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Met de sleutels van onze huurauto in de hand begon ons 
magische avontuur: een roadtrip langs de Drakensbergen 
in Zuid-Afrika. Eindeloze vergezichten en vrijwel geen 
verkeer op de weg. Dit alles in combinatie met een 
wisselend klimaat, vriendelijke inwoners en prachtige 
accommodaties. Om over het heerlijke eten nog maar te 
zwijgen.

Terwijl ik rustig voorthobbel op de rug van een paard 
en de Afrikaanse zang van onze gids zich afwisselt met 
complete rust en stilte, betrap ik mij erop dat een traan 
over mijn wang stroomt. Puur geluk. Stilstaan bij het hier 
en nu, terugkijkend op wat wij het afgelopen jaar hebben 
bereikt en vooruitkijken naar de prachtige avonturen die 
nog komen gaan. 

Een mooiere start van dit magazine kon ik mij niet wensen. 
Een zomereditie, gevuld met reisverhalen en tips voor zowel 
binnen als buitenland, voor reizen als stel, gezin of met je 
hond. Deze keer niet alleen verkrijgbaar in een digitale 
versie, maar ook in print! Boordevol jaloersmakende 
verhalen, praktische tips, lezersaanbiedingen en een toffe 
winactie. 

Voor ik het wist, was ook deze editie een feit. Daar ben ik 
mijn team en zeker ook Marloes Teerenstra ontzettend 
dankbaar voor. Vanaf dag één heeft zij haar enthousiasme 
en vertrouwen duidelijk aan mij over gebracht. Zij nam mij 
bij de hand en hielp mij om dit uit de hand gelopen project 
om te toveren tot een heus magazine met inhoud.

Met een goed glas wijn in de Elzas, op een terrasje in eigen 
land of op een prachtige bestemming ergens anders op de 
wereld. Waar je ook bent; geniet van je zomer!

Liefs,

Daniëlle 

Groen, groener, groenst
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Dagje weg

Shoppen

En verder...Culinair
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In het uiterste noordoosten van Frankrijk en 
gelegen aan de voet van de Vogezen vind je 
de Elzas. Een bijzondere streek vol kleurrijke 
wijndorpen, schilderachtige landschappen en 
indrukwekkende uitzichten. Midden tussen 
al dit moois slingert de oudste en bekendste 
wijnroute van Frankrijk: ‘Route des Vins 
d’Alsace’. 

Zodra je jouw eerste stappen op ‘Route des Vins d’Alsace zet, 
stap je in een andere wereld. Een wereld vol historie, mystiek 
en wijn. Het dromerige landschap, de oude wijnbouwdorpjes 
en een eigenwijze keuken zorgen ervoor dat je even helemaal 
loskomt van de dagelijkse realiteit. De route neemt je mee langs 
tal van wijngaarden, wijnkelders en bijzondere restaurants waar 
je uitgebreid de gelegenheid krijgt om de wijnen van de regio te 
proeven.

Tussen het proeven door maak je kennis met een groot aantal 
leuke woondorpen zoals bijvoorbeeld Ribeauville, Riquewihr, 
Eguisheim, Mittelbergheim en Overnai. Ook kom je langs een 
aantal historische monumenten die zeker een bezoekje waard 
zijn, zoals de kathedraal van Straatsburg en het kasteel van Haut-
Koenigsbourg. 

Jarenlang was de Elzas onderdeel van het Duitse Keizerrijk totdat 
het aan het einde van de achttiende eeuw door Frankrijk werd 
ingelijfd. Hierdoor doet de streek wat Duits aan en klinken de 
namen van de meeste dorpen en steden eerder Duits dan Frans. Je 
moet dan ook niet raar opkijken wanneer je bij een goed glas wijn 
een lekker stukje Munster kaas geserveerd krijgt. 

Van druif tot glas 
De Elzas staat vooral bekend om haar heerlijke witte wijnen van 
eigen bodem. Het totale wijnbouwgebied in de Elzas telt 11.000 
hectare. De meeste wijngaarden vind je op de oostelijke hellingen 
van de Vogezen. De hellingen zijn tussen de 200 en 400 meter 
hoog en beschermen het gebied tegen nevel en sneeuwval. Door 
deze natuurlijke barrière is het er droog, zonnig en warm. Voor 
de druiven het perfecte klimaat om te groeien. Bij het maken 
van de wijnen wordt gebruik gemaakt van zeven verschillende 
druivenrassen, namelijk de Sylvaner, de Pinot Blanc, de Pinot 
Gris, de Riesling, de Pinot Noir, de Muscat d’Alsace en de 
Gewürztraminer. De Elzas onderscheidt zich van andere 
Franse wijngebieden doordat de wijn de naam draagt van de 
druivensoort, de flessen een lange en smalle hals hebben en de 
wijn verplicht in de Elzas gebotteld wordt. 

Proef & ervaar  
           de Route
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des Vins

C U L I N A I R

‘Door de druiven vroeg te oogsten, 
krijgt de Crémant haar fijne delicate 

en droge karakter’

Vanaf eind augustus staat alles in de Elzas in het teken van de 
druivenoogst. Op en om de wijngaarden is het een levendige boel en 
de lokale bevolking werkt hard om de druiven op het juiste moment te 
oogsten. Wanneer de druiven eenmaal geplukt zijn, krijgen de wijngaarden 
een goudgele kleur; een prachtig gezicht tijdens een wandeltocht, 
mountainbikerit of Segway tour. Traditioneel start de oogst met het 
plukken van de druiven die gebruikt worden voor de Crémant d’Alsace. 
Een mousserende wijn. Door de druiven vroeg te oogsten, krijgt de 
Crémant haar fijne delicate en droge karakter. Na de eerste oogst verlaten 
de druiven die gebruikt worden voor het maken van stille wijnen de 
wijngaard. Iedere wijnboer bepaalt zelf wanneer hij of zij start met de 
oogst. Dit mag alleen niet eerder dan de vastgestelde datum. Wanneer je 
vanaf eind augustus een bezoek brengt aan de Elzas ben je dus verzekerd 
van een unieke ervaring!
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Proeven
Wijnhuis René Boehler 
In het hart van Molsheim en in de buurt 
van Straatsburg vind je Wijnhuis René 
Boehler. Een familiebedrijf waar René en 
Julien Boehler samen met hun zoon ieder 
jaar zo’n 30.000 flessen wijn produceren. 
Het bedrijf verrast met 15 verschillende 
Elzas wijnen. Gemaakt van 8 druiven-
soorten. René en Julien zijn de vijfde gene-
ratie van de familie Boehler die met hart en 
ziel werken aan het maken van de mooiste 
wijnen. Zij breidden de wijngaard uit, 
creëerden nieuwe vruchtbare bodems en 
kozen ervoor alleen te werken met de beste 
wijnstokken. Alles voor een top resultaat! 

Jean Baptiste Adam Wijnhuis
Weinig wijnmakerfamilies kunnen vier 
eeuwen passie voor wijn opeisen. Deze 
familie kan dit wel. Ze hebben een gedre-
venheid die zich vertaalt in echte liefde voor 
wijn. Dankzij hun doorzettingsvermogen, 
voortdurend onderzoek en het gebruik 
van verschillende technieken, verbetert de 
kwaliteit van de wijnen bij dit vooruitstre-
vende wijnhuis ieder jaar. De wijnen van 
Jean Baptiste Adam Wijnhuis zijn volledig 
organisch en in plaats van pesticiden en 
conserveermiddelen wordt gebruik gemaakt 
van planten. Deze maken de wijnstokken 
gezonder en gaan wijnziektes tegen. Met 20 
hectare aan wijngaarden en een productie 
van 700.000 flessen per jaar is dit een grote 
regionale speler.  

Wijnhuis Cattin 
Wijnhuis Cattin bevindt zich al drie eeu-
wen lang in Voegtlinshoffen en produceert 
zo’n 3,5 miljoen flessen wijn per jaar. Vanaf 
het vernieuwde dakterras kijk je uit over de 
wijngaarden, de bergen van de Vogezen, 
het zwarte woud, de vallei van de Elzas én 
de Zwitserse bergen. Het wijnhuis van de 
familie Cattin is één van de grootste familie-
bedrijven uit de regio. Bij dit wijnhuis krijg 
je een unieke rondleiding en ervaar je de 
wijngaarden op een andere manier, name-
lijk per Segway. Zo hoef je de wijngaarden 
niet te voet ontdekken en kun je binnen 
1,5 uur heel veel zien. Voor 57 euro ga je 
met een professionele gids op pad en geniet 
je na afloop van een wijnproeverij en een 
rondleiding in de wijnkelders.

Domain Schlumberger 
Aan wijngaarden heeft dit wijnhuis geen 
gebrek: ze beschikken over maar liefst 130 
hectare land. Hierdoor produceert Domain 
Schlumberger een slordige 700.000 flessen 
wijn per jaar. Je hebt hier de keuze uit 30 
verschillende soorten wijnen, die Domain 
Schlumberger uitsluitend zelf oogst en 
produceert. Het is een familiebedrijf dat is 
opgericht in 1810 en ligt op de steile 
hellingen van de Vogezen, in Guebwiller. 
Bij dit wijnhuis is het mogelijk om je wijn-
tour uit te breiden. Je kunt kiezen voor de 
sportieve tour; de wijngaard ontdekken op 
de mountainbike, of je ontdekt de wijn-
gaarden door middel van een audiotour. 
Net weer even anders, maar zeker leuk om 
uit te proberen!

Eten
Een bezoek aan de Elzas gaat niet alleen over het 
bezoeken van pittorekse stadjes en wijngaarden. 
Het gaat ook over het proberen van heerlijke 
lokale gerechten. Wij hebben de drie bekendste 
gerechten alvast voor je uitgeprobeerd:  

Het bekendste gerecht uit de Elzas is zuurkool. 
Een stampot van kool, aardappelen en verschil-
lende soorten varkensvlees. Meestal wordt het 
geserveerd met spek, ham en worst.

De krakeling die je koopt in de Elzas lijkt in niets 
op een typische krakeling uit de supermarkt. 
Deze knapperige versnapering in de vorm van 
een knoop is een brioche van gepocheerde pasta 
in baking soda, maar dan met extra zorg en liefde 
gemaakt.

Een tarte flambée is een heerlijke snack uit de 
Elzas die je niet mag missen: een flinterdunne 
knapperige bodem met crème fraiche, ui en spek. 
Heerlijk met een glas lokake Sylvaner, Riesling of 
Pinot Blanc. Tip: je eet deze overheerlijke tarte 
flambée bij La Stub in het plaatsje Colmar. 

C
H

A
T

E
A

U
 D

E
 L

'I
L

E

L
A

 S
T

U
B

voor een weekend 
   in de Elzas

Tips
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Doen
Maak kennis met de Elzas vanuit de lucht. 
Door middel van een ballonvaart ontdek 
je op een unieke en spectaculaire wijze het 
gebied. De ballonvaarten vertrekken meestal 
in alle vroegte waardoor je een prachtige 
zonsopgang beleeft en onder het genot van 
de eerste zonnestralen geniet van het feno-
menale uitzicht. Absoluut een aanrader!

Je boekt een ballonvaart voor 280 euro per 
persoon en via Aérovison. 

In natuurpark Ballons des Vosges wandel je 
tussen de bergen van de Vogezen. Je vindt 
hier ook gelijk de hoogste berg van het 
gebied; Le Grand Ballon. 

Deze berg is 1424 meter hoog en een hele 
uitdaging om te beklimmen, maar eenmaal 
boven maakt het uitzicht je inspanning meer 
dan goed.

Vaar over rivier La Lauch op een zogeheten 
flat boat. Aan boord van dit platte bootje 
geniet je van de charme van het dorpje 
Colmar. Deze tour geeft je het idee dat je in 
Venetië bent. Voor slechts 6 euro stap je aan 
boord (kinderen onder de 10 jaar mogen 
gratis mee) en vaar je in een klein half uurtje 
door de binnenstad. 

‘In de hoofdstad 
van de Elzas staat 
één van de grootste 
en beroemdste 
kathedralen van 
Frankrijk’
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Zien 
In de hoofdstad van de Elzas staat 
één van de grootste en beroemdste 
kathedralen van Frankrijk; de 
kathedraal van Staatsburg. De 
toren van de kathedraal is 142 
meter hoog en gebouwd van roze 
zandsteen. Het gebouw kenmerkt 
zich door enorme hoeveelheid 
details, bogen, zuilen en beelden. 
Zeker een bezoekje waard. 
We hoeven het Haut-Koenigs-
bourg Castle eigenlijk niet meer 
aan je voor te stellen. Het is met 
600.000 bezoekers namelijk één 
van de meest bezochte monumen-
ten van Frankrijk. Het werd 

oorspronkelijk gebouwd om de 
wijn- en tarweroutes in het noor-
den, en de zilver- en zoutroutes in 
het oosten en westen te bewaken. 
Ondanks een rumoerige geschie-
denis imponeert het kasteel nog 
altijd met een verfijnde middel-
eeuwse architectuur. In de kelder 
kun je zelfs een middeleeuwse 
collectie wapens bekijken die 
de tand des tijds prima heeft 
doorstaan. 
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Op het eerste gezicht is Zwier niet anders dan iedere andere 
plek om tot rust te komen. Eenmaal binnen in je eigen paleisje 

snap je het verschil: dit is glamping! Van rotan stoeltjes tot 
kooldraadnachtlampjes en van een eigen kluis tot een goddelijk 

zachte boxspring. Op een koude, winderige avond kun je zelfs 
heerlijk je matras verwarmen. 

Overdag wandel je over idyllische landweggetjes langs het water, 
huur je een fiets, maak je gebruik van de aanwezige SUP-boards 

en kano’s of geniet je van een ontspannende yogales. Gewoon 
even helemaal niets doen kan natuurlijk ook, want waarom zou 

je wanneer je op zo’n fijne plek bent?!

Aan of op het water, niets is te gek 
Van 24-uur alleen ontspannen in de Eilandhut tot een weekend 
vullend retreat. Bij Zwier overnacht je altijd minimaal twee 
nachtjes en kom je tot rust op een manier die past bij jou. Zo kun 
je overnachten in een Zwier tent, de Eilandhut of op De Pakshuyt. 
Welk plekje je ook kiest, één ding is zeker: iedere ochtend geniet jij 
van een prachtige zonsopgang aan het water. 

