste meren van Frankrijk. Het 
kristalheldere water is afkomstig van het smeltijs van de omliggende 

gletsjers en heeft hierdoor een grote aantrekkingskracht op 
watersporters en andere liefhebbers.

Al van ver schittert het helderblauwe water tussen de 
bergen je tegemoet. Wanneer je dichterbij komt, kon-
digen de wapperende vlaggen van talloze campings 
een adembenemend kampeergebied aan. Vooral aan 
de zuid- en westkant van het meer vind je verschillen-
de campings. Van klein en rustig tot luxe en groot. 
Doordat het meer uitgestrekt en diep is, is het erg 
geliefd onder watersporters en andere avonturiers. 
Het zal je dan ook niet verbazen dat je vanaf de kant 
kanoërs, duikers, schippers, vissers en waterskiers 

kunt bewonderen. Een waar paradijs. Voor de echte 
waaghalzen onder ons: zet zeilvliegen en parapenten 
maar vast op je programma. Doe jij het liever iets 
rustiger aan? Ook dan kun jij je prima vermaken op 
en rond het meer. 

"Doordat het meer uitgestrekt en  
diep is, is het erg geliefd onder 

watersporters en andere avonturiers."

R E I Z E N
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Ontdek het Venetië van de Alpen 
Midden tussen de Alpen en aan het gelijk-
namige Lac d’Annecy vind je Annecy. Een 
kleurrijke, middeleeuwse stad. Wanneer je 
over idyllische en kronkelende weggetjes 
de stad binnenrijdt, word je vrolijk begroet 
door honderden bloemen. Niet zomaar 
bloemen, maar iconische bloemen. In 
2015 won Annecy namelijk de Golden 
Flower Award. Een prijs die wordt uitge-
reikt aan de stad met de meeste bloemen 
van Frankrijk. Eenmaal in de stad, word 
je verrast door een veelvoud aan brug-
getjes, smalle grachten en mooie, oude 
gebouwen. Slenter door de straatjes, geniet 
van de historie en laat je verleiden tot het 
kopen van lekkere en lokale producten. 

Rue Saint Claire
Loop tijdens jouw wandeling door de stad 
over Rue de Saint Claire. Deze bekende 
straat vind je in het hart van Annecy. Je 
hoeft niet bang te zijn dat je het niet kunt 
vinden, de kleurrijke panden en vele toeris-
ten wijzen jou als vanzelf de weg. Hop van 
terras naar terras en breng een bezoek aan 
de kleine, soms goed verstopte winkeltjes. 
Wanneer je geluk hebt, vind je een nog 
onontdekt pareltje en ga je naar huis met 
heerlijke hammen en kazen uit de regio. 

Palais d’Ile
Palais d’Ile: het meest kenmerkende 
gebouw van Annecy. Je moet even zoeken, 
maar je vindt deze parel middenin de 
rivier de Thiou die al kronkelend door het 
centrum van de stad stroomt. Het gebouw 
is in de vroege middeleeuwen gebouwd en 

door de jaren heen gebruikt als gevangenis, 
rechtbank en als stadhuis voor de heren 
van Geneve. Tegenwoordig wordt het 
gebouw gebruikt als museum waar je meer 
informatie vindt over de stad Annecy en 
over het paleis. 

Jardins de l’Europe d’Annecy
Het beroemde stadspark van Annecy 
ademt historie en bruist van het leven. De 
tuinen zijn aan het einde van de negentien-
de eeuw aangelegd aan de oever van het 
meer en op warme dagen zit het park vol 
met stelletjes, families, vriendengroepen en 
kinderen. Een gezellige drukte. Er wordt 
hardgelopen, gefietst, gepicknickt en na-
tuurlijk gewoon genoten van het heerlijke 
weer. Loop een rondje om de fontein, 
huur een waterfiets of neem een kleedje 
mee en relax op het grasveld aan het water.

Pont des Amours
Pont des Amours, ook wel brug van de liefde 
genoemd, is een prachtige brug die over de 
Vassé staat. De brug verbindt de pâquier 
en het park Jardin de l’Europe met elkaar. 
Mensen geloven dat wanneer je op deze brug 
jouw liefde kust, je voor altijd samenblijft. 
Grote kans dat wanneer jij een bezoek brengt 
aan deze brug, je verliefde stelletjes om je 
heen ziet kussen. 

