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Over Flying
Dutchman

Dit premium magazine is een cadeautje voor de trouwe
KLM-reiziger, met content toegespitst op de bestemmingen van KLM.
Onze lezers zijn hoogopgeleide, frequente (zaken)reizigers
die deelnemen aan het Flying Blue- en bluebiz-programma.
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Quality
matters
Met een advertentie in Flying Dutchman
staat uw boodschap in een kwalitatief
umfeld en lift uw merk mee op de
autoriteit die KLM uitstraalt. Flying
Dutchman is een inspirerende etalage
voor uw merk. Het magazine heeft een
hoog bewaargehalte en inspireert de
reizigers bij het boeken van hun volgende
trip. Relevante reiscontent elk kwartaal
thuis op de deurmat geleverd.

Oplage:
181.500

Bereik:
260.000

Frequentie:
4x per jaar thuisbezorgd

Van de makers van
onder meer National Geographic
Traveler, VOGUE, Quote,
Quest, Esquire en ELLE
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Premium
lezerspubliek

Met een bereik van 260.000 is Flying Dutchman een van de grootste
magazines van Nederland. Bovengemiddeld goed gelezen
door zowel leisure reizigers als corporate klanten, die er een brede
interesse en navenant bestedingspatroon op na houden.

PROFIEL
• Hoogopgeleid
• Hoge levensstandaard
• Vrouw – 25%
Man – 75%
• Wereldburger
• Leeftijd:
18 t/m 34 jaar – 19%
35 t/m 54 jaar – 55%
55 t/m 74 jaar – 27%
• Bruto inkomen per jaar:
Tot en met 45.500 – 34%
45.500 tot 91.000 – 47%
91.000 en meer – 12%
• Vliegt gemiddeld
10 keer per jaar.
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Het magazine
Het magazine trakteert Flying Blue-deelnemers op verrassende,
toegankelijke, fraai gepresenteerde inspiratie en praktische tips toegespitst
op de bestemmingen van KLM. Daarnaast ontvangen lezers KLM-nieuws
en relevante informatie rondom het Flying Blue-programma.
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Volop reisinspiratie
Verre reizen, short breaks, nieuwe hotspots op KLM-bestemmingen:
het ligt voor de Flying Dutchman-lezer allemaal binnen handbereik.

CITY GUIDE VOL
VERBORGEN
PARELS

BUCKETLIST
BESTEMMINGEN

HOOGTEPUNTEN
IN THE PICTURE

GROOT
INTERVIEW

CHECK-IN

Van culinaire hotspots
en culturele highlights
tot de ideale plek voor
een business lunch:
Flying Dutchman deelt
unieke reistips binnen
en buiten Europa.

Parelwitte stranden
en azuurblauwe
zee: sfeervolle
en informatieve
reisreportages laten
de lezers kennismaken
met wereldwijde
KLM-bestemmingen.

Het kersenbloesemfestival in Japan of
een lichtspektakel op
de Malediven; in deze
rubriek presenteren
we de absolute
eyecatchers van het
komende seizoen,
met volop sport-,
food-, designen natuurtips.

Openhartig interview
met een succesvolle
wereldreiziger.
Flying Blue-reizigers
krijgen een inkijkje in
het persoonlijke én
zakelijke leven van de
globetrotter. Inspiratie
pur sang!

Gadgets, bijzondere
reisinspiratie en de
laatste trends voor het
komende seizoen:
handige apps,
watersporthorloges,
verrassende lodges
en spa’s.
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CITY GUIDE VOL VERBORGEN PARELS
CITY GUIDE BERLIJN

CITY GUIDE BERLIJN
KaDeWe.

Reichstag.
Mauerpark.

BikiniBerlin.

Wijk Mitte voelt het meest
als een stadscentrum

Beeld: Getty Images.

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

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

Graffiti op stukken
Berlijnse Muur.

Prater Gaststätte.

Bar in de
wijk Mitte.

ETEN & DRINKEN
KaDeWe 1
Op de delicatessenafdeling van dit luxe
warenhuis dicht bij de
Kurfürstendamm zijn
wel 3500 soorten wijn,
1200 kaassoorten en
100 soorten vis te koop.
Wintergarten, een ruim
opgezet zelfbedieningsrestaurant onder een
imposante glazen
koepel, ligt een
verdieping hoger.

burrata, kreeft en heilbot
van de grill.
Friedrichstraße 158

Curry 36 3
Berlijn verlaten zonder
de bekendste specialiteit, de currywurst, te
proeven, gaat simpelweg niet. Bij Curry36
in Kreuzberg maken ze
naar verluidt de beste.
Er zijn ook vegetarische
varianten.

Prater Gaststätte 5
De oudste Biergarten
van Berlijn (en de
mooiste, volgens het
personeel zelf). Op het
menu staan typisch
lokale gerechten
als wienerschnitzel,
kartoffelsalat en
Königsberger Klopse
(gehaktballen met
romige kappertjessaus).
Kastanienallee 7-9

Tauentzienstraße 21-24

Mehringdamm 36

Crackers 2
Trendy restaurant dat
achter een ijzeren poort
in een smalle steeg
verscholen ligt. Via
de open keuken worden
gasten naar het ruime
eetgedeelte met hoge
plafonds en gedimde
lichten geleid. Op het
menu onder andere

Babel 4
Het interieur verdient
geen schoonheidsprijs,
maar volgens Berliners
is bij dit Libanese
restaurant met terras
wel de allerbeste
falafel en halloumi
(gefrituurde kaas)
van de stad te krijgen.