De Zwier tent heeft een open karakter en een groot deel van het 
canvas rits je met mooi weer eenvoudig open. Over beestjes hoef 
jij je geen zorgen te maken. De tent is namelijk overal voorzien van 
horren zodat je ongestoord kunt genieten. Qua comfort en sfeer 
zijn de Zwier tenten vergelijkbaar met een hotelkamer, maar de 
gezonde buitenlucht en de mooie natuur zijn niet te evenaren. 

Naast overnachten in één van de Bell tenten kun je bij Zwier 
heerlijk wegdromen in de Eilandhut. Je vindt de Eilandhut op 
een plekje midden op de Vinkeveense Plassen met voldoende 
mogelijkheden om te ontspannen. Een hangmat en een potkachel 
maken de buitenbeleving compleet. Bij de Eilandhut zit een 
sloep inbegrepen zodat je op ieder moment kun genieten van de 
schoonheid van de Vinkeveense Plassen.

Wil je nou echt één worden met de natuur? Dan kun je 
overnachten op De Pakschuyt. Een prachtig oud schip dat is 
voorzien van alles wat je nodig hebt en meer. Op het dek geniet 
je met de wind in je haren van de zonsondergang. Slapen op De 
Pakschuyt is een unieke belevenis waarbij luxe en het genot van 
buiten perfect zijn gecombineerd. 

Wanneer je de snelweg afrijdt en langzaam 
afdwaalt in de richting van Zwier, vrijhaven van de 
stad, word je omarmt door een oase van rust. Hier 
mag je je laten leiden door wat goed voelt. Een 
prachtige plek aan de Vinkeveense Plassen waar 
Instagram, Facebook en WhatsApp niet langer 
je dag bepalen en waar je midden in de natuur 
volledig tot rust komt.

het leven vieren
Zwierend

É É N  V A N  D E  B E L L  T E N T E N 

O N T S P A N N I N G

‘Eenmaal binnen in 
je eigen paleisje 

snap je het verschil’
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Genieten en ontmoeten in de ‘Huiskamer’
Heb je na de nodige uurtjes stilte en rust behoefte aan contact? Dan 
kun je terecht in de ‘Huiskamer’. Dit is dé plek waar alle Zwierders 
samenkomen en je op een laagdrempelige manier je buurtjes 
ontmoet. Daarnaast geniet je op deze fijne plek van het verse ontbijt 
dat iedere morgen voor je klaar staat of van een gezonde lunch 
met seizoensgebonden producten. In de namiddag heb je alle tijd 
om te genieten van een borrelplank en de warmte van de laatste 
zonnestralen. Verder tref je in de Huiskamer genoeg spelletjes, 
boeken en tijdschriften aan om je avond mee te vullen.

Liever zelf koken? Dat kan! De kas, ook wel de gemeenschappelijk 
keuken genoemd, beschikt over alle voorzieningen om een culinaire 
glampinglife-maaltijd te bereiden. Neem plaats aan de grote 
dinertafel of neem je maaltijd mee naar je tent. 

Als Zwollenaren zijn we twee vreemde eendjes in de bijt. 
Desondanks voelen we ons gelijk meer dan thuis! Wij snappen wel 
dat heel Amsterdam de weekenden in het Vinkeveense verblijft. 
Om te ontspannen of om juist actief te zijn. Om zichzelf of juist de 
natuur te vinden. Bij Zwier voel jij je hoe dan ook welkom. 

Mag het wat langzamer?
Bijna ieder weekend staat bij Zwier in het teken van een thema. Deze 
thema’s geven je allemaal op hun eigen manier stof tot nadenken. 
Altijd met als doel: opgeladen weer naar huis gaan. In een wereld 
waarin de meeste dingen gericht zijn op versnellen en presteren, is 
het ongelofelijk waardevol om af en toe bewust te vertragen. Zwier 
helpt je daarbij en maakt het je gemakkelijk. Lummelen in het gras 
of varen op het water, de Vinkeveense Plassen liggen aan je voeten.  
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Voor in je agenda
6, 7, 8 september:
Zwier Offline Retreat ‘weekend’

Tijdens dit weekend kom je helemaal tot rust 
en je ervaart op een laagdrempelige manier wat 
‘schermloos genieten’ met je doet. In samenwerking 
met Anna van Oenen van 

1-dag-offline word je op verschillende manieren 
uitgedaagd om te ervaren welke ruimte ontstaat 
wanneer ‘online’ niet binnen handbereik is. Aan de 
hand van verdiepingsvragen en opdrachten word je 
gestimuleerd met ‘ in het nu’ activiteiten. 

van rust’

Wanneer je nu een verblijf op Vrijhaven Zwier boekt, 
ontvang je met de code TravelRumors een avond 
sloepvaren t.w.v. 99 euro cadeau. Tussen 18.00 en 21.00 
uur geniet op een unieke manier van rust, ruimte en de 
Vinkeveense Plassen. 

Voorwaarden: 
- Wil je van deze aanbieding gebruikmaken? Boek dan tot 27 
september 2019. 
- Deze aanbieding is alleen geldig in combinatie met een 
reservering van een Zwier Tent. 
- Je kunt de code in het laatste tabblad van de reservering 
invullen. Rechts onder het kostenoverzicht. 

Lezersaanbieding

‘Een oase      
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De Boston Marathon, onlangs gelopen door sport- en 
blogfenomeen Japke Janneke, is de oudste, jaarlijks 
georganiseerde marathon ter wereld. Samen met de marathons 
die worden gelopen in New York, Chicago, Londen, Berlijn en 
Tokyo is dit fantastische evenement onderdeel van de World 
Major Marathons van het marathoncircuit. 

Adembenemende 
marathons over de 
hele wereld 

Boston 

‘In september 2017 begon ik met de 
marathon van Berlijn en zes weken later 
liep ik al de marathon van New York. Deze 
marathon was een gesponsord project van 
Runner’s World Magazine en Vifit Sport. 
Ik mocht dus mee op uitnodiging.’ In New 
York kwam Japke Janneke in contact met 
TUI Sports en dankzij de samenwerking 
die daar ontstond, liep zij in april 2018 
de London Marathon en verscheen zij 
in oktober van hetzelfde jaar in Chicago 
aan de start. ‘Onlangs liep ik dus in 
Boston en daarmee staat mijn teller op 
vijf. Begin volgend jaar loop ik, wederom 
in samenwerking met TUI, mijn laatste 
Major in Tokyo. Wanneer ik daar over de 
finish kom, mag ik mijzelf eindelijk Six 
Star Finisher noemen’, glimlacht Japke. 

‘Wanneer je in het buitenland een 
marathon loopt, is het belangrijk om niet 
alleen jezelf en je lichaam voor te bereiden, 
maar ook de reis. Dit doe ik door ruim van 
tevoren een lijstje te maken van de dingen 

De Boston Marathon is uniek vanwege de 
strenge kwalificatienormen. Van de lopers 
wordt verwacht dat zij zich kwalificeren 
met een scherpe tijd. Lukt dit niet, dan 
mag je helaas niet deelnemen. ‘Daarnaast is 
de Boston Marathon de oudste marathon 
ter wereld en is het parcours heel uniek. 
De start vindt plaats buiten de stad en 
door de middle of nowhere gaat de route 
verder richting het centrum van Boston’, 
legt Japke Janneke uit. Ondanks het 
unieke parcours worden de lopers langs 
de hele route aangemoedigd door rijen dik 
publiek.

A C T I E F

marathon 

‘Het is al tijden mijn doel 
om Six Star Finisher te worden’

Op 15 april 2019 vond de 123ste editie 
van de Boston Marathon plaats. Voor 
Japke Janneke een zwaarbevochten en 
bijzondere editie. ‘Het is al tijden mijn 
doel om Six Star Finisher te worden. Om 
deze glansrijke titel te dragen, moet je alle 
marathons die horen bij de zes World 
Major Marathons uitlopen. Wanneer 
dit je lukt, krijg je een medaille. En dit 
is niet zomaar een medaille. ‘Slechts tien 
vrouwen in Nederland zijn in het bezit 
van een exemplaar’, vertelt Japke Janneke. 
‘Best bijzonder dus. Doordat ik veel losse 
marathons liep, had ik behoefte aan een 
groter doel. Zo kreeg mijn droom om zelf 
Six Star Finisher te worden steeds meer 
vorm. Aangezien de Boston Marathon bij 
de zes Major Marathons hoort, stond deze 
natuurlijk ook op mijn lijstje.’ 
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J A P K E  J A N N E K E

die ik mee moet nemen. Mijn outfit voor 
de race stop ik altijd in mijn handbagage. 
Het gebeurt namelijk nog weleens 
dat koffers kwijtraken en op andere 
hardloopschoenen of in andere kleding 
wil ik liever niet mijn marathon lopen.’ 
Voorafgaand aan de marathon is het 
verstandig om goed en voldoende te eten 
en te drinken. ‘De reis duurt vaak lang en 
dan wil je niet ineens trek krijgen. Daarom 
neem ik energierepen, gelletjes en crackers 
die ik thuis graag eet mee in het vliegtuig. 
Ook mijn compressiekousen gaan mee. 
Deze sokken zorgen ervoor dat mijn benen 
niet helemaal opzwellen tijdens de vlucht 
en dat ze goed doorbloed blijven. Wel zo 
prettig wanneer je binnen een paar dagen 
een marathon moet lopen.’

‘Een ander element waar ik veel aandacht 
aan besteedt, is het reisprogramma. Ik zorg 
ervoor dat ik precies weet wanneer wat 
op het programma staat. Om verzekerd te 
zijn van een stevige en gezonde maaltijd 
op de avond voor de marathon boek ik in 
Nederland alvast een restaurant. Tijdens 
een marathonweekend is het vaak een 
drukte van belang. Alle lopers willen op 
de avond voor de marathon een goede 

pasta eten en veel restaurants zitten dan al vol. Ik 
boek dus altijd ruim op tijd. Zo kom ik niet voor 
onverwachte verrassingen te staan.’

‘Eenmaal aangekomen op mijn bestemming 
probeer ik zo snel mogelijk te wennen aan de 
nieuwe tijdszone. Dit betekent overdag wakker 
blijven, vroeg naar bed en ’s ochtends in bed 
blijven totdat de wekker gaat. Het voordeel van 
marathons in de VS is dat ze vaak vroeg in de 
ochtend zijn. Dit betekent vroeg opstaan. 
Hierdoor hoef je voor een marathon in de VS niet 
eens zo heel erg te wennen aan de nieuwe tijdszone. 
Je jetlag is dan een handige manier om zonder al te 
veel problemen vroeg op te staan.’

‘Naast de nodige voorbereiding, neem ik zeker ook 
de tijd om te genieten van het land waar ik op dat 
moment ben. Natuurlijk kom ik voor de marathon, 
maar ik zie de hele reis als één groot avontuur. 

‘Zo kom ik niet 
voor onverwachte 

verrassingen 
te staan.’

Vindt de marathon plaats op een bestemming 
waar ik waarschijnlijk niet snel weer naartoe 
vlieg, dan bekijk ik zoveel mogelijk van de stad. 
Uiteraard met tussendoor genoeg rust voor 
mijn benen. Ben ik in een stad of land waar ik 
nog wel een keer terugkom, dan focus ik mij 
vooral op de marathon.’ 

‘Naast de stad en de omgeving geniet ik vooral 
heel erg van de marathon en de route die ik 
loop. Zo was de marathon van Londen qua 
beleving echt fantastisch. Ook de route was 
prachtig, omdat je langs de hotspots van de 
stad loopt. New York was weer heel massaal en 
groots. Chicago vond ik wat knusser en Boston 
was weer heel uniek en bijzonder. Berlijn vond 
ik tot nu toe het ‘minst’ bijzonder. Er was wat 
minder publiek aanwezig, maar je loopt wel 
weer langs hele gave plekken.’

Voor iedereen die ook aan de Boston 
Marathon wil deelnemen, heeft Japke 
Janneke de volgende tip: ‘kijk eerst goed 
hoe je aan een startbewijs komt. Ben je een 
redelijk snelle loper, dan kun je kijken naar de 
kwalificatietijden. Zorg dat je dit haalt en dat je 
op tijd bent met inschrijven. Is dit voor jou te 
hoog gegrepen? TUI Sports heeft maar liefst 10 
startbewijzen zonder kwalificatie-eis. Wanneer 
je eenmaal mag deelnemen aan de marathon 
raad ik je aan om te gaan trainen in de heuvels, 
duinen of op viaducten. De route van de 
Boston Marathon gaat namelijk behoorlijk op 
en af. Het is wel zo prettig wanneer je hierop 
voorbereid bent.’ 

Met de marathon van Tokyo 2020 in het 
verschiet, lacht de toekomst Japke Jannke toe. 
‘Wanneer ik in 2020 de marathon van Tokyo 
uitloop, ga ik officieel door het leven als Six 
Star Finisher. Daarna ligt alles open. Wat mijn 
volgende doel wordt, weet ik dus nog niet 
precies. De Two Oceans in Kaapstad lijkt me 
wel een gaaf evenement. Dus wie weet!’

Sinds de marathon van Londen 2018 heeft 
Japke Janneke een bijzondere samenwerking 
met TUI. Zij organiseren alle marathonreizen 
en zij mag in ruil voor promotie op hun kosten 
mee. Een hele mooie kans om zo alle marathons 
die onderdeel zijn van de World Major 
Marathons uit te lopen. Met als beloning voor 
al het harde werken, een unieke medaille.

‘Wanneer ik in 2020 
de marathon van Tokyo 

uitloop, ga ik officieel 
door het leven als Six 

Star Finisher’

MEER WETEN?

VOLG JAPKE  
OP INSTAGRAM

@japkejanneke.nl

•   T R AV E L RU MOR S
T R AV E L RU MOR S •  I S S U E # 2  Z O M E R

1 8
1 9



Dit keer geen actieve vakantie in het Zwarte Woud, maar een tripje waar je helemaal 
zen van wordt. Tussen alle verplichtingen door zijn een beetje rust en ontspanning een 
welkome afwisseling. Dus laat je mountainbike maar lekker thuis, deze vakantie doe je 
het rustig aan.