Authentiek Talloires
Heb je even genoeg van de drukte van de 
stad? Neem dan vanaf Jardins de l’Europe 
d’Annecy een watertaxi naar het mooie stadje 
Talloires. Bij hotel Abbeye de Talloire kun je 
overdag heerlijk ontspannen op één van de 

ligbedden aan het luxe waterdek. In de na-
middag zorgt een wandeling door de bergen 
voor een welkome afwisseling en natuurlijk 
een prachtig uitzicht over het meer. Wanneer 
het weer goed is, zie je overal om je heen 
parapenters een sprong in het diepe wagen. 
Sluit jouw dag af met een luxe diner bij Mi-
chelin restaurant Auberge Du Pére Bise. 

Bezoek Château de Menthon Saint Bernard
Eén van de meest bekende schaduwbeelden 
van het meer van Annecy: Château de Men-
thon Saint Bernard. Vanaf buiten ziet het 
gebouw er sprookjesachtig uit. Vele beweren 
dat dit kasteel een inspiratiebron was voor 
Walt Disney. Het kasteel van Doornroosje 

lijkt er in ieder geval wel op. In de weeken-
den en op feestdagen worden er gekostu-
meerde rondleidingen georganiseerd waar 
je meer dan 100 gedecoreerde ruimtes kunt 
bewonderen. Je kunt dit kasteel natuurlijk 
met de auto bezoeken, maar veel leuker is 
het om na een adembenemende fietsroute 
rondom het meer hier te eindigen. 

"Vele beweren dat dit kasteel 
een inspiratiebron was voor Walt Disney."
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1. Thermen Bussloo, in Voorst
Hartverwarmende rituelen, verkwikkende belevenissen en inspirerende 

ervaringen. Ze wachten op jou in Wellnessresort en hotel Thermen 
Bussloo. Deze sauna waar je grenzeloos kunt genieten, heeft al meer-

dere titels op haar naam staan en bewijst ieder jaar opnieuw dat zij de 
beste is. Geniet van saunarituelen uit heel de wereld en ontspan zowel 

binnen als buiten in weldadige luxe. Kom tot rust in de 16 indrukwek-
kende sauna’s en dompel jezelf onder in de speciale baden. Na een dag 

ontspanning, kom je als herboren weer naar buiten. 

Badkledingdag: iedere tweede en laatste dinsdag van de maand. 

2. SpaPuur, in Tilburg
Bourgondisch genieten, zo staat SpaPuur in Tilburg bekend. Met 

Brabantse gastvrijheid heten ze je welkom in het resort en kun je vrij-
blijvend gebruikmaken van de faciliteiten. Het resort heeft de grootste 
sauna van Brabant en biedt een breed assortiment arrangementen aan. 

Stap voor pure ontspanning en een glanzende huid bijvoorbeeld in 
het Turks-Romeinse stoombad. De geur van lavendel en het vochtige 

klimaat zorgen voor ultieme ontspanning. 

Badkledingdag: iedere dinsdag en eerste en laatste zondag van de maand.  

3. Thermen Bad Nieuweschans, in Groningen
Ontspannen in het hoge Noorden; dat doe je het beste bij Thermen 
Bad Nieuweschans. Voel de omhelzing van heerlijk warm water en drijf 
op de kracht van verzorgende mineralen. Droom tussendoor weg bij 
authentieke Noordse saunarituelen en sluit de dag af met een massage 
voor een complete beleving. Zo ga je heerlijk ontspannen naar huis. 
Gun jezelf wat ‘me-time’ en boek een dag ontspanning in Groningen. 

Badkledingdag: iedere woensdag (m.i.v. januari 2020).

4. Fort Resort Beemster, in Zuidoostbeemster
Fort Resort Beemster is dé plek om naartoe te gaan wanneer jij je vol-
ledig in luxe wilt onderdompelen. Dit duurzame resort, gelegen in een 
Unesco monument vlakbij Amsterdam, staat bekend om haar gastvrij-
heid. Het Fort waar vroeger soldaten gevestigd zaten, is inmiddels om-
getoverd tot een unieke spa met bijzondere baden en sauna’s. Geef je 
ogen tussen het ontspannen door goed de kost, want een groot aantal 
bijzondere historische stijlkenmerken zijn behouden. Het fort wordt 
verwarmd door de restwarmte van de sauna’s en plastic tasjes zijn sinds 
het begin van dit jaar vervangen voor een herbruikbare variant. 

Badkledingdag: eerste dinsdag van de maand. 