Spindler 6
Omdat de keuken werkt
met lokale ingrediënten
uit het seizoen wisselt
het menu voortdurend,
maar met zo’n uitgebreide kaart als bij Spindler
is er altijd wel iets wat in
de smaak valt. Gasten
zijn welkom voor ontbijt,
lunch en diner. Pluspunt: het grote terras.

Kastanienallee 33

Paul-Lincke-Ufer 43

Arte Luise Kunsthotel 7
Van een op popart
geïnspireerde kamer
tot een rijk gedecoreerde suite die niet
zou misstaan in een
Marokkaanse riad: elke
ruimte in dit artistieke
hotel is ingericht door
een kunstenaar. Het ligt
op tien minuten lopen
van de Brandenburger
Tor en de boulevard
Unter den Linden.
Luisenstraße 19

Hotel Oderberger 8
Eikenhouten vloeren,
comfortabele boxsprings, grote ramen
en een fantastisch
indoor zwembad.
Hotel Oderberger
biedt exact de klassieke
luxe die past bij zo’n
prachtig monumentaal
pand uit 1898.

museumfuernaturkunde.berlin
Hotel Oderberger.

Middagje tijdreizen

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

Wriezener Karree 5

Budapester Straße 42-50
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Beeld: Cedric Arnold.

kleine oases van rust. Ubud staat vol
traditionele marktjes en is de perfecte
uitvalsbasis voor dagtrips. Afkoelen?
Zwemmen kan bij de grootse
Tegenungan-waterval.
Het noorden van Bali is de ideale plek
om dolfijnen te spotten en te
snorkelen. Wie liever wil surfen, reist
af naar Uluwatu in het uiterste
zuiden. De plek is omringd door hoge
kliffen, hagelwitte stranden en
azuurblauw water. Zin in een flinke
dosis luxe? De badplaats Nusa Dua is
befaamd om haar adembenemende,
romantische resorts en spa’s.
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Platz der Republik 1

Matthäikirchplatz

Alte Nationalgalerie 14
Dit museum heeft de
meest toonaangevende
kunstverzameling van
Duitsland, met beroemde impressionistische
werken van Manet,
Monet en Renoir. Ook
staat hier een afgietsel
van Rodins De Denker.

Museum für Fotografie 16
Twee etages van dit
museum zijn gewijd aan
Helmut Newton, de
legendarische fotograaf
die bekendstond om
zijn foto’s van krachtige
vrouwen. Ook de fotoverzameling van de
Kunstbibliothek is hier
ondergebracht.

Bodestraße 1-3

Jebenstraße 2
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zoo-berlin.de

Nu naar Berlijn
Vanaf 6.000 Miles.
KLM vliegt 7 keer per dag naar Berlijn.
Vluchtduur 1 uur en 20 minuten.

• De afstand van de luchthaven tot het
centrum van Berlijn is 12 kilometer.
• Elke 6 à 10 minuten vertrekt de
JetExpressBus TXL van de luchthaven
naar het centrum (reistijd 40 min).

• Voor een taxirit betaalt u ongeveer € 28.

The Ritz-Carlton

Surfparadijs Uluwatu is omringd
door hoge kliffen, hagelwitte
stranden en azuurblauw water

DOEN
MET KINDEREN
Waterpret

XxxxxJl. Singaraia
x Gilimanuk
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Wist u dat...
Jl. Ray
a Den
pasar

KLM op 1 oktober 1924 voor het
eerst naar Indonesië vloog –
dat toen nog NederlandsIndië heette? Na een tocht
van 55 dagen, meer dan 15.000
kilometer, 127 vlieguren en vele
tussenstops kwam het
vliegtuig op 24 november
1924 in Jakarta aan.
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La Lucciola 2
Naast de Petitengettempel, met uitzicht op
Seminyaks mooiste
strand, serveert de
Italiaanse chef van La

13

5
6 11
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Xxxxx

Potato Head

Jl. Dewisita 10, Ubud
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Offers (van fruit,
bloemen en gebak)
zijn belangrijk op Bali.

ETEN & DRINKEN
Locavore 1
De Nederlandse topchef
Eelke Plasmeijer
verhuisde naar Bali en
kookt samen met
souschef Ray de sterren
van de hemel in dit
sfeervolle restaurant
mét Michelinster. Enkel
gebruikmakend van
seizoensgebonden,
lokale producten
serveren ze verfijnde
gerechten. Aanraders
zijn de cut the crab (met
krab en mango) en
banana blossom (witte
curry met banaan en
kokos). Reserveer op tijd!

1
10 15

Lucciola klassiek
mediterrane gerechten
(véél verse zeevruchten)
met een Aziatische
finishing touch. Bewaar
een gaatje voor een
dessert: de panna cotta
en limoncellosoufflé zijn
onweerstaanbaar lekker.
Pantai Petitenget,
Seminyak
3

La Brisa
Dit is zo’n strandtent
waar álles klopt: de
relaxte sfeer, het decor,
handgemaakte interieur,
heerlijke eten, de
exotische cocktails en
de (Balinese) gastvrijheid. Het is werkelijk
een adembenemende
plek in Canggu om
volledig tot rust te
kunnen komen.