Word
in het Zwarte Woud

zen
O N T S P A N N I N G

Overal in het Zwarte Woud (Schwarzwald) vind je 
lage bergen, kronkelende beekjes en pittoreske dorpjes. 
Stond een bezoek aan het Zwarte Woud eerder nog vooral in 
het teken van sportactiviteiten, vandaag de dag komen steeds 
meer mensen naar deze heerlijke plek om één te worden met 
zichzelf en de natuur. Om jou te helpen bij het plannen van een 
heerlijke relax trip geven wij je hieronder alvast drie must-do 
activiteiten: 

Guided Forest Bathing with Guide
Forest Bathing: de nieuwste trend op zen-gebied. In plaats 
van een echt bad te nemen, dompel jij je onder in de natuur. 
Door heel bewust en langzaam te wandelen ga je van doen, 
doen, doen naar lekker ‘zijn’. In complete stilte en met alleen 
het geluid van dieren en ritselende takjes op de achtergrond, 
worden je zintuigen optimaal geprikkeld. Hierdoor word je 
één met de natuur en ontdek je de wereld vanuit een ander 
perspectief. Binnen de kortste keren zorgen de groene kleuren, 
de stilte van het bos en de nodige ademhalingsoefeningen 
ervoor dat alle stresshormonen jouw lichaam verlaten. De 
kalme woorden en begeleiding van de gids geven je het laatste 
zetje dat je nodig hebt om helemaal tot rust te komen en alleen 
maar oog te hebben voor de prachtige omgeving.  

Herb tour 
Vaak fiets en wandel je zonder dat je het weet langs 
een overvloed aan eetbare wilde planten, bessen, 
paddenstoelen, noten en zelfs bomen. Tijdens de 
Herb tour van Gisela Schreiber ontdek je hoe eetbaar 
de natuur en dus ook je eigen achtertuin is. Samen 
met een groepje andere wildplukkers ga je op pad 
om te kijken wat er te plukken en te rapen valt. 
Ondertussen vertelt Gisele je precies welke planten 
een wonderlijk effect hebben op je gezondheid, maar 
ook welke je beter niet kunt eten. 
Naast je vermogen om te voelen, zien en ruiken wordt 
ook een beroep gedaan op je smaakpapillen. Door te 
proeven raak je vertrouwt met de natuur en ontdek 
je dat hele ‘normale’ planten, kruiden en bomen een 
groot effect kunnen hebben op je gezondheid. Zo 
bevat een brandnetel 7 keer zoveel vitamines als een 
sinaasappel, zorgt het drinken van de Sleutelbloem 
ervoor dat negatieve gevoelens verdwijnen en helpt 
het eten van de Galium plant tegen epilepsie en stress. 
Genoeg te leren dus. Met een arsenaal aan kruiden 
binnen handbereik, wordt iedere wandeling vanaf nu 
een mini avontuur. 

1.

2.
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Paardrijden in het bos 
Galopperen over de heuvels, draven 
langs geurende weiden en waden door 
rustig stromende beekjes. Op de rug van 
een paard ontdek je het Zwarte Woud op 
een unieke manier. Door de ritmische 
loopbewegingen van het paard kun je 
volledig ontspannen en heb je alle tijd 
om te genieten van al het moois om je 
heen. De ultieme zen ervaring. 

Van dance tot hardcore: Nederland host 
en jumpt zich door de zomermaanden 

heen. Dus blijf niet achter, trek je favoriete 
outfit uit de kast en ga samen met je 

vrienden los onder de Hollandse zon. Voor 
een goed feestje hoef je namelijk echt de 
grens niet over. Met ruim 836 festivals is 

de kans groot dat jij je ook deze zomer 
prima vermaakt in eigen land. 

De leukste 
festivals van

jaar

D A G J E  W E G

‘De ultieme zen 
ervaring’

het

3.
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Paradijs van het Zuiden
Dit festival heeft misschien wel de tofste locatie. Paradijs van het Zuiden vindt plaats op 

het stervormige eiland op de Pettelaarse Schans bij Den Bosch. Het eiland wordt ieder jaar 
omgetoverd tot een paradijselijk oord in een tropische setting. Bij de vijf podia geniet je 

van verschillende muziekstijlen die tot stand komen door samenwerkingen met Vunzige 
Deuntjes, Rewind, Duikboot, Café de Puinhoop en RGB Silent Disco. Nou dan weet je 

wel genoeg; genieten met een zachte G en voetjes van de vloer. 
    Den Bosch       v.a. €29

Down The Rabbit Hole
Down The Rabbit Hole is het kleine zusje van Lowlands. Wanneer je dit fijne festival 

bezoekt, ben je verzekerd van drie dagen feest, een multi-genre line-up (o.a. Skepta, Janelle 
Monaé, Grace Jones) en een fantastische locatie. Het festival vindt plaats in de Groene 

Heuvels van Gelderland. Daar maken een betoverend bos, een schitterend strand en een 
gezellige camping jouw festivalbeleving helemaal compleet. 

  Beuningen         v.a. €164

Woo Hah! 
Dit is misschien wel het meest legendarische hiphop festival van Nederland én ver daarbui-

ten. Woo Hah! trekt jaarlijks meer dan 30.000 bezoekers. Niet alleen uit Nederland, maar 
ook uit Europa en Zuid-Amerika. Hiphoptalenten van over de hele wereld verleiden het 

publiek om helemaal los te gaan tijdens dit weekend. Travis Scott, Skepta en Brockhampton 
zijn onlosmakelijk verbonden aan  dit festival. Verwacht naast hiphop ook een Urban vibe. 

In het midden van het festivalterrein vind je namelijk een groot skatepark en 
regelmatig een moshpit. 

       Beekse Bergen         v.a. €54

Milkshake Festival
Tijdens dit unieke, gekke en kleurrijke festival ligt de nadruk vooral op het waarborgen 

van tolerantie, respect, vrijheid en liefde. Niets moet en alles mag. Ben je dik, dun, donker, 
licht, homo, hetero, travestiet of alles tegelijk? Geen probleem, iedereen is welkom. Met 

negen muzikale area’s en allerlei andere eigenaardigheden, creëert het Milkshake Festival een 
compleet unieke ervaring. Een mooi initiatief en een nog mooier doel!  

Amsterdam          v.a. €48 

Solar Festival
Dit is niet zomaar een muziekfestival. Solar Festival is by far het meest creatieve en sportieve 
muziekfestival van Nederland. Je kunt rekenen op een weekend vol goede tunes, creativiteit 
en gezelligheid. Maak je klaar voor muziekstijlen die variëren van heerlijke meezingers tot 
donkere techno en van hiphop tot jazz en weer terug. Voor wat verkoeling duik je zo even 
de Maasplassen in of doe je mee aan een water- of moddergevecht. Niets is te gek. Als klap 
op de vuurplein verblijft je op een fantastische camping. Deze camping is voorzien van een 
heus feestdorp met een eigen courant, oneindig veel spelletjes en een burgermeester. Never 
a dull moment. 
 Roermond         v.a. €50

Appelsap
Wat ooit begon als een gratis blockjam festival in het Oosterpark, is inmiddels uitgegroeid 
tot één van het meest bekende hiphop festivals van Nederland. Het Flevopark in Amster-
dam staat ook dit jaar vanaf 10 augustus weer in het teken van hiphop. Je geniet van een 
breed aanbod met lokale helden, de crème de la crème van de hiphop scene, soul, R&B en 
progressieve elektronische muziek. Tijdens dit festival bruist het van de energie.              
Amsterdam         v.a. €38

29 juni    

5 t/m 7 juli

12 t/m 14 juli 1 t/m 4 augustus

10 augustus27 & 28 juli
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Psy-Fi
Ook aan de psychedelische trance fans is gedacht deze zomer. Natuurlijk vind 
je deze muziekstijl op meerdere festivals, maar nergens staat dit zo centraal als 

tijdens Psy-Fi in Leeuwarden. Hier kun je niet alleen terecht voor goeie muziek, 
maar ook voor een uniek aanbod van kunst, workshops, theatervoorstellingen, 

vuur- en lasershows, live art en zandsculpturen.
     Leeuwarden           v.a. €112

Into the Woods
Droom je ervan om een weekend te raven in een sprookjesbos? Dan mag je Into 

The Woods niet missen. Op een schitterende locatie, midden tussen de bossen 
en midden in ons land, zijn zes podia verstopt waar verschillende muziekstijlen 
te horen zijn. Vrolijke deuntjes bij de Into the Grove Stage, relaxen in jacuzzi’s 

rondom Champagneria Stage of beuken op techno in het Beukenbos, het 
kan allemaal. Naast een sterke line-up heeft dit kleurrijke event ook een breed 

aanbod aan creatieve activiteiten. En zodra het zonnetje onder gaat, 
transformeren de kunstinstallaties en de lichten het Amersfoortse bos om tot 

een waar sprookjes. Deze magie wil je niet missen. 

            Amersfoort              v.a. €48

Eilân
Wat is er nou fijner dan de ontspannen sfeer van een eiland? Na Vlieland met 
Into The Great Wide Open, krijgt ook Waddeneiland Terschelling met Eilân 

een kleinschalig muziekfestival voor liefhebbers van elektronica en 
alternatieve pop. Het festival heeft een intieme setting en vindt midden in de 

natuur plaats. Met artiesten als Maribou State, Jungle by Night en Apparat 
belooft dit nieuwe festival een mix te worden tussen Wildeburg en het Fyre 

Festival. Dus is Oerol je net iets te heftig dan is Eilân hét eilandfestival voor jou.  

Terschelling             v.a. €104

Volg nu Travel Rumors op 
BookDinners voor de beste 
restauranttips

Vind voor elke gelegenheid dé restaurants die echt 
bĳ jou passen

www.bookdinners.nl: de nieuwe manier van 
restaurants ontdekken 

Volg Travel Rumors, andere smaakmakers en je 
vrienden voor de beste restaurantsuggesties

Bewaar de leukste restaurants in handige lĳstjes

Deel jouw persoonlĳke tips met jouw volgers

Reserveer gemakkelĳk met één druk op de knop je 
tafeltje

28 augustus t/m 1 september

13 & 14 september

12 t/m 15 september
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Wandel tussen de tulpen en geniet van 15 kilometer wandel-

paden met spectaculaire en kleurrijke vergezichten. 
Ook op de bloemenvelden rondom de lentetuin word je 

verrast door een veelvoud aan bloeiende voorjaarbloemen. 
De tulp heeft een koude nacht en strenge winter nodig om 

goed te kunnen groeien. Ons kikkerlandje is dan ook bij 
uitstek geschikt voor de productie van deze oer-Hollandse 

bloem.  Rond oktober en november worden de tulpen geplant en 
vanaf eind maart geniet je van adembenemende bloemenzeeën. 

Om dit wereldberoemde natuurverschijnsel niet te missen, 
kun je tussen eind maart en half mei terecht bij de Keuken-
hof. Ben je van plan om volgend jaar ook te genieten van al 
dit moois? Plan je bezoek halverwege april. De tulp is dan 
namelijk op haar mooist. 
Met ruim 7 miljoen bloembollen, blijft de Keukenhof de 
populairste attractie als het gaat om de tulp. Maar ook de 
bloemenvelden gelegen in de Noordoostpolder van Flevo-
land en de bloembollendorpen zoals Lisse en Noordwijker-
hout, worden jaarlijks door vele mensen bezocht. 

R E I Z E N

tulpenroute vanuit de lucht  De 
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Lekker flaneren voor haar Ultiem genietenvoor hem
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Op vakantie wil je natuurlijk zorgeloos genieten.  
Met handige spullen op zak is dit binnen handbereik en hoef je alleen maar af  

en toe de zee in te duiken ter afkoeling. Voor de rest is gezorgd! 

Maak op het strand de blits met je mooie badpak en fijne zonnebril  
en laat alle hoofden draaien. Vergeet vooral je zonnebrand niet! 
Met mooi weer moet je blijven smeren, smeren en nog eens smeren!

S H O P P E N

0 5

0 1

0 5

0 2

0 3

0 4

Monokini
Lascana.nl, €59.99

Zonnebril luipaard
Ray-ban, €129.20

Windang gevlochten strandtas
Barts.nl, €59.99 

Oliespray SPF 10
Biodermal, €15.03 

Sun Shield Oil 
haarbescherming tegen de zon
Keune, €18.20

0 2

0 3

0 4

0 5

Baseball pet Wood Wood 
Wood Wood, €40.00

Bluetooth speaker Go 2
JBL, €29.00

Rugzak Classic
Herschel, €39.59

Lamzac 2.0 Petrol
Fatboy.com, €74.50

Sporthorloge Vivoactive 3
Garmin, €215.00

0 1
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autoroutes ter wereld:

Wanneer je een bezoek brengt aan 
Noorwegen mag de Atlantic Road niet 

ontbreken in je reisschema. De Atlantische 
weg leid je over verschillende eilanden 

en door een prachtig woest en ongerept 
landschap. Niet voor niets is deze route 

al meerdere malen uitgeroepen tot de 
mooiste toeristische route van de wereld. 

Vanaf de weg heb je een waanzinnig 
uitzicht over de Atlantische Oceaan. 

Wanneer je even lekker wegdroomt of uren 
door je raam naar buiten kijkt, heb je zelfs 

kans dat je walvissen of zeehonden spot. 

R E I Z E N

‘Vanaf de weg heb je 
een waanzinnig uitzicht 
over de Atlantische Oceaan.’

De Atlantic Road in Noorwegen is één van de mooiste 
toeristische autoroutes ter wereld en verbindt verschillende 

eilanden met 8 bruggen aan het Noorse vasteland. The 
Atlantic Way is in totaal 8 kilometer lang en loopt dwars 

door de Atlantische Oceaan. Een rit over deze bijzondere 
route is een onvergetelijke ervaring.

de Atlantic Road
 Eén van de mooiste 
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Niet alleen het uitzicht, maar ook de Atlantic 
Road zelf is een genot om naar te kijken. 

Door de bijzondere bouwconstructie een 
opvallend geheel van dammen en bruggen. 

Storseisundbrug is de hoogste brug op de 
route. Deze brug is niet alleen vanwege haar 

hoogte zo bijzonder, maar vooral vanwege de 
indrukkwekkende schuine bocht die hij maakt.

  ‘

is de hoogste brug     
  op de route’ 

Storseisundbrug
Van Oost naar West rijd je over 

de volgende bruggen: 

Lille Lauvøysundbrug
Store Lauvøysundbrug

Geitøysundetbrug
Storseisundbrug

Hulvågen bruggen (in totaal drie bruggen)
Vevangstraumenbrug
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Langs de route vind je diverse uitzicht-
punten waar je kunt uitrusten en genieten 
van de natuur. En wanneer je er toch bent, 
kun je vanaf Geitoya (op de route) de boot 

pakken naar het nabijgelegen eiland 
Håholmen. Op dit eiland vind je een 

piepklein, traditioneel vissersdorpje dat 
alleen per boot bereikbaar is. Je kunt hier 
overnachten of genieten van een heerlijke 

lunch. De ideale tussenstop.