6x Opwarmen 
   bij de mooiste sauna'svan Nederland

Wanneer het koude weer op de loer ligt, is een dag sauna ontzettend 
aangenaam. Of jij jouw badjas nu aan- of uitlaat; in Nederland kun je  

in een heleboel prijswinnende sauna’s prima vertoeven zodra de 
temperatuur daalt. Schuil voor het koude weer in een vier elementen  

sauna waar al jouw zintuigen geprikkeld worden of laat je onder handen 
nemen tijdens een fijne Hamam behandeling.  

In deze mooie sauna’s kun jij ultiem ontspannen.

"De geur van lavendel en het 
vochtige klimaat zorgen voor 
ultieme ontspanning."

O N T S P A N N I N G
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5. Wellnessresort Elysium, in Bleiswijk
Bij wellnessresort Elysium reis je letterlijk de wereld rond in een volledige 
staat van ontspanning. De hele dag door kun jij terecht in 23 verschillende 
sauna’s en doe je lekker alles op je gemak. Van stad naar stad, binnen en 
buiten.  

Dompel je onder in Arabische sferen tijdens de Oosterse Beleving, wandel 
in gedachten door de bergen in de Alpenkruiden sauna, geniet van 
Russische muziek in de Banja en struin door de Hollandse duinen met 
verborgen saunatuin en jetstreambaden. Breng je lichaam en geest weer in 
balans en verwen jezelf met de bijzondere behandelingen die Elysium te 
bieden heeft. 

Badkledingdag: iedere laatste donderdag van de maand.   

6. Thermen Soesterberg, in Soesterberg
Nabij Utrecht beleef je een wellness waar je versteld van zult staan. Thermen 
Soesterberg staat met haar speciale behandelingsprogramma en brede 
assortiment aan speciale sauna’s graag voor je klaar. Met de fijne combina-
tie van wellness en natuur worden je zintuigen al vanaf de eerste seconde 
geprikkeld. Beleef en geleefd worden, daar draait het allemaal om. 

Het prachtige Berkenbos omringt het wellnessresort en laat authentieke 
rituelen en belevenissen samenkomen. Stap bijvoorbeeld in de indruk-
wekkende wereld van het Sauna Theater en beleef een wellness show waar 
jouw zintuigen de hoofdrol spelen. Met een led-scherm van meer dan 
4,5 meter breed en professionele opgieters kom jij helemaal ontspannen
uit de show. 

Badkledingdag: iedere dinsdag. 

"Beleefd en geleefd 
worden, daar draait 

het allemaal om."

R E I Z E N

Antwerpen
Antwerpen: de stad van chocola, de belangrijkste havenstad  

van België en onder Nederlandse toeristen één van de populairste 
steden voor een weekendje weg. Antwerpen is een  stad die veel  

te bieden heeft en waar jij je geen seconde hoeft te vervelen.  

Citytrip
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Iedereen die in Antwerpen is geweest, kan 
erover mee praten. Antwerpen is een stad die 
je blijft verrassen. Vanaf Amsterdam ben je 
slechts anderhalf uur onderweg en voor je het 
weet sta je midden in deze prachtstad. Ant-
werpen is bij uitstek geschikt om te shoppen 
en om een dagje cultuur te snuiven. Net zoals 
veel andere steden in België, is Antwerpen een 
stad met veel gezellige restaurantjes en barre-
tjes. Niet alleen in het toeristische gedeelte, 
maar ook buiten de binnenstad vind je veel 
leuke eetplekjes. 

Koffietje doen bij PAKT: Caffenation
Je ochtend in Antwerpen beginnen met een 
lekker kopje koffie is natuurlijk niet verkeerd. 
Al helemaal niet bij het hippe tentje Caffe-
nation. Caffenation is een koffiebar die deel 
uitmaakt van het ecologische bedrijventerrein 
PAKT. Je kunt hier kiezen uit 7 verschillende 
soorten koffiebonen, en iedere koffieboon 
heeft een eigen verhaal. Het pand bestaat uit 
twee verdiepingen. Op de eerste verdieping 
bestel jij je koffie, en op de tweede verdieping 
heb je de mogelijkheid om te relaxen en 
te genieten van jouw uitzicht op de bar en 
de gezellige drukte. 