Merah Putih 4
Het unieke, duurzame
design van dit sfeervolle,
luxe restaurant in
Seminyak bestaat uit
veelal (zonwerend) glas,
hout en sierlicht – alsof
u midden in een
sprookje dineert.
Op het menu staan
overheerlijke Aziatische
fusiongerechten.

Jl. Pantai Batu Mejan,

Jl. Labuan Sait 315,
Uluwatu

Pura Tanah Lot 7
Bij vloed is deze tempel,
gelegen op een rotspartij
in zee, volledig omringd
door water. Vooral tijdens
de ochtend- en avondglorie is het een magisch
(en drukbezocht) tafereel.
De legende zegt dat als u
de tempel bezoekt met uw
partner vóór het huwelijk,
u als vrijgezel vertrekt.
Pura Ulun Danu Bratan 8
Prachtige tempel op een
schiereiland in het
Bratanmeer, omgeven
door groen. Ideaal voor
een bezoek aan de
botanische tuinen en
markten in Bedugul.

Kerobokan

Canggu

Pecatu, Uluwatu

Beraban, Kediri

Jl. Petitenget 100x,

Ulu Cliffhouse 5
Een compleet dagje uit.
Van loungen met uitzicht
op zee, zwemmen in de
infinitypool en shoppen
in de hippe conceptstore
tot dineren in het
openluchtrestaurant.
Vanaf deze beachclub
loopt u zo het strand op.

1 Locavore
2 La Lucciola
3 La Brisa
4 Merah Putih
5 Ulu Cliffhouse
6 Pura Luhur Uluwatu
7 Pura Tanah Lot
8 Pura Ulun Danu Bratan
9 The Ritz-Carlton
10 Bambu Indah
11 The Edge
12 Sea walking
13 Nusa Lembongan
14 Mount Batur
15 Monkey Forrest
16 Splash Waterpark Bali

Pura Luhur Uluwatu 6
Op een klif in de meest
zuidelijke punt van Bali is
de Uluwatu-tempel
gevestigd, een van de
zes meest heilige
tempels van het eiland,
met het mooiste uitzicht.
Er wordt elke avond
traditioneel gedanst.
De gevleugelde poort
zou Bali beschermen
tegen kwade geesten.
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Terwijl de kinderen uitrazen in een
van de mooiste waterparken van het
eiland, geniet u van een smoothie op
een ligbed. Klinkt goed, toch? Splash
Waterpark Bali is kleinschalig en
intiem, wat minder kabaal en méér
overzicht oplevert. Met zwembaden
en glijbanen voor jong en oud,
gelegen pal naast het mooie Berawa
Beach. Ook fijn: de heerlijke pizza’s
en Aziatische lekkernijen.

CULTUUR
Merah Putih

Bambu Indah

Raya Pantai Berawa, Canggu

SLAPEN
The Ritz-Carlton 9
Van dineren op kussens
aan het strand en yoga
met uitzicht op zee tot
wandelingen door fraaie,
weelderige tuinen.
Romantisch droomresort.

Fietsen langs rijstvelden

Stap op de fiets en maak een tocht
langs prachtige rijstvelden, tempels,
reusachtige bamboebossen en
pittoreske dorpjes. Rond Ubud zijn
talloze routes uitgestippeld. De
perfecte manier om met de kinderen
het fotogenieke eiland én de Balinese
cultuur te verkennen. Insmeren maar,
water mee, helmpjes op, en gaan!

Jl. Raya Nusa Dua Selatan,
Nusa Dua
10

Bambu Indah
Unieke bungalows van
bamboe en Javaans
teakhout, omringd door
groen. Met zwembaden,
schommels, een
openluchtcafé en spa.
Jl. Baung, Ubud
11

Danau Beratan,

The Edge
Zeer luxe villa’s (met
persoonlijke butlers),
infinitypools, thuisbioscoop, tropische
tuin, geweldige chef én
spa. Jl. Pura Goa Lempeh,

Candikuning

Uluwatu

Beeld: Faruqadib (Merah Putih), Getty Images (offers), Alamy (Pura Luhur Uluwatu),
Sesandy (The Ritz-Carlton), Francesco Lastrucci (Bambu Indah), Ymke Pas (plattegrond).

Ten noorden van Sanur
schuilt Bali’s culturele
hart: het dorpje Ubud

Oranienstraße 25

Kunstgewerbemuseum 15
Liefhebbers van design,
mode, meubels en
industriële ontwerpen
zijn hier als een kind in
een snoepwinkel. De
collectie loopt uiteen van
weelderige Sissi-jurken
tot art-decostoelen
en jugendstilsieraden.

Diamond Beach op Nusa Penida
Pura Luhur Uluwatu

TEKST EMMA VAN EGMOND

Reichstag 13
Vanuit de futuristische
glazen koepel op het
historische Rijksdaggebouw is op heldere
dagen heel Berlijn te
zien. Toegang is gratis,
maar vooraf aanmelden
is verplicht, want er
wordt een beperkt aantal
bezoekers toegelaten.