Sinds 1 maart 2019 is Monique Satink de 
trotse eigenaresse van Asian Way Of Life 
(AWOL). Een organisatie waar wereldfietsers 
met ruim 35 jaar ervaring in het uitzetten 
van fietsroutes iedere dag hard aan het werk 
zijn om voor jou de mooiste fietsroutes door 
Azië uit te stippelen. Iedere fietsroute is vast-
gelegd in een fietsrouteboekje, en aanvullend 
beschikbaar via een gps-track. Het fietsrou-
teboekje zorgt ervoor dat je zorgeloos en per 
fiets kunt genieten van al het moois dat Azië 
te bieden heeft. Zo kun je met AWOL o.a. 
een bezoek brengen aan Thailand, Vietnam, 
Maleisië, Sri Lanka, Myanmar, Indonesië, 
Laos, Cambodja, China, Japan, Korea, 
Nieuw-Zeeland of Turkije. Meer bestem-
mingen staan zelfs al op de planning.

Wanneer je via AWOL een fietsreis boekt, 
ben je verzekerd van een zorgeloze reis die je 
naar eigen wens kunt invullen. ‘Wij boeken 
de vlucht en zorgen ervoor dat je fiets mee 
het vliegtuig in kan. Daarnaast krijg je van 
ons uiteraard het fietsrouteboekje met daarin 
per dag een compleet uitgewerkte route 
van ongeveer 60 tot 80 kilometer. Eenmaal 
aangekomen op je bestemming, word je 
door ons opgehaald bij het vliegveld en naar 
je startaccommodatie gebracht. Vanaf daar 
ben je vrij om te gaan en te staan waar je wilt. 
Advies en ondersteuning bij de aanvraag 
van je visum, de laatste overnachting en een 
transfer naar het vliegveld regelen wij ook 
voor je.’ 

‘De reizen die wij aanbieden, zijn allemaal 
individuele reizen. Dit betekent dat onze 
fietsers niet gebonden zijn aan tijden, andere 
mensen en vervoer. Je bepaalt je eigen tempo 
en kunt kiezen uit vlakke, heuvelachtige, 
korte en lange routes. Voor de onervaren 
fietser adviseren wij de routes met extra 
fietsstops en overnachtingsmogelijkheden. 
De aangeboden routes zijn allemaal door 
teamleden van AWOL zelf uitgezet. ‘Wij 
kennen de routes, het land en de gewoonten. 
Hierdoor zijn wij in staat om nauwkeurig 
uitgestippelde routes aan te bieden. Ook 
veranderingen houden wij nauwlettend in de 
gaten. Zo zijn wij ervan verzekerd dat onze 
routes altijd up-to-date zijn. 

Door de jaren heen is de vraag naar fiets-
routes toegenomen en daarmee ook de 
behoefte aan keuze. ‘Wij zijn druk bezig met 
het uitzetten van routes in voor ons nieuwe 
landen. Deze nieuwe routes zijn, net als al 
onze andere reizen, voorzien van de nodige 
tips, bezienswaardigheden en overnachtings-
mogelijkheden. Het zijn dus echt ‘onze’ rou-
tes. Bij het uitstippelen van de routes kiezen 
wij niet voor de gebaande paden. Het kan 
dus zomaar zo zijn dat een stukje onverharde 
weg je pad kruist. Op deze manier leer je een 
land echt kennen. Je komt op een laag-
drempelige manier in contact met de lokale 
bevolking en je doorleeft het land(schap) 
op een unieke manier. Onderweg worden al 
je zintuigen geprikkeld en stop je wanneer 
jij dat wilt. Alle tijd dus voor een kleurrijke 
selfie met een local.  

‘Anders dan bij een gewone rondreis ben 
je continue in beweging. Je geniet van de 
buitenlucht en het avontuur. Het is iedere 
dag weer een verrassing wat erop je pad 
komt, maar voor een beetje avonturier is dit 
geen probleem. Onderweg geniet je van een 
lekker kopje koffie bij een lokaal tentje. Weg 
van de massa en verkeersopstoppingen.’ De 
routes van AWOL vermijden bewust zoveel 
mogelijk de drukte. ‘De veiligheid van de 
fietsers staat bij ons voorop.’

‘Op dit eiland vind je 
een piepklein, traditioneel 

vissersdorpje dat alleen per boot 
bereikbaar is’

Actieve vakantie?
Pak de fiets!

Wil je genieten van een actieve 
en avontuurlijke vakantie? 
Met Asian Way Of Life fiets je 
alleen, met je partner of met 
een zelfgekozen gezelschap 
door het prachtige Azië. Een 
unieke manier om kennis te 
maken met een land, de natuur 
en de lokale bevolking. 

A C T I E F
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Onderweg maken de fietsers soms de gekste dingen 
mee. ‘Mensen vinden het heel bijzonder om te zien 
dat je vakantie viert op je fiets. Ze willen met je op 
de foto of nodigen je uit om een lokale lekkernij 
te proeven’, lacht Monique. ‘Ik ben zelfs wel eens 
aangehouden door een politieagent. In plaats van een 
boete kreeg ik een lunchpakket met een appeltje voor 
de dorst. De agent vond het fantastisch om te zien 
dat wij op deze manier genoten van zijn land. Juist 
deze bijzondere, onverwachte ontmoetingen maken 
een fietsvakantie zo speciaal.’ 

‘Ook de minder leuke dingen horen erbij. Het 
maakt je avontuur compleet. Vorig jaar’, zo vertelt 
Monique, ‘was ik met mijn vriend in Ethiopië. In 
Nederland hadden we al besloten om ook de grens 
met Djibouti over te steken. Eenmaal aangekomen 
bij de grensovergang bleek dat ons visum een nieuwe 
en onbekende variant was. Het lukt ons niet om 
de douaniers te overtuigen van de echtheid van het 
document. Daar stonden we dan na een lange, hete 
fietsdag. Fiets je een route via AWOL, dan is dit 
gelukkig niet iets wat je snel zult meemaken. ‘Wij 
zoeken al dit soort dingen namelijk tot in de puntjes 
voor de reizigers uit.’ 

Samen met Monique gaan we nog even terug in de 
tijd: ‘mijn allereerste fietsreis buiten Europa vond ik 
heel spannend en ik had allerlei redenen om niet te 
gaan. Toen ik uiteindelijk al mijn bezwaren aan de 
kant had geschoven en mijn eerste meters fietste over 
voor mij onbekend terrein voelde de hele ervaring als 
een droom die uitkwam. Bij iedere trap glom ik van 
trots. Ik had mijn angsten overwonnen en was klaar 
voor het avontuur. Twijfel je nog en houdt de angst 
voor het onbekende je tegen? Monique is duidelijk: 
‘gewoon gaan. Een fietsreis is niet alleen een vakantie, 
maar een once-in-a-lifetime experience. En over alle 
praktische zaken hoef je door de tussenkomst van 
AWOL niet na te denken. Wij zoeken voor jou een 
passende route, denken mee over de beste reisperio-
de, het klimaat en de mate van avontuur. Kortom, 
wij stellen voor jou de perfecte fietsreis samen. Dus 
waar wacht je nog op? 

Beeld: Asian Way of Life

‘Het kan zomaar zo 
zijn dat een stukje 
overharde weg je pad kruist’
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Voor je dagelijkse portie reisinspiratie hoef je 
natuurlijk niet meer het hele internet af te speuren. 
Instagram staat namelijk vol met fanatieke reizigers 
die maar al te graag hun reizen vastleggen. Super 
handig want zo weet jij ook meteen waar de meest 
fotogenieke hotspots te vinden zijn. Het enige dat 
je dus nog hoeft te doen is een mooie pose aan te 
nemen. Say cheese! 

deze Instagram-accounts 
weten de beste plekjes

Alleen bij het scrollen door de 
het account van @Saltinourhair  
begin je al spontaan je koffer 
in te pakken. Zie alle mooie 
plekken van de wereld  vanuit 
een ander oogpunt en geniet van 
de mooie kleuren die andere 
landen te bieden hebben. Wij 
zijn fan!

Het account van Elise Sterck 
laat zien op wat voor mooie 
plekken je allemaal komt als 
je de wandelschoenen weer eens 
aantrekt. Van prachtige bergen 
tot een idyllisch uitzicht alsof het 
afkomstig is van een ansicht-
kaart. Wauw! 

Geen standaard reiskiekjes op 
het account van @doyoutravel. 
Jack Morris poseert namelijk 
niet met de standaard high-
lights van een land, maar juist 
met de dingen die een land zo 
bijzonder maken. De inwoners, 
hoge gebouwen en zelfs dieren 
komen aan bod!

Voor prachtige foto’s en een ver-
frissende blik op highlights van 
een stad of land moet je zeker 
@onceuponajrny gaan volgen! 
Dit Nederlandse account is van 
Roxanne en Maartje die de 
wereld overreizen en laten zien 
hoe romantisch het kan zijn 
wanneer je dit met de liefde van 
je leven doen.  

@saltinourhair @roundtheworldgirl @doyoutravel @onceuponajrny

V O L G E N

Wie zegt dat je ver moet reizen voor een zonnig 
weekend of zomers weekje weg? Net over de 

grens vind je zon, zee, strand en Knokke! Voor alle 
zonaanbidders onder ons is deze Belgische badplaats 

dé ideale zomerspot. Door insiders ook wel ‘Petit 
Paris’ genoemd. Onder het genot van een 12 kilometer 
lang zandstrand en ontelbare restaurants en boetiekjes 

met een luxe uitstraling, breng je hier de dag in stijl 
door. Ben jij meer een natuurliefhebber, ook dan kun je 

in Knokke je hart ophalen.

Weekendje naar 
de zuiderburenKnokke

Notitieboekje bij de hand: 
R E I Z E N
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R E I Z E N

Overnachten in Knokke

ENSO - Boutique Hotel
Dit onlangs geopende hotel is een must-stay 

in Knokke! Met invloeden uit zowel Japan 
als Parijs, staat dit knusse boetiekhotel 

bekend om haar moderne interieur. 
De gunstige ligging in het hart van de 

badplaats maakt dit hotel een fijne plek om 
je weekend te spenderen. 

Dineren bij Café de Paris

Een typisch Frans restaurant waarbij de bele-
ving net zo belangrijk is als het eten. 
Met echte klassiekers op de menukaart tot de 
inrichting: alles is tot in de puntjes geregeld 
en van hoge kwaliteit. Bij Café de Paris doen 
ze er alles aan om de Parijse savoir-faire terug 
te laten komen in het eten, de sfeer en de 
inrichting waardoor het bijna lijkt alsof je in 
de Franse hoofdstad bent. 

Heerlijk ijs bij Glacier de la Poste

Bij een weekend op het strand is een ijsje in 
je hand natuurlijk onmisbaar. Bij Glacier 
de la Poste moet je zijn wanneer je nieuwe 
ijssmaken wilt proberen of je stranddag 
wilt bekronen met een heerlijke wafel of 
milkshake. Ook fijn: ze zitten direct aan de 
boulevard, dus je kunt het ijs opeten terwijl je 
uitkijkt op de mooie zee. 

Pralines eten bij M Chocolatier

Bij M Chocolatier kan iedere chocolade-fan 
in haar handjes knijpen want hier vind je de 
beste chocolade ter wereld. Met meer dan 
60 verschillende soorten pralines is de keuze 
reuze en zit jouw favoriet er vast wel tussen! 

Eten en drinken in Knokke 

Lunchen bij Brasserie Rubens
Een groot begrip in Knokke is Brasserie 
Rubens. Hier staan ze namelijk bekend om 
hun heerlijke Frans-Belgische gerechten en 
hun fijne terras dat uitkijkt op het 
Rubensplein en de boulevard. Je herkent 
Rubens in de zomer waarschijnlijk aan de 
lange rij die buiten staat aangezien iedereen 
hier een tafeltje wilt bemachtigen. Wij 
geven ze geen ongelijk! 
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Groene bossen, eindeloze 
bergen en adembenemende 
uitzichten: de 
Drakensbergen in Zuid-
Afrika zijn de perfecte 
bestemming voor een 
rondreis. Met prachtige 
bezienswaardigheden 
en verschillende soorten 

natuur is het een wonder 
dat dit gebied niet 
populairder is onder 
wandelaars. Het wordt 
hoog tijd dat dit mooie stuk 
natuur de eer krijgt die het 
verdient. Wij zijn fan! 

Groen, groener, groenst: 
de Drakensbergen inZuid-Afrika

De hobbelige wegen
Natuurlijk zijn we allemaal 
wel bekend met Kaapstad. 
Deze mooie stad is erg 
geliefd onder toeristen 
en staat bekend om het 
grote contrast van stad en 
natuur wat Zuid-Afrika 
zo populair maakt. Maar 
Kaapstad krijgt concurrentie! 
De Drakenbergen zijn 

namelijk de new kid in 
town en door de hobbelige 
wegen, de mooie natuur 
en de pittoreske dorpjes 
die om het gebergte heen 
liggen ook zeker de perfecte 
bestemming voor een 
rondreis. 

R E I Z E N

‘Eindeloze bergen 
en adembenemende 

uitzichten’

‘De bergen bereiken 
een hoogte van maar 
liefst 3482 meter’
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Dat de Drakensbergen hobbelig zijn, is 
trouwens helemaal niet zo heel raar. Het 

gebied bestaat namelijk uit een keten van 
bergen in het Oosten van Zuid-Afrika. De 
bergen bereiken een hoogte van maar liefst 
3482 meter en zijn voor de minder ervaren 
klimmers prima te bereiken met de auto en 

zelfs ter paard. Ten noorden van Lesotho 
worden de bergen wat lager en daardoor 

ook een stuk toegankelijker. Ideaal dus voor 
wandelaars om een flink stuk te lopen of 
om met de auto het gebied te verkennen.

‘Alleen wanneer je een bezoek brengt 
aan de Drakensbergen kun je de magie voelen’

De Drakensbergen bestaan uit drie gedeelten: een 
Noordelijk, midden en Zuidelijk deel. Doordat het gebied 
van de Drakensbergen ontzettend groot is, hangt het echt 

van je locatie af hoe de omgeving eruitziet. 
Volop bedekt met bomen en natuur, aan de zee of juist 

middenin de bergen. Alleen wanneer je een bezoek brengt 
aan de Drakensbergen kun je de magie voelen. En die is met 

geen pen te beschrijven. 