The Chocolate Line
Wanneer je aan het shoppen bent en je langs 
The Chocolate Line komt, is het zeker de 
moeite waard om even naar binnen te stap-
pen. The Chocolate Line in Antwerpen is een 
chocolaterie in het oude paleis van Napoleon. 
En zoals het een echte chocolaterie van adel 
betaamt, kies je hier uit pralines met veel ver-
schillende, aparte smaken. Proef bijvoorbeeld 
chocola met zongedroogde tomaat en zwarte 
olijven of een combinatie van rode biet en 
lichte hazelnootpraliné. Nice to know: 
The Chocolate Line is in 2004 opgenomen 
in de Michelingids.

Snelle hap bij Frites Atelier
Zoals Sergio Herman zegt, er gaat niets boven 
lekkere frites met een bijpassende saus. Frites 
Atelier is ontstaan uit liefde voor frites. Na het 
testen van verschillende soorten aardappelen 
in een tijdsbestek van 18 maanden, krijg je bij 
Atelier Frites alleen de allerbeste frites van top-
kwaliteit. Vergeet niet om een lekkere topping 
uit te kiezen. Je hebt namelijk keuze uit vele 
specials en verse home made sauzen. Om je 
vingers bij af te likken!

De kunst van het bierproeven
Nu je maag goed gevuld is met een frietje van 
Frites Atelier, is het tijd voor een bierproeverij 
bij de laatst overgebleven stadsbrouwerij van 
Antwerpen. Werd de bierbrouwerij vroeger 
nog De Koninck genoemd, tegenwoordig gaat 
dit stukje geschiedenis door het leven als Bol-
leke. Tijdens de tour door de brouwerij heb je 
geen gids, maar bewonder je op eigen houtje 

alle verhalen en smaken. Een andere aanrader 
is Paters Vaetje in de Blauwmoezelstraat. 
Je vindt dit kleine en knusse barretje vlak 
naast de Kathedraal van Antwerpen. Met een 
bierkaart met meer dan 100 speciaal biertjes, 
zit er voor iedereen wel wat bij. Een typische 
bruine kroeg met veel gezelligheid.

Dineren bij Brasserie Appelmans
Heb jij van al het slenteren trek gekregen? 
Brasserie Appelmans zit net naast de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal aan het 
Papenstraatje 1. Daar komt de naam Appel-
mans ook vandaan: Pieter Appelmans was 
namelijk één van de bouwmeesters van de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Muziek speelt 
een belangrijke rol bij Brasserie Appelmans. 
Kom je op vrijdag of zaterdag, dan kun je 
tijdens je diner genieten van getalenteerde dj’s. 

Slapen bij Hotel De Witte Lelie
Omring jezelf met een verleidelijke mix van stijl en karakter in Hotel De Witte 

Lelie. Een opvallend boetiekhotel uit de 17e eeuw. Deze parel vind je in het 
hart van Antwerpen en is bekroond met maar liefst vier sterren. Eenmaal 

binnen begrijp je direct waarom. De prachtige aankleding en de huiselijke 
sfeer zijn een oase van rust na een dag vol indrukken. De Witte Lelie heeft tien 

suites met ieder een ander design. De kans is dus groot dat je met eigen ogen 
een bank met luipaardprint, een badkamer met bloemetjesbehang en meubilair 

in alle kleuren van de regenboog kunt bewonderen. Net wanneer je denkt dat 
het niet mooier wordt, ontdek je de romantische bloementuin. Geniet van de 
mooiste kleuren en lekkerste geuren. Heerlijk om in te verdwalen of om op te 

laden voor een nieuwe dag in Antwerpen. 

"Net zoals veel steden in België,  
is Antwerpen een stad met veel   

gezellige restaurantjes en barretjes." 
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E N  V E R D E R . . .

Winactieboekenpakket

De kleine lettertjes
Jij kunt jouw inzending mailen t/m 14 december 2019.  
In totaal geven wij één boekenpakket weg t.w.v. €29,95.  
De winnaar wordt willekeurig gekozen. Over de uitslag kan  
niet gecorrespondeerd worden. De winnaar wordt per e-mail op de 
hoogte gesteld voor 21 december 2019.

Wat moet je doen?
Wil jij kans maken op het boekenpakket? Stuur dan een 

e-mailbericht naar info@travelrumors.com en deel je meest 
bijzondere reiservaring met ons.  

 

Maak kans op een  
boekenpakket t.w.v. €29,95

Het boekenpakket bestaat uit het boek The Untourist Guide to Amsterdam en Can I come over. 
Twee geweldige boeken waar jij reizen op een compleet nieuwe manier ervaart.

WinactieScratch Map

Wat moet je doen? 
Wil jij kans maken op een WTFact Scratch Map? 