ISLAND GUIDE BALI
Ulu Cliffhouse

Betoverend Bali

Museum der Dinge 12
In dit museum staan
alledaagse voorwerpen
als een föhn, servies en
televisies in de schijnwerpers. De verzameling
producten uit de 20e
eeuw toont als geheel de
grote technologische en
esthetische veranderingen
van de vorige eeuw.

De Berliner Zoo is niet alleen een van
de oudste en mooiste dierentuinen in
Europa, hij heeft ook nog eens de
meeste soorten dieren ter wereld.
Hoewel de zoo met ruim 35 hectare
niet bepaald klein is, ligt hij midden in
het centrum van Berlijn. De rijen bij de
kassa’s zijn vaak lang en buitenlandse
pinpassen worden niet altijd
geaccepteerd, dus het is zinnig om
vooraf online tickets te kopen.
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ISLAND GUIDE BALI

Een stukje paradijs op aarde, dat is Bali. Niet alleen
door de prachtige natuur en bijzondere hotspots, ook door
het heerlijke eten en de gastvrijheid van de mensen.

CULTUUR

Museum der Dinge.
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ndonesië bestaat uit ontelbaar
veel exotische eilanden,
waarvan Bali een van de meest
geliefde is. Dat is niet gek: deze
bestemming in de Indische Oceaan
biedt de ideale combinatie van
cultuur, natuur en ontspanning.
Zelfs als je niet veel tijd hebt, want in
zo’n drie à vier uur rijd je van boven
naar beneden over het eiland.
Om het ultieme ‘Bali-gevoel’ te
ervaren, reis je allereerst naar
Seminyak. In deze badplaats met
fraaie stranden sieren chique
boetiekjes, spa’s en trendy strandbars, waaronder Potato Head, het
straatbeeld. Boven Seminyak ligt het
iets relaxtere Canggu. Dit kleine
dorpje groeide in korte tijd uit tot hip
surfersparadijs met beachclubs waar
heerlijke en gezonde ontbijtjes – van
kleurrijke smoothiebowl tot frozen
yoghurt – en lunches worden
geserveerd. Met kinderen is de
nabijgelegen, charmante badplaats
Sanur, mede dankzij het kalme
zeewater, een perfecte uitvalsbasis.
Ten noorden van Sanur schuilt Bali’s
culturele hart: Ubud. Een groen dorp,
te midden van tropisch regenwoud,
met oneindige rijstvelden, zoals de
Tegalalang-rijstterrassen. En met
prachtige tempels, waaronder de Puri
Saren Agung. De tempels vormen

ddr-museum.de

Aapjes kijken

Gleimstraße 55

Ostel 9
Midden in een oude
Plattenbau-wijk,
tussen Alexanderplatz
en Friedrichshain/
Kreuzberg in, staat
dit unieke hotel in
Oost-Duitse retrostijl.

18

In musea worden grijpgrage handjes
meestal niet gewaardeerd, maar in het
DDR Museum mogen kinderen naar
hartenlust alles aanraken en testen.
Op speelse wijze maken ze zo kennis
met het leven in de voormalige DDR.
Luister naar typische DDR-muziek of
dwaal rond in een karakteristiek
woonhuis uit die tijd. Vaak druk, dus
vooraf tickets boeken is aan te raden.

10

Bikini Berlin 11
In deze mall zijn geen
bekende modeketens
te vinden, wel kleine
modeateliers, hippe
café’s en conceptstores.
Vanaf het dakterras
van de Monkey Bar
is het uitzicht over de
stad fabuleus.

Oderbergerstraße 57

17

Dankzij oneindig veel natuurhistorische schatten is er in het
Museum für Naturkunde genoeg te
beleven voor jong én oud. Bewonder
het grootste tentoongestelde dinosauriërskelet ter wereld of bekijk het
beroemde ijsbeertje Knut, dat na zijn
dood werd opgezet en tentoongesteld.

SLAPEN
Prenzla
uer Alle
e

TEKST JOANNE WIENEN

Beeld: Depositphotos (KaDeWe), Alamy (Graffiti & bar in Mitte), Karolina Preis (Spindler), iStock (Mauerpark),
Bikini Berlin (Bikini Berlin), Martin Nicholas Kunz (Hotel Oderberger).

Duitse schone
Optimistische wereldstad Berlijn raast onbekommerd
voort richting de toekomst, maar de vingerafdrukken van de
woelige geschiedenis zijn nog overal zichtbaar.

Wie Berlijn al f ietsend
verkent, maakt kennis met
de ziel van de stad

Beeld: Alamy (Reichstag), Armin Herrmann (Museum der Dinge).

V

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

Sea walking
in Nusa Dua 12
De onderwaterwereld van
Bali is prachtig. In Nusa
Dua ontdekt u, al lopend
over de oceaanbodem,
het kleurrijke koraal, de
tropische vissen, haaien,
schildpadden en roggen.
Unieke manier van
duiken – onder meer te

Sea walking
in Nusa Dua
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Dolfijnen spotten