‘Volop bedekt 
             met bomen 
           natuur’&
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Wandelschoenen aan 
en paspoort mee
Met de benenwagen kom je een 
heel eind in de Drakensbergen. 
Volg één van de velen wandel-
routes of bezichtig één van de 
mooie bezienswaardigheden 
die de Drakensbergen te bieden 
hebben. Zo is het Golden Gate 
Highlands National Park door 
de kenmerkende gouden rots, 
de loslopende dieren en de 
grotten die ook toegankelijk 
voor mensen zijn, perfect om al 
lopend te bewonderen.

Ook voor de waaghalzen onder 
ons heeft het Golden Gate 
Highlands National Park veel 
te bieden. 

Beklim bijvoorbeeld de steile 
rotswand van 1200 meter 
hoog en 5 kilometer breed 
om vervolgens te genieten van 
het prachtige uitzicht dat als 
beloning op je staat te wachten. 
Niet weggelegd voor mensen 
met hoogtevrees! 

De Blyde River Canyon is mis-
schien een uitdaging wanneer je 
geen ervaren Hiker bent, maar 
je krijgt zeker spijt wanneer je 
deze kans aan je voorbij laat 
gaan. Na het beklimmen van de 
Canyon kijk je namelijk in één 
van de diepste kloven ter wereld. 
Op 800 meter diepte kronkelt 
de heldere Blyde River door het 
adembenemende landschap. 
Je moet er wat voor over hebben 
om het te zien, maar het is 
absoluut de moeite waard.

Welke activiteit ook zeker op je lijst moet 
staan, is het bewandelen van de Sani 
Pass. Deze weg -die voornamelijk bestaat 
uit bochten- leid je naar een berg met 
een spectaculair uitzicht. Boven op de 
berg bevindt zich namelijk de grenspost 
van Lesotho. Hier geniet je vanuit het 
restaurant en al slurpend van je koffie 
van het uitzicht op de twee landen 
Lesotho en Kazoeloe-Natal. 

Voor het restaurant is een grenscontrole, 
dus vergeet je paspoort niet!

Liever wat relaxter de top bereiken? 
Boek dan een tour in één van de vele 
4x4 wagens die dagelijks naar de top 
rijden. 

‘Eén van 
de diepste kloven 

ter wereld’
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naar de top is zwaar

Wandeltochten in Drakensbergen

• Sterkspruit Falls – 2,5 km in 1 uur 

• Bush Reserve NO 2 – 4 km in 2 uur 

• The Sphinx – 4 km in 3 uur

• The Gorge – Nandi Falls – 7 km in 5 uur 

• Hlatikhulu Forest – 7,5 km in 5 uur

• Blindman’s corner – 12 km in 6 uur

• Hlatikhulu Nek – 16 km in 8 uur

• Sterkhorn – 15 km in 10 uur 

Het Amphitheater 
Ben je nog niet klaar met de adembenemende 
vergezichten? Wandel of ga te paard naar het 
Amphitheater. De top van het Amphitheater ligt 
3121 meter boven zeeniveau en is alleen bereikbaar 
voor de ervaren hiker. De tocht naar de top is 
zwaar. De lucht is ijler dan op de grond en de 
wegen ontzettend stijl, maar bij het betreden van 
de top kijk jij je ogen uit. Op een heldere dag kun 
je kilometers ver kijken en krijg je een uitzicht te 
zien dat op geen foto is vast te leggen. 

Doordat je de Drakensbergen op veel 
verschillende manieren kunt bezichtigen, heb 
je ook verschillende wandelroutes. Op basis van 
je ervaring en je reisschema, kun je dus zelf een 
route samenstellen. Kies bijvoorbeeld voor de 
‘Sterkspruit Falls’ wanneer je een korte route wilt 
doen waarbij je niet al te lang onderweg bent. 
Deze één uur durende route leid je in 2,5 km door 
de mooie natuur. Wil je voor een iets stevigere 
wandeling gaan? Kies dan voor de ‘Sterkhorn’ 
route. Met deze route loop je 15 km in 10 uur! 

‘De tocht

‘
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De iconische Great Ocean Road
Lana kan je alle ins en outs vertellen over deze bestemming. Vraag haar 

alles wat je wilt weten via de mail lana@pacificislandtravel.nl of bel ons op 

020 - 205 10 69.

020 - 205 10 69
droomreis@pacificislandtravel.nl 

pacificislandtravel.nl

Klaar voor een unieke reis?

Ga naar Hawaii, Australië, Nieuw-Zeeland, Samoa of Frans-Polynesië en mis 

niets van al het moois dat de bestemming te bieden heeft. Onze reisadviseurs 

zijn de dichtstbijzijnde ‘locals’ die er zijn en helpen je graag op weg. Met Pacific 

Island Travel haal jij het beste uit je reis.

“Australië heeft ons  
gegrepen en laat ons  
nooit meer los.”
We kennen Australië als onze broekzak. Daarom hebben wij jouw volgende 

reis al helemaal in ons hoofd. Wij sturen je naar plekken die we zelf hebben 

ontdekt en niet in de boekjes staan. Met onze ervaring op zak, maak je van 

je reis een onvergetelijke ervaring.

‘De beste reisperiode is het 
voorjaar van Afrika’

Kriebelen jouw voeten nu ook en wil je de magie van de Drakensbergen in het echt ervaren? 
PANGEA Travel biedt jou een rondreis waarbij je langs alle mooie plekken komt. 

Op pangeatravel.nl vind je meer informatie.

Perfect wandelweer
Drakensbergen zijn natuurlijk altijd een 
mooie plek om naartoe te gaan, maar let 
wel goed op de maand waarin je deze natuur-
fenomenen bezoekt. De seizoenen lopen 
namelijk niet synchroon met de seizoenen die 
wij gewend zijn. Doordat de Afrikaanse na-
zomer een vooral natte periode is, is het van 
januari tot en met maart niet handig om een 
bezoekje te brengen aan de bergen. De winter 
begint van juli tot en met augustus en brengt 
vaak sneeuw met zich mee. De beste reispe-
riode is het voorjaar van Afrika (van oktober 
tot en met december). In deze periode heb je 
de meeste kans op fijn wandelweer.
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     met de kids: 
  de voorbereiding
Op reis

Aanvragen babybed vliegtuig
Check bij je vliegtuigmaatschappij of je gebruik kunt maken van een 
babybed. Niet iedere maatschappij heeft dit en ook de toegestane leef-
tijd varieert. Wel zo relaxt dat je niet de hele reis een warme, slapende 
baby op schoot hebt en je zelf ook nog wat kunt slapen.

Neem een draagzak mee
Wanneer je baby nog klein is lang wachten geen pretje. Daarom is het 
we zo fijn dat, wanneer jij staat te wachten tot je mag boarden, hij of 
zij lekker kan blijven slapen. Een draagzak is hiervoor ideaal. Eenmaal 
op je vakantiebestemming aangekomen, gebruik je een draagzak 
bijvoorbeeld tijdens een boottocht. Zo kun je zonder al te veel gesleep 
makkelijk de boot op en af. 

Extra voeding mee aan boord
Tijdens het opstijgen van het vliegtuig of wanneer je baby niet goed in 
slaap kan komen, is het ideaal wanneer jij je kindje rustig kan krijgen 
met een flesje melk-of borstvoeding. Het verschilt per maatschappij wat 
hiervoor de regels zijn, dus check dit van tevoren goed.

Reisdocumenten
Wanneer je op reis gaat met minderjarige kinderen is het belangrijk 
dat je je houdt aan een aantal regels. Eén hiervan is dat je kinderen een 
eigen reisdocument moeten hebben. De Koninklijke Marechaussee 
voert uitgebreide controles uit om mogelijke internationale kinderont-
voeringen te voorkomen. Heb je dit goed voor elkaar, dan voorkom je 
onaangename verrassingen bij de douane. Meer informatie vind je op 
de website van de rijksoverheid.nl.

Vaccinaties
Of jij en je gezin vaccinaties nodig hebben, hangt af van jullie vakantie-
bestemming. Kom niet voor verrassingen te staan en laat je informeren 
op de website van de GGD. Meer info op: ggdreisvaccinaties.nl

W W W . E R G O B A B Y . N L 

E R G O B A B Y  3 6 0  -  G R E Y  T A U P E
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     met de kids: 
  onderweg
Op reis

Deryan Air Traveller

Is jouw kind te groot voor het babybed in het vliegtuig? 
Dan is de Deryan Air Traveller misschien een goede oplossing. De Air Traveller kan 
gebruikt worden als stoel of als bed bij jou op schoot. De druk wordt verdeeld waar-
door het minder zwaar is om jouw kindje zo lang op schoot te hebben. Het zitje kan 
gemakkelijk gedraaid worden, zodat jouw kind zowel van je af als naar je toe kan zitten.

Achterbankvermaak
We zijn er bijna, we zijn er bijna… maar nog niet helemaal! Op vakantie gaan met 
de auto én kinderen is een hele uitdaging. Voor kids is zo’n urenlange trip richting 
zonnige oorden natuurlijk oersaai. Dus ga jij op vakantie met de auto? Zorg dan voor 
voldoende achterbankvermaak. Denk hierbij aan leuke cadeautjes die je geeft wanneer 
jullie bijvoorbeeld weer in een volgend land zijn aangekomen of trakteer ze op iets 
lekkers wanneer jullie weer tien benzinepompen verder zijn.

Reisdagboek voor kids
Zijn jouw kids al iets groter? Dan is dit kinderreisdagboek wellicht een leuke vorm 
van vermaak. Ze krijgen allerlei opdrachten en vragen om deze vakantie nooit meer 
te vergeten. Iedere dag schrijven ze op wat ze gedaan, gezien en geproefd hebben. 
Verder kunnen ze opschrijven hoe het weer was en wat ze het leukste vonden aan de 
hele vakantie. Ze krijgen volop schrijf-, plak- en tekenruimte voor hun eigen verhalen, 
foto’s, knipsels en tekeningen.

Kids App voor onderweg
Met wat afwisseling in activiteiten houd je je kinderen langer zoet. Je kunt hierom 
bijvoorbeeld ook verschillende apps downloaden, zodat ze een spelletje op hun 
telefoon kunnen doen. De app Car Bingo is erg populair. De app tovert het originele 
spel Bingo om naar een eigentijdse versie voor op je telefoon. Je speelt het spel door 
bezienswaardigheden onderweg af te strepen. Wie het eerst een rijtje of volle kaart 
heeft, wint! Verkrijgbaar in Google Play Store. 

W W W . D E R Y A N . S H O P

D E R Y A N  A I R  T R A V E L L E R

€ 2 9 , 9 5

B R U N A . N L

R E I S D A G B O E K  V O O R  K I D S

€ 9 , 9 9

R E I Z E N
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Om op te vreten!
Hoe zoet is deze handige ananas-zwemluier? 
Hiermee maakt jouw baby zeker de blits in 
het zwembad! Voordeel: hij is wasbaar en 
verstelbaar.

Neem een buggy mee
Wanneer je met kinderen en de auto op vakan-
tie gaat, zit je auto ongetwijfeld volgepropt. Je 
kunt ruimte besparen door in plaats van een 
uitgebreide kinderwagen met tal van opties, 
te kiezen voor een buggy. Deze neemt minder 
ruimte in en kan gemakkelijk in- en uit elkaar 
geklapt worden. (Zorg wel voor een buggy die 
ook in ligstand kan wanneer je kindje overdag 
nog slaapt). 

Pop-up bedtent
Heeft je kind nog een middagslaapje nodig, 
maar heb jij wel zin in een dagje strand? Neem 
een Deryan pop-up bedtent mee, plaats de 
tent in een campingbedje en je kind wordt 
beschermd tegen muggen en ander ongedierte.

B L I J E B I L L E T J E S . N L  •  W A S B A R E 

Z W E M L U I E R  A N A N A S

€ 1 6 , 5 0

D E R Y A N . S H O P  •  D E R Y A N  P O P U P  B E D T E N T

€ 3 4 , 9 5

     met de kids: 
  op bestemming
Op reis Met je bol in de zon

Iedereen weet dat het belangrijk is om je 
huid (en die van je kind) goed te be-
schermen tegen de zon. Het liefst zonder 
onnodige ingrediënten en met een crème 
die goed is voor het milieu. Wanneer je 
daarnaast ook nog een goed doel steunt, 
is je keuze voor Naïf snel gemaakt. Alle 
producten zijn vegan en animal friendly, 
dermatologisch getest, hypoallergeen en 
PH-huidneutraal. Voor iedere verkochte 
zonnebrandcrème doneert Naïf €0,50 aan 
KWF Kankerbestrijding. Hiermee hopen 
zij dat elke zonnige dag bijdraagt aan de 
wereldwijde strijd tegen (huid)kanker. 

Blitse boys
Laten we de mannen vooral niet vergeten. 
Ook voor hen zijn er te gekke accessoires te 
krijgen. Wat dacht je van deze coole petjes!
Ze zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en 
maten.

Kittig kind
Voor extra bescherming tegen de zon, maar 

ook omdat ze gewoon heel schattig zijn: 
deze leuke haarbanden voor je mini-me. 

Verkrijgbaar in drie maten.

M I N I S O N L Y . N L  •  T W I N N I N G  C A P S  L E G E N D

€ 3 4 , 9 5

M I N I S O N L Y . N L  •  B R U I N E  H A A R B A N D  M E T 

Z W A R T E  L U I P A A R D P R I N T 

€ 9 , 9 5  P E R  S T U K

N A I F C A R E . C O M  •  Z O N N E B R A N D C R È M E  S P F 5 0

€ 1 9 , 9 5  V O O R  1 0 0  M L
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Escape the city en kom volledig tot rust in het Hollandse 
kustplaatsje Callantsoog. Gelegen in de kop van Holland, 
is het dé plek voor een weekendje weg met kids. Zoek de 
drukte op in één van de nabijgelegen steden, maak een 
lange strandwandeling of stap op de fiets voor een mooie 
route langs de duinen. Houd je van cultuursnuiven, dan kun 
jij je verlekkeren aan één van de vele musea, het fort of de 
vuurtoren.  

                aan zee: 
   Callantsoog met kids

Uitwaaien

Bijzonder overnachten
Gelegen aan de voet van natuurgebied het Zwanenwater en 
op slechts 15 minuten loopafstand van het strand vind je 
een bijzondere accommodatie: Duynpark. Het park staat 
vol met hippe tipi tenten en voor iets meer ruimte en com-
fort kun je terecht in een lodge tent. Door alle kindvrien-
delijke voorzieningen is Duynpark de perfecte uitvalbasis 
voor gezinnen. Zo is een lodgetent speciaal ingericht voor 
de kids met klimmuur en een glijbaan, en vind je op het 
park zelfs een speelplaats. Daarnaast zijn bij iedere tent 
een bolderkar en fiets beschikbaar. Ook aan de iets oudere 
kinderen is gedacht. Zij kunnen bijvoorbeeld houthakken 
om de tent lekker warm te houden.  