Stuur dan een e-mailbericht naar info@travelrumors.com en deel 
jouw mooiste reisbestemming met ons.  

Maak kans op een  
Awesome Map WTFact Scratch Map t.w.v. €35

Voor iedere avonturier in hart en nieren mag een wereldkaart aan de muur niet ontbreken. 
Deze leuke variant van Awesome Maps kras je per bezochte bestemming open. Uiteraard wordt dan het 

land van bestemming zichtbaar, maar komt er ook een interessant feitje tevoorschijn. 

 TheUntourist       Guide toAmsterdam

tourist       Guide toAmsterdam

 TheUntourist       Guide toAmsterdam

Change  with a smile

   tourist       Guide toAmsterdam

De kleine lettertjes
Jij kunt jouw inzending mailen t/m 14 december 2019.  
In totaal geven wij één WTFact Scratch Map weg t.w.v. €35.  
De winnaar wordt willekeurig gekozen. Over de uitslag kan  
niet gecorrespondeerd worden. De winnaar wordt per e-mail op de 
hoogte gesteld voor 21 december 2019.
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MEET TRAVEL RUMORS

Travel Rumors. Oftewel, reisgeruchten. 
Een gerucht is iets wat je hoort en 
daarom denkt te weten. Iets wat je niet 
wilt of mag vertellen, maar toch doet. 
Reisgeruchten gaan nog een stapje 
verder dan dat. Je hoort niet alleen iets. 
Je beleeft en voelt het bijna. 
Een reisgerucht kan natuurlijk ook bij 
jezelf beginnen. Wanneer je onder de 
indruk bent van een fijne accommoda-
tie of een adembenemende plek stel je 
jezelf de vraag: ga ik in stilte genieten 
van dit moment of ga ik het delen met 
de wereld om mij heen. Wanneer je 
voor het laatste kiest, is je travel rumor 
een feit.

En waarom zou je iets stilhouden? 
Waarom anderen niet laten genieten 
van al het moois dat je zelf ervaren 
hebt? Unieke belevenissen op unieke 
plekken. Die ervaringen willen wij graag 
met je delen. En soms is iets gewoon zó 
mooi, fijn en goed dat ook wij het niet 
stil kunnen houden. Wij nemen jullie 
daarom mee op reis. 
Via Travel Rumors bieden wij jou de 
wereld, foto’s, verhalen, eigen ervarin-
gen, maar ook onze passie en dromen 
aan. Reis jij met ons mee?

www.travelrumors.com
Instagram: @travelrumors
Facebook: /travelrumors 

COLOFON

Cover foto: 
Voorkant: Oostenrijk, achterkant: Frankrijk,
gemaakt door Danielle Huisman-Teunis

Redactie
Hoofdredacteur: Danielle Huisman-Teunis
Eindredacteur: Marinka Westrik
Redactie: Jaimy Boer, Jelske Winkelaar, Nerice 
de Ruiter
Fotograaf: Karel Huisman
Grafisch vormgever: Daniek Temmink

Algemene vragen: info@travelrumors.com
Persberichten: persberichten@travelrumors.com
Sales: Danielle Huisman-Teunis
0621476964 – info@travelrumors.com

MEET THE TEAM

Onbezorgd avontuur, de vrijheid 
van de fiets, de geur van 
exotische landen

Explore the freedom

ASIAN WAY OF LIFE, dé specialist in individuele 
fietsreizen buiten Europa, bundelt dit al 35 jaar in 
schitterende fietsroutes.
Routes die zijn uitgezet om je eigen gang te gaan 
en je tegelijkertijd nergens zorgen over te maken. 
Het Fietsrouteboekje, al dan niet gecombineerd 
met de GPS-track, geeft richting én ruimte: welke 
weg bied je het meeste fietsplezier, waar kun je 
overnachten, wat mag je eigenlijk niet missen? 
Vooral: alles in je eigen tempo en met je eigen 
keuzes. Wil je afwijken van de tochten in ons 
programma, omdat je bijvoorbeeld een langere 
reis wilt maken en verschillende fietsroutes wil 
koppelen?  Wil je de tocht een extra dimensie 
geven met excursies of activiteiten even zonder de 
fiets, dan kun je bij ons terecht voor een ‘Reis op 
Maat’. Wij hebben fietsroutes voor elk niveau!
Afstanden, hoogteprofielen, kwaliteit van 
de wegen en drukte van het verkeer zijn 
sleutelfactoren in een reis op twee wielen,
wij informeren je er graag over.
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