DOEN
boeken bij het Grand
Mirage Resort.
seawalkerdiving.com

Nusa Lembongan 13
Tussen Bali en Lombok
liggen drie paradijselijke
eilandjes: Nusa
Lembongan, Nusa
Ceningan en Nusa
Penida. Nusa Lembongan is ideaal voor een
dagtrip. Dit eiland heeft
álles: van bountystranden en eigentijdse
beachclubs tot woeste
golven – Devil’s Tear
genoemd – en ruige
mangrove.
The Mount Batur
Sunrise Trekking 14
Beklim in alle vroegte de
vulkaan Batur en geniet

na zo’n twee uur hiken
van de adembenemende
zonsopgang met uitzicht
op het enorme Baturmeer. Deze work-out is
de moeite méér dan
waard.
Ubud Monkey Forest 15
Het ‘apenbos’ met
honderden makaken is
een van de populairste
trekpleisters van Bali; u
kunt er tussen de
ronddansende apen
mooie wandelingen
maken. De dieren zijn
brutaal en nieuwsgierig,
dus pas goed op uw
spullen. Bijzonder zijn de
drie veertiende-eeuwse
hindoeïstische tempels
die te bezoeken zijn.
Padangtegal, Ubud, Gianyar

Bali is een goede plek om wilde
dolfijnen te zien, vooral ten noorden
van het eiland. Vanaf het strand in
het dorp Lovina varen, soms al voor
zonsopkomst, kleine vissersbootjes
de zee op. Het kan behoorlijk druk
worden op het water, maar het is
zeker een bijzondere ervaring. De
dobberende boten trekken namelijk
talloze dolfijnen aan, die vervolgens
al dartelend speelse sprongen
rondom de boot maken.
Pantai Lovina

Nu naar Bali
Vanaf 36.000 Miles.
KLM vliegt 1 keer per dag naar Bali.
Vluchtduur 16 uur en 25 minuten.
(Dit is het winterschema. Voor de actuele
vluchtinformatie kunt u op klm.com kijken).

• Om over het eiland te reizen kunt u het beste
een chauffeur inhuren of een taxi nemen.

Beeld: Getty Images (Diamond Beach).

CITY GUIDE BERLIJN
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BUCKETLISTBESTEMMINGEN
REISVERHAAL NEW YORK

REISVERHAAL NEW YORK

Om te vieren dat KLM honderd jaar bestaat en al sinds 1946 op
New York vliegt, besluit journalist Anke Meijer precies honderd uur lang op
zoek te gaan naar de nog tastbare geschiedenis. En de beste taco’s.
TEKST ANKE MEIJER

Wie aan New York denkt, denkt
aan de skyline en de brede, vaak
kaarsrechte avenues. Aan de
populaire Broadwayshows of al die
films die er werden opgenomen. En
tegenwoordig zelfs aan de hybride
taartjes en bizarre toetjes waarvoor
mensen uren in de rij staan.
Dat laatste was in 1946, toen KLM voor
het eerst over de oceaan naar de stad
vloog, nog niet het geval. Maar verder
is het niet lastig in te beelden hoe het
er hier 73, of zelfs honderd jaar
geleden uitzag. Elke New Yorkse
straathoek ademt geschiedenis.
Ja, er is een fiks aantal glimmende
wolkenkrabbers bij gekomen, maar
veel is ook onveranderd. En dat is
precies wat de stad zo intrigerend
maakt: die mix van oud en nieuw.

1 – 24 uur

Ik begin mijn honderd uur in New
York op de ferry naar Ellis Island,
waar ik het oude ziekenhuis aan de

❤
KLM crew favourite
Cabin crew member Valerie Musson:
“Een ware must-see is het portret van Adele
Bloch-Bauer, in 1907 gemaakt door Gustav Klimt,
in de Neue Galerie. Adembenemend mooi
en bekend van de prachtige film The woman

in gold. Het behoort tot de permanente

Brooklyn Bridge Park

Xxxxxxxx
xxxxxx

Beeld: Gallery Stock.

collectie en is dus altijd te zien. Daarnaast
vind ik het museum voor elke art-decoliefhebber
een streling voor het oog.”

zuidelijke kant van het eiland wil
bezoeken. Een bezoek dat wat mij
betreft een paar van de beste dingen
van New York combineert: de nog
steeds relevante immigratiegeschiedenis, de prachtige rivier de Hudson,
uitzicht op het Vrijheidsbeeld, en
historische gebouwen die zo uit een
film lijken te komen. Ellis Island is
de eerste plek waar immigranten die
tussen 1892 en 1954 aankwamen,
voet aan land zetten. Ongeveer een
miljoen van die immigranten werden
bij aankomst direct naar het ziekenhuis gestuurd en behandeld voor de
meest uiteenlopende ziektes, voordat
ze verder mochten (of terug naar het
land van herkomst moesten). Maar in
1930 werd het ziekenhuis gesloten en
decennialang waren de gebouwen
onderhevig aan weer, wind en natuur.
In een poging het vervallen complex
te redden, werd het ziekenhuis in
2014 geopend voor het publiek. En
sindsdien gaat zes keer per dag een
klein groepje met bouwhelmen
voorbij het employees only-bordje.
Vandaag ben ik een van hen, en de
smalle gangen, keuken, recent
gerenoveerde wasruimte en zelfs het
lijkenhuis blijken heel fotogeniek.
Als ik honderd foto’s later weer
aanmeer in Manhattan, besluit ik
naar Soho te gaan voor een middagje
winkelen. De wijk met de herkenbare
kasseienstraten en opvallende
brandtrappen zit vol exclusieve
boetieks. Ik ga naar Artists & Fleas
(490 Broadway), waar naast met de
handgemaakte sieraden en tweedehandskleding ook menig origineel
souvenir te vinden is. Maar ik maak
eerst een pitstop bij de Calexico Cart
(hoek Prince en Wooster) waar, net als
bij de gelijknamige restaurants in
Manhattan en Brooklyn, de smakelijkste taco’s van de stad worden
verkocht. Zodra de zon begint te
zakken, neem ik de lift naar de
bovenste verdieping van het Standard
Hotel in het Meatpacking District
(848 Washington St.). De bar op de
achttiende verdieping doet dankzij de