Vanuit de duinlodges kijk je uit op een prachtig duinland-
schap, wat al snel uitnodigt tot een heerlijke wandeling. In 
de lodge loop je direct de leefruimte inclusief keukenblok 
binnen. Op de houtkachel kun je met de aanwezige pannen 
op een wel heel bijzondere manier je eigen maaltijd berei-
den. De bedden zijn comfortabel en de bedstee maakt een 
overnachting voor de kleintjes extra speciaal. Over uniek 
gesproken: wel eens een buitendouche geprobeerd waarbij 
je van tevoren eerst zelf je warme water moet halen? Met 
een wc-rol onder je arm naar het douchehok is bij deze tent 
niet van toepassing. In de lodge is een toilet met stromend 
water (aan- en afvoer) aanwezig. 

Maak je ook op de koudere dagen niet druk om een verblijf 
in de tenten. Aan alles is gedacht, zoals extra verwarming, 
elektrische dekens en uiteraard voldoende hout voor je 
eigen houtkachel! Bij mooi weer kun je gebruik maken van 
de ligbedden, de BBQ en de kachel. Als dat geen mooie 
zomerse nachten belooft!

Lunchen bij beachclub Paal6
Het strand van Callantsoog is één van de mooiste en 
schoonste stranden van Nederland. Verblijf je bij Zon Zee 
Strand, dan is een bezoek aan het strand een must. Stap op 
de fiets en geniet van een welverdiende lunch wanneer je 
aankomt bij beachclub Paal6. 
Het prachtige interieur maakt het haast zonde om buiten 
op het terras te zitten. Wanneer jij je toch hebt laten 
verleiden door de stralen van de zon, geniet je op het ruime 
terras van een relaxte sfeer. Een must-try is de Tom Kha 
Kai soep of het broodje carpaccio. Door onder andere de 
rijkelijk gevulde borden en de goede service kun je dit fijne 
plekje niet aan je voorbij laten gaan.  

R E I Z E N
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Verblijf in de maand juni of september en ontvang 
een korting van maar liefst 100 euro! Boek met de code 
TravelRumors een midweek in een van de Duinlodges bij 
Zon Zee Strand en je betaalt slechts 275 euro per lodge. 

De kosten zijn inclusief schoonmaakkosten, exclusief toeristen-
belasting. Om te boeken, ga je naar zonzeestrand.nl en gebruik 
je boekingscode: TravelRumors. 

Lezersaanbieding

Dineren bij beachclub Woest
Met haar moderne glazen buitenkant, is deze beachclub 
een ware eye catcher. Wanneer je richting zee loopt, zie je 
direct het volle terras van Woest. En dat is niet voor niets. 
Door haar tactische inrichting met windschermen, heb je 
voldoende plek om heerlijk uit de wind te genieten van de 
zon. Eenmaal de zon in de zee zien zakken? Zorg dan zeker 
dat je ook de binnenkant van deze beachclub bewondert. 
De warme inrichting doet je meteen de rilling op je ver-
brande huid vergeten. 

De openkeuken komt goed tot haar recht. Met plezier 
kijken we de keuken in terwijl de chef vrijwel ieder 
ingrediënt met evenveel precisie en liefde bereid. De ravioli 
is om van te smullen. En ook hier hebben ze de Thaise 
keuken ontdekt: de curry is vol van smaak en je bord goed 
gevuld. Zit je bijna vol? Houd dan zeker een gaatje over 
voor het dessert: de biscuit & aardbei is hemels!

R E I Z E N

avonturen
Na een moment van bezinning, hakten Dylan en Kallie de knoop 

door. Ze kozen heel bewust voor een ander bestaan. Een bestaan 
zonder verwachtingen en op wielen. Inmiddels wonen en reizen 

zij al enige tijd in een zelfverbouwde Nissan Civilian genaamd 
Nelly. Dit energieke gezin is dol op surfen, goede gesprekken en 

staat altijd open voor nieuwe uitdagingen.

Zeg ja tegen 
  nieuwe
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R E I Z E N

Hoe begon jullie avontuur? 
‘Ons avontuur begon tijdens onze huwelijksreis. Terwijl wij aan het 
roadtrippen waren door de Rocky Mountains, beseften we ons steeds 
meer dat het leven dat de meerderheid van de bevolking leidt voor ons niet 
per se het ultieme einddoel is. Tot dat moment hadden we ons hele leven 
gespaard voor de renovatie van ons huis zodat we ons gezin een goed thuis 
konden bieden. Maar was dit wel echt zo belangrijk? Naar aanleiding 
van deze gedachten, begonnen we steeds serieuzer te overwegen om een 
camper te kopen. Hiermee konden we in het weekend en tijdens onze 
vakanties de wereld ontdekken. Dit idee kreeg steeds meer vorm en 
groeide uit tot een definitieve keuze voor een andere levensstijl: wonen en 
reizen in een huis op wielen.’ 

‘Dit idee kreeg steeds 
meer vorm en groeide uit 
tot een definitieve keuze’

Waar vonden jullie een geschikte camper? 
‘Vlak nadat wij thuiskwamen van onze 
huwelijksreis, onze zoektocht naar een eigen 
camper. We bekeken slechts één andere camper 
voordat we Nelly (onze camper) vonden. Nelly 
was een ex-kerkbus die net terug was van een 
drie maanden durende roadtrip door Adelaide’, 
vertelt Dylan met een glimlach op zijn gezicht. 
‘Voor haar leeftijd zag ze er nog heel goed uit en 
ze had relatief weinig kilometers gereden. Dit gaf 
ons het vertrouwen wat we nodig hadden en we 
deden dan ook direct een aanbetaling.’

Hoe maakten jullie van Nelly een thuis?
‘De vorige eigenaar had Nelly heel eenvoudig 
ingericht. Een beetje te eenvoudig naar onze 
smaak. We besloten om de camper volledig 
te strippen en haar helemaal opnieuw in te 
richten, passend bij onze wensen en behoeften. 
We wilden het interieur zo eenvoudig en open 
mogelijk houden. Planten, foto’s en gedroogde 
bloemen van onze trouwdag creëren een warm 
thuisgevoel.’

Met welke uitdagingen hebben jullie te 
maken gehad?
‘De beperkte ruimte zo goed mogelijk benutten, 
was waarschijnlijk onze grootste uitdaging. Een 
ander probleem was een grote bocht in het dak 
van de camper. Alles in de camper moest hierop 
afgestemd worden. Doordat de vloer van de 
camper ongelijk is, was het heel lastig om hier iets 
op te bouwen. Dit betekende dat we tijdens het 
bouwen vaak geen waterpas konden gebruiken. 
Een hele uitdaging dus! Verder hadden we lange 
tijd geen idee hoe we ervoor konden zorgen dat 
onze keukenkastjes tijdens de rit gesloten bleven.’

‘De beperkte ruimte zo 
goed mogelijk benutten, 
was waarschijnlijk onze 
grootste uitdaging’
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Heb je door de tijd dingen in de 
camper veranderd om het leven 

makkelijker te maken? 
‘Sinds we terug zijn van onze reis 

langs de oostkust hebben we een paar 
kleine dingen veranderd. Het zijn 

voornamelijk een paar opslag-upgrades 
geweest om ruimte te maken voor de 
nieuwste bewoner van onze camper: 
ons zoontje Zephyr. De camper was 
voor zijn geboorte slechts ingericht 

voor drie personen.’  

Hoe is het om met twee kinderen en 
een hond in een huis in een camper 

te wonen?
‘Het is soms best lastig om met zoveel 
mensen in een kleine ruimte te leven, 

maar het is vooral heel erg fijn. Je deelt 
alles met elkaar en aan gezelligheid en 

interactie is nooit gebrek. Wanneer 
je toch de behoefte hebt om even 

helemaal alleen te zijn, vind je in de 
buurt genoeg prachtige plekken om 

naar toe te wandelen.’ 

‘Je deelt alles met elkaar 
en aan gezelligheid en 

interactie is nooit gebrek’

Welke rol speelt jullie vanlife-ervaring 
in de opvoeding van de kinderen? 
‘Wij leren iedere dag opnieuw om de 
wereld door de ogen van onze kinderen te 
bekijken en om onze geest open te stellen 
voor de wereld om ons heen. Wij geloven 
dat kinderen meer gecultiveerd worden 
en bewuster leven door te reizen. Ze leren 
door te spelen met wat er is en door wat ze 
onderweg tegenkomen. Het leven in een 
camper is een leven vol avontuur en samen 
delen. Het is fantastisch om onze kinderen 
op deze manier te zien opgroeien.’

Hoe ga je om met steeds opnieuw 
afscheid nemen? 
‘Meestal is dit geen probleem. Zelfs 
wanneer we één van onze favoriete 
plekken verlaten en daar verdrietig om 
zijn dan wordt dit overschaduwd door ons 

enthousiasme voor dat wat komen gaat. 
Afscheid nemen van familie blijft wel 
lastig, maar we maken dankbaar gebruik 
van FaceTime.’

Op welke manieren gebruik je de 
omgeving en de natuur? 
‘Dit is voor ons heel belangrijk en één van 
de redenen waarom we kozen voor deze 
manier van leven. De dag begint met een 
kopje koffie in de buitenlicht. Zo begin 
je de dag rustig en word je onderdeel 
van je omgeving. Na het ontbijt gaan 
we meestal naar het strand waar we de 
dag doorbrengen in het zand en op onze 
surfplanken. Verder houden we van 
wandelen in de regenwouden en rondom 
meren. Ons zoontje Lincoln gebruikt de 
natuur en zijn omgeving bijvoorbeeld 
om dingen te bouwen. Wij gebruiken 

zijn fantasie en de omgeving als educatief 
hulpmiddel. Samen bespreken we wat 
we zien, hoe dingen groeien en hoe alles 
leeft. Niet te vergeten; we gebruiken de 
zon om onze koelkast volledig te laten 
werken, om onze spullen op te laden en 
om bijvoorbeeld ons koffiezetapparaat te 
gebruiken.’ 

Hoe voorzien jullie in jullie 
levensonderhoud? 
‘Tot nu toe konden we leven van ons spaar- 
en vakantiegeld, maar we zijn druk bezig 
met het bedenken van manieren om in de 
toekomst onderweg ons geld te verdienen. 
Daarnaast hebben we een beetje kunnen 
sparen van het geld dat we verdienen met 
ons Instagramaccount.’ 
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versie van onszelf geworden. We worden ons 
dagelijks meer bewust van onze omgeving 
en de impact die wij hebben als mens. Juist 
daarom vinden wij het heel belangrijk om 
zo duurzaam en minimalistisch mogelijk te 
leven. Denk dus goed na over de spullen die 
je meeneemt. Neem alleen het hoognodige 
mee en houd het zo eenvoudig mogelijk. 
Wanneer je in een kleine ruimte leeft, 
zorgen veel spullen voor onrust. Eén van 
onze favoriete uitspraken is daarom: ‘less 
comfort, more life’. Probeer daarnaast altijd 
minstens twee dagen vooruit te plannen, 
want niets is stressvoller dan niet weten waar 
je gaat slapen wanneer je ergens ’s avonds 
laat aankomt. Geloof ons, we spreken uit 
ervaring!’

Wat is jullie volgende bestemming? 
‘We overwegen de ‘Red Centre’ en de 
‘West Coast’ van Australië.’  

Wat doen jullie op een regenachtige 
dag?
‘Wanneer het de hele week regent is het 
soms best een uitdaging om de dag te 
vullen. Vaak gebruiken we deze dagen 
om uit te rusten en films te kijken of om 
te tekenen, boeken te lezen of puzzels te 
maken. We hebben een speciale ‘rainy day 
kit’. Dit helpt ons om tijdens regenachtige 
dagen bezig te blijven’, legt Kallie uit.

Aan welke plek heb je de mooiste 
herinneringen? 
‘De Daintree Rainforest. Wanneer je 
aankomt op deze plek heb je het gevoel 
alsof je een enorme stap terug in de tijd 
gaat. Het is een prachtige, weelderige 
en groene plek. Snorkelen bij de ‘Great 
Barrier Reef ’ blijft voor altijd één van onze 
mooiste herinneringen. We zijn ontzettend 
dankbaar dat we dit konden delen met 
onze twee zoons.’ 

Wat vinden jullie het leukst aan het 
leven in een camper? 
‘De flexibiliteit, samen zijn met familie en 
onderdeel uitmaken van de natuur.’

Wat vinden jullie het minst leuk? 
‘Om eerlijk te zijn, vinden we eigenlijk alles 
leuk. Alleen het legen van het chemisch 
toilet blijft een ding waar we altijd weer 
tegenop zien, haha.’ 

Wat wil je zeggen tegen mensen die op 
het punt staan om te gaan wonen in 
een huis op wielen? 
‘Doe het! Laat je door niets tegenhouden. 
Wij hebben ons huis verkocht, onze banen 
opgezegd en zijn er gewoon voor gegaan. 
Soms zal het best even tegenzitten, moet je 
dingen opofferen, maar dat weegt allemaal 
niet op tegen de dingen die je ervoor 
terugkrijgt. Het leven in de camper heeft 
ons doen beseffen hoe weinig bezittingen 
je eigenlijk nodig hebt wanneer je zoveel 
bijzondere plekken bezoekt. Door onze 
nieuwe levensstijl zijn we echt een betere 

Overnachten in Cabin 02 met uitzicht op de Vecht
De luxe Cabin 02 staat op een dijk direct aan de Vecht. De cabin is 70 m2 groot, heeft 
een Wanders houtkachel, een dinnerbooth met uitzicht op de rivier en een badkamer met 
regendouche. Het ruime terras inclusief loungebank en ligbedden, is een genot met prachtig weer. 
Wanneer het mooi weer is, kun je zelfs een duik nemen in de rivier. Genieten!
Door alle rust, een prachtig uitzicht op de natuur en alle luxe die in de accommodatie aanwezig 
is, krijg je door een verblijf in deze cabin het gevoel dat je echt even helemaal weg bent geweest. 

Boek deze luxe cabin aan het water via getawaydeluxe.com

overnachten
3x Dog-friendly 

R E I Z E N

MEER WETEN?