DOEN MET
KINDEREN

gouden elementen, ronde bar en
sfeervolle muziek denken aan
vervlogen tijden (let wel: op sneakers
geen toegang). Het Empire State
Building schittert aan de ene kant,
One World Trade Centre aan de
andere. Het voelt als een plek waar
Frank Sinatra ooit had kunnen zitten.

Governors Island

Snel aan de stad ontsnappen is
heel makkelijk. Op zo’n 700 meter
van het puntje van Manhattan ligt
Governors Island. Een oase aan
vertier in de buitenlucht, met
klimtuinen, glijbanen en een heel
speelgebied waar ouders niet
mogen komen.

24 – 48 uur

New York is zo veel meer dan alleen
Manhattan. Van de bijna 9 miljoen
inwoners woont slechts 1,6 miljoen
op het eiland, de rest is verdeeld over
de andere vier stadsdelen (boroughs
in goed New Yorks): Queens, The
Bronx, Brooklyn en Staten Island.
Elk stadsdeel heeft zijn eigen charme.
Queens bijvoorbeeld is, dankzij de
vele immigranten, een uitzonderlijke culinaire bestemming. The
Bronx heeft Yankee Stadium, hiphop
en de Bronx Zoo. Staten Island heeft
de iconische én gratis Staten Island
Ferry (tip: de kiosken aan boord
verkopen bier, ga dus vooral rond
zonsondergang op het dek zitten en
geniet). En Brooklyn heeft het
allerbeste uitzicht op de downtown
skyline van alle vijf de boroughs.
Ikzelf ga voor dat spectaculaire
uitzicht het liefst naar het Brooklyn
Bridge Park. Vandaag begin ik in
Dumbo, een wijk die tussen de
bruggen tussen Manhattan en
Brooklyn is gepropt. En waaraan
ooit door bewoners de domste naam
denkbaar werd gegeven (Down
Under the Manhattan and Brooklyn
Overpass), in de hoop dat zo de
gentrificatie het historische
industriegebied zou overslaan.
Tevergeefs natuurlijk.
Ik stop op de hoek van Washington
en Water Street, ofwel de Instagramwaardigste straathoek van Brooklyn, vanwege het perfecte uitzicht op
de Manhattan Bridge en het Empire
State Building. Het Brooklyn Bridge
Park strekt zich aan de andere kant
van de beroemde brug verder uit, en
het uitzicht wordt alleen maar beter.

govisland.com

Transit Museum

Het Transit Museum (vervoersmuseum) zit in een oud metrostation in Brooklyn. Je kunt er in
de mooiste metro- en treinstellen
stappen, waarvan sommige wel
meer dan honderd jaar oud zijn.
nytransitmuseum.org

Instagrambaar eten

Beeld: Stocksy (rechts midden), Nicole Franzen (linksboven, rechtsonder), Ester Gebuis (rechtsboven, linksmidden, linksonder).
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100 UUR
IN NEW YORK

Manhattan Hudson River
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Het ‘strijkijzergebouw’ is
een icoon.

De cronut

New Yorkers zijn dol op gekke,
fotogenieke foodtrends. Van
houtskoolijs (bij Morgenstern’s
Finest Ice Cream), milkshakes van
1600 calorieën (Black Tap) tot
de inmiddels zes jaar oude, maar
nog steeds populaire cronut
(Dominique Ansel Bakery).

Wist u dat...
op 21 mei 1946 de allereerste
KLM-vlucht naar New York
vertrok? De totale reistijd
was 25,5 uur, waarvan 21
daadwerkelijke vlieguren.
De route had in eerste
instantie twee tussenstops:
een in Glasgow en een in
Gander, Newfoundland.

Boetiek in Soho

High Line Park
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REISVERHAAL NEW YORK
Hudson Yards
Vessel aan High
Line Park.

ETEN &
DRINKEN
Met kinderen
Bareburger
Heerlijke hamburgers,
zelfs voor mensen die
geen vlees of gluten
willen eten. Absoluut
kindvriendelijk en
op twee locaties in
Brooklyn.

48 – 72 uur

bareburger.com

Le Coucou
Dit Franse restaurant
ging in 2016 open en
werd door de New
Yorkse media direct in
de categorie classics
geplaatst. Reserveer
daarom ver van
tevoren.
138 Lafayette St.,
lecoucou.com

Brooklyn heeft het
allerbeste uitzicht op
de downtown skyline

Blacktail
Deze bar werd
onlangs tot een van
de beste nieuwe
cocktailbars van
Amerika bekroond.
Een aanrader.

Central Park

22 Battery Place,

Beeld: Guillaume Gaudet (links), Stocksy (rechts).

blacktailnyc.com
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New Yorkers roepen altijd heel hard
dat ze het liefst de stad uit gaan, en
met de mooiste bestemmingen op een
korte treinrit afstand is dat helemaal
geen gek idee. Daarnaast is het altijd
een feest om met de trein vanaf het
statige Grand Central Station uit 1913
te vertrekken, zoals ik deze ochtend
doe. Ook al zo’n plek die, met een
beetje fantasie, nog voelt alsof het er
honderd jaar geleden is. De reis gaat
naar Beacon, een plaats op anderhalf
uur van Manhattan. Deze oude
industriestad was, net als veel
plekken in de regio, vervallen en
arm totdat hij de afgelopen jaren een
ware opleving beleefde. In Beacon
komt dit mede dankzij de opening
van Dia:Beacon, een museum voor
moderne kunst gevestigd in een
voormalige fabriek (3 Beekman St.),
dat alleen al dankzij de grote, lichte
ruimtes en bijzondere tentoonstellingen de trip waard is. Beacons
Main Street is een van die typisch
Amerikaanse dorpsstraten die er
al sinds de vorige eeuw hetzelfde
uitzien. Op de vele moderne
koffietenten, galerieën en kledingwinkels na dan, die tegenwoordig in
de historische gebouwen zitten.

72 – 96 uur

Zondag is brunchdag; wat betekent
dat er overal in Manhattan groepen
vrienden voor restaurants en
lunchplekken staan te wachten op
een tafel (reserveren kan vaak niet,
Perfecte brunchplek:
Jack’s Wife Freda.

De beroemde
Brooklyn Bridge
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probeer daarom niet te hongerig de
deur uit te gaan). Ik brunch vandaag
bij Jack’s Wife Freda in de West
Village (50 Carmine St.), waar ik, op
aanraden van barman Ryan,
gepocheerde eieren met gegrilde
tomaat en halloumi verorber.
’s Avonds ga ik naar de show van
half acht in de Comedy Cellar, een
van New Yorks bekendste standupcomedyclubs. Voor de iconische
bakstenen muur stonden al veel
grootheden, zoals Chris Rock en
Jerry Seinfeld. En de laatste keer
dat ik er was, klom Aziz Ansari
onaangekondigd het kleine podium
op. Deze keer helaas geen wereldberoemde verrassingen, maar erg is
dat niet; de kwaliteit van de
komieken is sowieso erg hoog.

SLAPEN
The Roxy Hotel
Een recente toevoeging aan New Yorks
must-stay plekken. De
prachtige kamers zijn
prettig, maar vooral
de Roxy Lounge is
een trekpleister.
2 6th Avenue,
roxyhotelnyc.com

96 – 100 uur

Is er nog wel iets te doen met nog
maar vier uur op de klok? Uiteraard.
Dit is New York. Bezoek bijvoorbeeld
het recent geopende Vessel in
Hudson Yards aan de West Side: een
reusachtig opengewerkt trappenhuis van de Britse architect Thomas
Heatherwick. Wie die laatste uren
liever iets dichter bij het vliegveld
is, kan het beste vroeg naar JFK
vertrekken en met de AirTrain naar
terminal 5 gaan. Daar is de TWA
Terminal, een bijzonder staaltje
futuristische architectuur uit
midden vorige eeuw dat bekend is
uit de film Catch me if you can, sinds
kort geopend als hotel. Een plek die
voelt alsof Mad men’s Don Draper
er een old fashioned drinkt terwijl
hij op zijn vlucht wacht. Zo is het
zelfs op de vliegvelden van New
York nog mogelijk om terug in de
tijd te stappen.

Nu naar New York
Vanaf 22.000 Miles.
KLM vliegt 2 keer per dag naar New York.
Vluchtduur 8 uur en 20 minuten.

• De afstand van de luchthaven tot
het centrum is 26 kilometer.
• Elke 7-15 minuten vertrekt er een
AirTrain naar het centrum.
• Voor een taxirit betaalt u ongeveer € 47.

Met kinderen
The Pod Hotels
Minimalistische,
stijlvolle kamers tegen
een betaalbare prijs.
The Pod Hotels
heeft drie locaties in
Manhattan en één
in Brooklyns hipste
wijk Williamsburg.
thepodhotel.com

The Pierre
Voor wie de ware
New York-nostalgie
wil ervaren. Een
fenomeen aan de
Upper East Side
sinds de jaren dertig,
met uitzicht op
Central Park.
2 East 61 St.,
thepierreny.com
Beeld: Alamy (linksonder, rechts), Stocksy (links midden), Nicole Franzen (linksboven).

Zo wandel ik naar Brooklyn Heights,
een van de duurste wijken van New
York, waar ik de metro (halte Court
Street) naar Coney Island pak. Daar
kan ik het niet nalaten een wereldberoemde hotdog van Nathan’s te
eten – de fastfoodzaak zit precies
tegenover de uitgang van het
metrostation – waarna ik een ritje
maak in het Wonder Wheel-reuzenrad. Terwijl de zon zakt, wandel ik
over de bijna 97-jarige Coney Island
Boardwalk, die recentelijk tot
monument werd uitgeroepen.