VOLG ZE OP
INSTAGRAM

@civilian.life
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Bijzonder overnachten in een pod op Nationaal Park 
Veluwezoom
Dit knusse, houten huisje biedt alles wat je maar nodig hebt tijdens 
je verblijf. Zo heb je de beschikking over een douche, toilet, (mini)
keuken met koelkast en magnetron, zitje, tweepersoonsbed en 
een (slaap)bank. Per Pod geldt een maximum van 1 kleine tot 
middelgrote hond. Is jouw hond een tikkeltje groter van formaat? 
Kies dan voor een Lodgetent.  

Boek je Pod of Lodgetent via buitenplaatsbeekhuizen.nl

‘Sterker nog, één van 
de meest diervriendelijke 
hotels ter wereld’

Luxe in het hart van Amsterdam
Gelegen in het hart van Amsterdam vind je een 
stijlvol boektiekhotel. Dé ideale plek om te genieten 
van een heerlijk verblijf. Kimpton de Witt is een zeer 
diervriendelijk hotel. Sterker nog, het is één van de meest 
diervriendelijke hotels ter wereld. Het hotel is voorzien 
van een aantal fijne voorzieningen voor je trouwe 
viervoeter, zonder dat hier extra kosten aan verbonden 
zijn. Van waterbakken en snacks tot comfortabele 
ligbedden; ze hebben alles in huis voor je hond.

In de omgeving kun je heerlijk wandelen en de conciërge 
van het hotel brengt je, indien nodig, graag in contact 
met een dierenarts of een lokale huisdierenservice.

Boek je verblijf in hartje Amsterdam via 
kimptondewitthotel.com
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Vliegenmet je hond?
   Dat kan!

Hoe gek we ook op onze viervoeter zijn: 
wanneer je met vakantie wilt en geen  
oppas kunt regelen, kan hij toch voor 

behoorlijk wat stress zorgen.  
Zonde. Want wist jij dat jij je hond  

gewoon mee aan boord kunt nemen?

Age is just a number… Of toch niet?
Honden mogen vaak vanaf 10 weken oud al 
mee aan boord. Dit hangt echter wel van de 
vliegtuigmaatschappij af, dus zorg dat je dit 
van tevoren eerst hebt gecheckt, voordat je 
je vlucht gaat boeken. 

The fitter the better!
Is je hond ziek, zwanger, oud of zeer 
nerveus, dan is het niet aan te raden om 
te gaan vliegen met de hond. Een must is 
in ieder geval een bijgewerkt paspoort, de 
nodige inentingen en vaccinaties, en het 
chippen van de hond. Zorg voor vertrek 
voor de nodige medicatie en raadpleeg dus 
altijd de dierenarts. 

Economy-, Comfort- 
of Business Class?
Er zijn drie opties om je hond te vervoeren 
per vliegtuig. Zo mag de hond in de cabine 
als hij in een officiële reistas past. Check 
voor vertrek bij de vliegtuigmaatschappij 
welke afmeting zij voor de reistas hanteren 
zodat je voorbereid incheckt. Is jouw hond 
groter of heb je te veel bagage mee dat hij 

niet in de cabin past, dan mag hij mee in het 
bagageruim. De hond moet dan vervoerd 
worden in een kennel, die in een verwarmd 
deel (voorzien van klimaat en druk-
beheersing) in het bagageruim wordt ge-
plaatst. Ook hiervoor geldt: bekijk aan 
welke eisen de kennel moet voldoen, 
voordat je incheckt. Heb je een paard van 
een hond, wil je meerdere honden tegelijk 
vervoeren of wil je kosten besparen, dan kan 
de hond mee als vracht. 

Hop on hop off
Moet je overstappen bij een (lange) vlucht, 
controleer dan bij de luchtvaartmaatschap-
pij of je de hond opnieuw moet inchecken. 
Soms heb je wat extra tijd en is er zelfs 
ruimte of even met de hond te wandelen. 
Hier zijn specifieke ruimtes voor op het 
vliegveld. Voor deze ‘quality time’ met je 
viervoeter kunnen extra kosten in rekening 
worden gebracht. Vraag dit dus van tevoren 
even na bij de luchtvaartmaatschappij.

Last but not least…
Zorg ervoor dat de hond voor vertrek, zo’n 
2 uur, nog een eventuele laatste lichte maal-
tijd krijgt om reisziekte te voorkomen. Laat 
de hond een aantal uur voor vertrek geen 
water meer drinkt en maak een lange 
wandeling zodat hij goed uitgerust aan 
boord gaat. Is de hond geen reistas of ken-
nel gewend, laat hem dan 1 à 2 weken voor 
vertrek alvast wennen, door hem er een 
aantal keer in te laten slapen en te vervoe-
ren. Geef de hond geen kalmeringsmiddel, 
omdat de hond hierdoor minder snel wendt 
aan de nieuwe omgeving, maar ook omdat 
de lichaamstemperatuur hierdoor kan 
dalen. 
Een aantal rassen zijn überhaupt niet 
toegestaan om te vervoeren per vliegtuig en 
sommige landen staan het ook niet toe. 

R E I Z E N

Tegenwoordig hoef je niet meer helemaal bepakt 
en bezakt op vakantie te gaan. Je telefoon is 
namelijk je beste vriend!  Van een handige tolk 
tot iemand die je de weg verteld: alles is voortaan 
binnen handbereik in de app-store. Wij hebben 
alvast de nodige research gedaan en onze 
favorieten voor je geselecteerd. 

Reis-apps

Laat alle belangrijke documen-
ten voortaan lekker thuis! Deze 
apps slaat namelijk alles heel 
eenvoudig op. Van je vlieg-
ticket tot je routekaarten en de 
reservering van het hotel. Zo 
hoef je dus niet meer bang te 
zijn om iets te verliezen en kun 
je het heel makkelijk delen met 
je reisgenoten. 

Local Eats

Hoe verleidelijk het ook is, in 
het buitenland heb je natuur-
lijk meer dan de grote food-ke-
tens die we in Nederland ook 
hebben. Met deze app ben je 
tenminste verzekerd dat je de 
cultuur echt gaat ervaren en 
gaat eten als een ware local. 

Geen gestress meer bij het 
inpakken van je koffer. Deze 
handige Harrie heeft namelijk 
complete checklists waardoor 
je voortaan niets mee vergeet. 
Deze slimme app kan ook een 
persoonlijke checklist voor 
je maken op basis van je reis, 
het weer, op bestemming en 
reisduur. Handig!

M Trip gaat je eenvoudig hel-
pen om de weg te vinden in het 
buitenland. Doordat je de app 
offline kunt gebruiken, gaat 
er geen kostbare data verloren 
en hoef je dus niet bang te zijn 
dat je gaat verdwalen in een on-
bekend land. Ook kun je heel 
makkelijk zien of er nog leuke 
restaurants in de buurt zijn. 

TripIT

Hablar Español? Nee, wij ook 
niet. En daarom is deze app 
perfect voor als je wil commu-
niceren met inwoners van je 
vakantiebestemming. Vraag 
simpele vragen zoals de weg naar 
de supermarkt of heb volledige 
gesprekken alsof je daar al jaren 
woont. Adios taalbarrière! 

Say Hi Translate

Packing Pro

M Trip

D O W N L O A D E N

die niet mogen 
ontbreken op je telefoon
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Om het Zuid Afrikaanse gevoel naar huis 
te halen, tref je hier drie typische braai 
recepten aan die jij gemakkelijk op je 
eigen BBQ kunt bereiden. Laat de zon 
maar schijnen, schenk een goed glas 
Zuid-Afrikaanse wijn in en geniet!    
Recepten via: southafrica.net

Buiten eten:Zuid-Afrikaanse 
   BBQ recepten
Een ‘braai’ is de Zuid-Afrikaanse benaming 

voor een feestelijke barbecue, wat gekenmerkt 
wordt door de grote stukken vlees die erop 

worden bereid. Maar ook gerechten zoals 
‘boerewors’, ‘sosatie’ en ‘mielies’ worden erop 
gegrild. Een sociale gelegenheid waar maar al 

te graag iedereen voor samenkomt! 

Sosaties 
Geen enkele braai is compleet zonder sosaties. Deze spiesen van lamsvlees, spek en abrikozen komen 
voort uit een traditie van de Malayas. De Malays is een etnische groep die van oorsprong Indone-
sisch is en door de Nederlanders in Zuid-Afrika terecht kwamen. Het gerecht is eigenlijk een variatie 
op de Indonesische saté. Zuid-Afrikanen marineren het vlees voor de sosaties zo’n drie tot vier 
dagen, maar twee dagen is ook voldoende. 

Ingrediënten:
•  500 gr lamsvlees
•  5o gr spek
•  1 grote ui
•  0,5 eetlepel kerriepoeder 
•  2 teentjes knoflook
•  3 à 4 eetlepels zonnebloemolie 
•  1 eetlepel suiker 
•  O,25 liter witte azijn 
•  2 eetlepels abrikozenjam 
•  1 eetlepel maïzena 
•  1 eetlepel rode wijn 
•  250 gr gedroogde abrikozen 
•  125ml sherry (zoete of droge)
•  4 satépennen van 25 cm 

Bereiding 
Snijd het lamsvlees en het spek in dobbelstenen. Snij de ui en een teentje knoflook fijn, en snijd het 
andere teentje doormidden. Wrijf de kom in met het doorgesneden teentje knoflook. Bestrooi het 
lamsvlees met zout en peper en doe het in de kom. Verwarm in een pan zonnebloemolie en fruit 
daarin de knoflook samen met de kerriepoeder tot dat het goudbruin is. Voeg dan de suiker, witte 
azijn en abrikozenjam toe. Roer regelmatig en laat met mengsel zachtjes inkoken en helder worden. 
Laat het mengsel goed afkoelen en meng daarna door het vlees. Laat het vlees 1 tot 2 dagen in de 
marinade staan. Week de gedroogde abrikozen een nacht lang in de sherry. Haal het vlees uit de 
marinade en steek het lamsvlees, spek en abrikozen beurtelings aan de spiesen. Bestrijk de spiesen 
met olie en je kunt de spiesen op de braai leggen. 

Tip: bewaar de marinade en verwarm deze tot die kokendheet is en serveer die apart met gele rijst.  

C U L I N A I R

Recept  
 1
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Kwaai Braai Paai 
Een typisch Zuid-Afrikaans gerecht dat op de baai bereid wordt. 
Het leuke aan de Kwaai Braai Paai is dat je het recept je eigen draai kunt geven, 
want er zijn verschillende variaties mogelijk. Je kunt spelen met aantallen van ingrediënten, 
dingen weglaten of juist eraan toevoegen naar eigen smaak. 

Ingrediënten 
•  2x 500 gram bladerdeeg
•  1 bos spinazie, grofgesneden
•  3 gerookte kipfilets, gesneden
•  250 gram bacon, gesneden
•  250 gram champignons
•  1 ui, fijngesneden
•  1 gele peper, ontpit en gesneden
•  10 zoete, pikante pepers, gesneden
•  ½ kopje verkruimelde feta
•  ½ kopje geraspte cheddar
•  1 kopje geraspte mozzarella
•  Versgemalen zout en zwarte peper

Bereiding
Rol het bladerdeeg uit tot 2 gelijke stukken. Bak de ui, bacon en de pepers in olijfolie. 
Voeg hier wat kruiden aan toe. Leg de ingrediënten in deze volgorde op één laag bladerdeeg: de helft van de spinazie, 
gerookte kip, ui, bacon, pepers en champignons. Strooi hier vervolgens de drie kaassoorten overheen en leg de 2de 
helft van de spinazie hier overheen. Daarna leg je het andere stuk bladerdeeg over de ingrediënten. 
Maak één geheel van de lagen bladerdeeg met de ingrediënten in het midden. Smeer beide kanten nu goed in 
met olijfolie. Leg het geheel op een braai rooster met scharnieren en sluit de braai voorzichtig. 
Keer de taart regelmatig om gedurende 15 minuten, totdat het een goudbruine kleur heeft.  

Recept  
 2 Dronk Hoenders

Dronken kippen zijn een delicatesse van de Zuid-Afrikaanse braai. 
Dit kun je gelukkig ook makkelijk zelf maken! De kip wordt lekker gekruid en daarna op een halfvol bierblikje geschoven. 
Vervolgens worden de kippen gegaard in een gesloten barbecue. 
De smaak wordt heerlijk door de bierstoom die helemaal door de kip heen trekt. 

Ingrediënten
•  1 hele kip 
•  1 blikje bier
•  2 of 3 kloven knoflook, kleingesneden
•  Veel rozemarijn, zowel klein gesneden als hele takjes
•  2 theelepels olijfolie 
•  1 theelepel gedroogde tijm 
•  ½ theelepel rode pepervlokken
•  1 theelepel paprikapoeder 
•  ½ theelepel zest van een citroen
•  Sap van 1 citroen
•  Zout en peper 

Bereiding
Zet als eerst de braai aan. Doe de knoflook, gesneden rozemarijn, olijfolie, tijm, rode pepervlokken, 
paprikapoeder, citroen zest en sap in een schaal. 
Verwijder de ingewanden uit de kip en masseer met je handen het kruidenmengsel in de kip, 
van binnen en buiten. Bestrooi de kip met zout en peper. Vul de binnenkant van de kip met takjes rozemarijn.
Open het blikje bier en schenk de helft ervan uit het blik. Plaats het blik op de braai en zet de kip er bovenop. 
Laat het een uur tot 1,5 uur koken totdat de kip goudbruin is. 

Recept  
 3
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Marrakech: één van de 
vier Koningssteden van 
Marokko. In nog geen 
vier uur reizen vanaf 
Amsterdam begeef jij je 
in een compleet andere 
wereld. Een sprookjes-
achtige wereld vol geur, 
kleur en smaak. Laat 
je verrassen door de 
drukte van de souks,

Ontdek        sprookjesachtig
Marrakech

R E I Z E N

Bezoek een goede hammam 
Van origine is de hammam een openbaar badhuis waar mensen 

zich kunnen wassen. Moslims gebruiken deze badhuizen 
om voorafgaand aan het gebed een aantal wassingen uit 

te voeren. Daarom staan de oorspronkelijke badhuizen vaak 
dicht bij de moskeeën. 

Naast deze eeuwenoude badhuizen vind je in Marrakech ook 
de ietwat Westerse en meer wellness-achtige hammams. En 
oh, wat is het zalig om je citytrip te starten met een bezoek 

aan één van die fijne verwen walhallas’s. Les Bains d’Orient is 
een echte aanrader en werkelijk een oase van rust, reinheid en 
ontspanning. Gehuld in een fluffy badjas word je van ruimte 

naar ruimte gebracht en kom je achter iedere deur een nieuwe 
wereld vol heerlijkheid tegen. 

Na een dag vol ontspanning verlaat je compleet zen, schoon 
en herboren deze hemel om ruimte te maken voor andere 

geluksvogels. 

Prijs: tussen €55 en €73 voor een arrangement 
Meer info: www.les-bains-dorient.com

‘Les Bains d’Orient is een 
echte aanrader’

de rust in je Riad, een  
moment van ontspanning 
in een hammam en door 
de prachtige, kleurrijke 
architectuur. Of je hier nu  
kort of voor een langere 
periode verblijft, Marrakech 
veroverd gegarandeerd een 
plekje in je hart. 

1.
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Luchtballonvaart 
Do we need to say more? Dit staat toch op iedere bucketlist? 
Zo niet, dan hoort ‘ie er wel op thuis Een luchtballonvaart is 
een geweldige manier om het land eens op een andere manier 
te ontdekken. Om 4 uur in de ochtend word je opgehaald door 
een busje van Adventure Balloon Marrakech om de stad te 
verruilen voor het platteland, zandweggetjes en open vlakten. 
Dit alles gebeurt in het donker, want de zonsopkomst vindt pas 
plaats wanneer je op zo’n 1200 meter boven de grond zweeft.

Terwijl je met een kopje zoete thee rondom het kampvuur staat, 
brengen de piloot en zijn bemanning de ballon in gereedheid. 
De immense ballon wordt uitgerold en de duizenden touwtjes 
keurig op hun plek gelegd. Met een indrukwekkend vuurkanon 
wordt de ballon langzaam opgevuld met hete lucht. Eenmaal 
in de lucht zie je achter het Atlasgebergte de zon haar best doen 
om ook deze dag de wereld weer te verlichten en te verwarmen. 
Een uur lang zweef je met alle winden mee en zie je het land 
ontwaken. Terug op de grond word je verrast met een heerlijk 
Marokkaans ontbijt en een certificaat. 

Prijs: €205 per persoon 
Info: www.adventureballoonmarrakech.com 

Privé tour door de stad 
Marrakech is een uitstekende stad om op eigen houtje te (ver)
dwalen. Desondanks is het een echte aanrader om met een 
lokale gids op pad te gaan. Met de tour ‘Ontdek Marrakech 
als een local’ van Withlocals, ga je onder toeziend oog van een 
gids op ontdekkingstocht door de stad. Anders dan wanneer je 
alleen op zoek gaat naar de mooie plekjes, leidt deze tour je niet 
over de gebaande paden. 

De kans is groot dat je honderden ambachtsmannen hutjemutje 
ziet werken in kleine hokjes en steegjes, gezellig kletsend en 
trots op hun werk. Echt alles wordt hier met de hand gemaakt, 
from scratch to finish. Iedere tas, iedere pantoffel, iedere lamp 
en ieder kleed. Maar niet alleen dat, ook al het leer wordt zelf 
gelooid en het textiel gekleurd, gesponnen en genaaid. 

Al struinend door de oude stad vertelt jouw gids je precies waar 
het alleroudste huisje van Marrakech staat, hoe de wijken en 
steegjes zijn ontstaan, hoe en waar dé fameuze platte brode 
worden gebakken, waarom alle huizen van die kleine deurtjes 
hebben en hoe een Marokkaans huwelijk tot stand komt. Een 
echte aanrader! 

Prijs: €34 per persoon 
Meer info: www.withlocals.com 

Jardin Majorelle 
Dit is by far de meest kleurrijke plek van Marrakech. Jardin 

Majorelle is een botanische tuin die in 1924 ontworpen is door 
Jaccques Majorelle. Je vindt er planten en bloemen van over 

de hele wereld, maar ook fonteinen, bruggetjes, waterpartijen, 
bloempotten en gezellige hoekjes. Voor de cactusliefhebbers is 
dit een absolute must-go. Metershoge stekelige creaties torenen 

boven de grond uit. Wat misschien nog wel het meest bijzondere 
aan deze tuin is, zijn de opvallende heldergele en 

kobaltblauwe kleuren die je overal terugziet. 
Deze herkenbare blauwe kleur werd later zelfs genoemd naar 

Jaccques Majorelle: majorelleblauw.

De tuin werd pas écht beroemd toen deze werd gekocht door 
modeontwerper Yves Saint Laurent. Hij noemde het de mooiste 

plek op aarde en een bron van inspiratie voor zijn werk. 
In tegenstelling tot de drukte van de stad, heerste hier een oase 

van rust. Vandaag de dag moet je voor een ontspannen gevoel 
wel even alle toeristen wegdenken. Desalniettemin: 

absoluut een must-go.

Prijs: €6,45 voor de tuin en 
€2,75 voor het naastgelegen Berbermuseum 

Meer info: www.jardinmajorelle.com

De stad uit! 
Ben je iets langer in Marrakech, dan is het de moeite waard om 

de stad eens te verruilen voor het platteland. 
Zo kun je met Travel Big Smile o.a. Ouarzazate bezoeken. 

Een prachtige bestemming verscholen tussen een groen, 
kleurrijk en levendig landschap. Via de Tizi ’n Tichka Pass rijd 

je door het Atlasgebergte, langs berberdorpen, uitgestrekte 
landschappen en velden vol bloemen en geitjes. 

De Kasbah van Ait Benhadou is één van de grootste 
en mooiste verdedigingswerken van het land en daarmee ook 

het hoogtepunt van deze dagtrip. 
In het dorp zie je aan de overkant van de rivier de Kasbah 

liggen, een immens bouwwerk dat is opgetrokken uit modder 
en stro. Via de stenen in de rivier huppel je naar de overkant en 

bekijk je het geheel van binnen (€1). 
Smalle, stoffige steegjes leiden je via een doolhof naar de top. 

Het kost je misschien vijf jaar van je leven, maar wanneer je de 
top behaald hebt, word je beloond met een prachtig uitzicht en 

een heerlijk uitrustmoment.

Prijs: €85 per persoon voor een privétour 
en €45 voor een groepstour  

Meer info: www.marrakechtravelbigsmile.com  

2.

3.

4.

5.
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Zodra je met de trein aankomt op 
Eindhoven centraal, sta je gelijk met beide 
benen midden in het bruisende centrum. 
Voordat je jezelf volledig onderdompelt in 
Eindhovense sferen kun je bij Coffeelab 
onder het genot van een slow drip koffie 
of verse thee heerlijk bijkomen van 
je reis. Je vindt dit gezellig en relaxte 
koffietentje even buiten de stationshal aan 
je linkerhand. 

Om de binnenstad van Eindhoven te 
ontdekken, hoef je geen grote afstanden af 
te leggen. 
De meeste winkels vind je namelijk dicht 
bij elkaar in de buurt. De Rechtestraat, 

Eindhoven: een stad voor op je bucketlist. Net zoals New York of Kopenhagen is dit een 
stad die je gezien en beleefd moet hebben. Dwaal door de knusse binnenstad,  

struin langs barretjes en bistro’s of waan je in industriële sferen op Strijp-S.  
Fijne plekjes genoeg. Wij zetten de hotspots voor je op een rijtje.

24 uur 
in

Hooghuisstraat en Nieuwstraat zijn dé 
straten waar je moet zijn om uitgebreid 
te shoppen. In de ontelbare boetiekjes en 
winkelketens kun je je 7 dagen per week 
verlekkeren aan heel veel moois en unieke 
merkjes.  

Wanneer je tassen vol zitten is het tijd om 
een bezoek te brengen aan Strijp-S. Een 
bijzonder stukje Eindhoven. Jarenlang 
was het gebied rondom het Eindhovense 
Kanaal een treurige industriezone 
waar je niet kwam wanneer je er niet 
moest zijn. Strijp-S stond voorheen 
dan ook bekend als de ‘verboden stad’. 
Tegenwoordig bruist het met hippe 

Eindhoven

winkels, goede horecazaken en zijn de 
oude Philipsfabrieken omgetoverd tot 
luxe lofts en creatieve werkplekken. Een 
spectaculaire transformatie en zeker een 
bezoekje waard. 

Lunchen bij The Happi-
ness Kitchen 
Eenmaal moe van het 
winkelen en alle eerste 
indrukken, is het tijd voor een 
tongstrelende lunch bij The 
Happiness Kitchen. Het doel 
van The Happiness Kitchen 
is wel duidelijk en de manier 
waarop is waar je uiteindelijk 
zo blij van wordt. 
Alles wat je eet en drinkt is 
gezond en bedoeld om je een 
fijn gevoel te geven. En dat 
lukt! Zonder schuldgevoel stel 
je zelf je favoriete lunch samen. 
Dit doe je door te kiezen uit 
dagverse groente- en granenbe-
reidingen en proteïnen. 

Waar je eerst nog zelf je eten 
kon bestellen aan de counter, 
word je tegenwoordig verrast 
met service aan tafel. Dit zorgt 
voor een ontspannen sfeer en 
een warm huiskamergevoel. 
Houd er rekening mee dat de 
kaart voornamelijk gevuld is 
met vega gerechten. Voor de 
niet veganisten onder ons: 
de kaart staat boordevol 
lekkers en je geniet van iedere 
hap.

‘Strijp-S stond voorheen dan 
ook bekend als de ‘Verboden stad’.’

R E I Z E N
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Radio Royaal is een bijzonder restaurant 
in de wijk Strijp-S. Het restaurant is 

gevestigd in het voormalige energiehuis 
van Philips. Net als de meeste panden in 
de ‘verboden stad’ heeft ook dit gebouw 

een nieuwe bestemming gekregen. 
Van een loods vol vergane glorie naar 

dertienhonderd vierkante meter 
ongepoetst industrieel design met een 

Frans-Duitse keuken.

Niet alleen de locatie is indrukwekkend, 
ook de gerechten van Radio Royaal 
imponeren. Oesters om mee te beginnen, 
een heerlijke kip als hoofdgerecht en kazen 
toe. De bediening is bijzonder vriendelijk 
en correct. Dit alles bij elkaar maakt Radio 
Royaal tot één van de hipste restaurants 
van Eindhoven. 

Overnachten in The Student Hotel 
Ben je op zoek naar een stimulerende 
omgeving en wil je onderdeel uitmaken van 
een opwindende wereldwijde community? 
Dan raden wij jou aan om te overnachten 
in The Student Hotel. Dit imposante en 
centraal gelegen studentenhotel is dé plek 
waar iedereen met een nieuwsgierige, open 
en avontuurlijke mindset een inspirerende 
tijd beleeft.  

Het 80 meter hoge hotel bevindt zich aan 
de overkant van het station en nodigt door 
de moderne architectuur uit om een kijkje 
te nemen achter de voordeur. Eenmaal 
binnen word je door een vrolijke en 
informele sfeer begroet. Het interieur van 
de lobby valt direct op: hip en creatief. Net 
zoals alle jonge en internationale gasten. 

The Student Hotel is in de eerste plaats 
een plek waar studenten voor langere tijd 
kunnen verblijven. Daarnaast is het hotel 
gevuld met hotelgasten en bezoekers van 
restaurant/bar The Commons. Na een 
bezoek aan The Student Hotel ben je een 
kleurrijke ervaring rijker en de kans is groot 
dat zelfs je kijk op de manier waarop we 
leven, werken en reizen is veranderd. 

Met ruim 400 kamers is The Student Hotel 
één van de grootste hotels van Eindhoven. 
De kamers zijn stuk voor stuk ruim opgezet 
en voorzien van een grote badkamer met 
een open douche, wastafel en toilet. Daar-
naast kun je vanaf een sfeervol zitje genieten 
van je favoriete tv-programma. Niet geheel 
onbelangrijk: het uitzicht is adembene-
mend. 

Voor meer informatie kun je terecht op 
www.thestudenthotel.com/eindhoven. 

Dineren bij Radio Royaal
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WinactieThule backpack

De kleine lettertjes
Inzendingen kunnen worden gemaild t/m 10 juli 2019. In totaal geven wij 
één rugtas weg t.w.v. 199,95 euro. De winnaar wordt willekeurig gekozen. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
De winnaar wordt per email op de hoogte gesteld voor 15 juli 2019. 

Wat moet je doen?
Wil jij kans maken op de Landmark 70 L backpack van Thule? 

Stuur dan een mail naar info@travelrumors.com en
vertel ons naar welke bestemming jij deze rugtas 

graag mee zou willen nemen! 

Maak kans op een rugtas van  
Thule t.w.v. 199,95 euro!

aanbiedingen

Verblijf in de maand juni of september en ontvang 
een korting van maar liefst 100 euro! 
Boek met de code TravelRumors een midweek in een 
van de Duinlodges bij Zon Zee Strand en je betaalt 
slechts 275 euro per lodge. 

Voorwaarden:
- Alleen voor boekingen die gemaakt worden voor een verblijf 
in de maand juni of september 2019.
- De kosten zijn inclusief schoonmaakkosten en is exclusief 
toeristen- belasting.
- Om te boeken, ga je naar zonzeestrand.nl en gebruik je 
boekingscode: TravelRumors. 

Wanneer je nu een verblijf op Vrijhaven Zwier boekt, 
ontvang je met de code TravelRumors een avond sloepvaren 
t.w.v. 99 euro cadeau. Tussen 18.00 en 21.00 uur geniet op een 
unieke manier van rust, ruimte en de Vinkeveense Plassen. 

Voorwaarden: 
- Alleen voor boekingen die gemaakt worden tot 27 september 2019.
- Deze aanbieding is alleen geldig in combinatie met een reservering 
van een Zwier Tent. 
- Om te boeken, ga je naar zwier.nl en gebruik je boekingscode: 
TravelRumors.  Je kunt de code in het laatste tabblad van de 
reservering invullen. Rechts onder het kostenoverzicht. 

Lezers

Deze handige rugzak is dé ideale tas voor al jouw langdurige avonturen! 
Met een afneembare dagrugzak, beschermhoes tegen slijtage en ingebouwde veiligheidsfuncties, 

is dit een must-have voor iedere reiziger! 

Ontdek zelf deze bijzondere accommodaties en boek jouw verblijf  
met voordeel! Maak gebruik van de kortingscode  

zoals hieronder vermeld staat en geniet van deze zomer. 

Laat je ons weten hoe jij het verblijf hebt ervaren?  
Tag ons in je posts op social media.

@travelrumors #travelrumors

E N  V E R D E R . . .
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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 accom-
modatie 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 ervaringen, maar ook onze passie en 
dromen aan. Reis jij met ons mee?

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

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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