Is er nog iets te doen
met vier uur op de klok?
Uiteraard. Dit is New York
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HOOGTEPUNTEN IN THE PICTURE
IN THE PICTURE NATUUR

IN THE PICTURE KUNST

IN THE PICTURE NATUUR

UIT DE
VERF

REGENBOOG
& RIVIER

UIT EEN
SPROOKJE

Het Art Institute of Chicago is het op
een na grootste museum van de
Verenigde Staten en staat vooral
bekend om de collectie impressionistische schilderkunst. Tot 8 september
2019 is hier de expositie Manet and
Modern Beauty te zien, met latere
werken van de Franse kunstschilder
Édouard Manet, die beroemd werd om
zijn weergave van het Parijse leven
tussen 1860 en 1880. In zijn laatste
jaren richtte Manet zich meer op
vrouwelijk schoon en bloemen, zoals
zijn werk De Lente bewijst. artic.edu

‘De mooiste rivier op aarde’ wordt
hij wel genoemd: de Caño Cristales
(de ‘kristallen stroom’). Deze
snelstromende zijtak van de rivier
Guayabero ligt in het departement
Meta, zo’n 300 kilometer onder de
Colombiaanse hoofdstad Bogotá.
De bodem van de rivier is van eind
juli tot en met november bedekt met
gele, groene, blauwe, zwarte, maar
voornamelijk rode waterplantjes,
die samen zorgen voor een vloeibare
regenboog. Een adembenemend
en uniek natuurverschijnsel.

Furore, een van de vele beeldschone
klifdorpen aan de Amalfi-kust in het
zuidwesten van Italië, heeft een strand
dat verborgen ligt in een fjord. Een
dertig meter hoge brug verbindt twee
kalkstenen kliffen boven de prachtige
azuurblauwe baai. Het is er niet alleen
fijn zwemmen en zonnebaden, gasten
kunnen hier ook een visje eten en
genieten van het sensationele uitzicht.
Tip: in september komen kunstenaars
uit de hele wereld naar Furore,
‘het beschilderde dorp’, om muurschilderingen te maken op de huizen.

Beeld: Shutterstock.
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Vanaf 7.500 Miles.
KLM vliegt 3 keer per week naar Napels.
Vluchtduur 2 uur en 30 minuten.

Beeld: Depositphotos.

Beeld: The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Vanaf 32.500 Miles.
KLM vliegt 4 keer per dag naar
Bogotá (vanaf juli is dit 5 keer).
Vluchtduur 10 uur en 50 minuten.
Vanaf Bogotá is er een binnenlandse
vlucht (uitgevoerd door Satena)
naar La Macarena, de uitvalsbasis
voor een tour naar Caño Cristales.

•

•

Nu naar Napels

Nu naar Bogotá

Nu naar Chicago
Vanaf 27.500 Miles.
KLM vliegt 1 keer per dag
naar Chicago.
Vluchtduur 8 uur en 45 minuten.
De afstand van de luchthaven tot het
centrum is ongeveer 27 kilometer.
Elke 10-15 minuten vertrekt de metro naar
het centrum (reistijd 40-45 min).

• De afstand van de luchthaven naar
Furore is 56 kilometer.
• Er rijdt regelmatig een bus naar de
Amalfi-kust (reistijd 60-90 min).

• Voor een taxi betaalt u tussen € 35-50.
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GROOT INTERVIEW
VLIEGENDE HOLLANDER FLOORTJE DESSING

VLIEGENDE HOLLANDER FLOORTJE DESSING

“Ik wil mensen
inspireren en aan
het denken zetten"

“In Centraal-Azië vind je
fascinerende landen, waar bijna
geen toeristen komen”
een duurzamekledingwinkel, een
uitgeverij, ben ik een van de medeaandeelhouders van het duurzamejeansmerk Kuyichi en heb ik met
vrienden een camping. Maar ik zal
altijd blijven reizen, tenminste als het
aan mij ligt én aan mijn lijf.”

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

Gezondheid en gevaren

TEKST CHARLOTTE LATTEN FOTOGRAFIE ANNE TIMMER

E

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

Reizen als rode draad

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

34

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

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

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

Selfmade woman

Hoewel de meeste mensen haar
naam zullen associëren met reisprogramma’s, is Floortje van veel
meer markten thuis. “Presenteren is
maar een van de vele dingen die ik
doe. Ik ben echt een ondernemer, wil
graag dingen zelf voor elkaar krijgen
en niet van een ander afhankelijk
zijn. Dat is de reden dat ik naast het
presenteren ben gaan regisseren,
produceren en monteren. Ik wil altijd
meer leren, altijd verder komen. Ik
heb sinds anderhalf jaar met iemand
een eigen productiehuis, Kokomo
Media, dat ik graag wil uitbouwen.
Daarnaast heb ik samen met iemand
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“Fysiek laat het vele reizen zijn
sporen na. Ik heb al dengue, de
ziekte van Lyme en hersenvliesontsteking gehad en ik ben vaak
ziek. Maar ik zorg goed voor mezelf:
ik drink weinig alcohol, rook niet,
gebruik geen drugs, doe aan yoga,
heb een coach die me helpt mijn
grenzen aan te geven en mijn familie
en vrienden houden me in de gaten.
Ik ben zeker geen waaghals.”
Toch heeft ze de nodige gevaren op
haar pad gehad. Zoals die keer dat
ze voor opnamen in Alaska in een
bootje op volle, ijskoude zee zat,
zonder telefoon, en de motor uitviel.
Of toen ze in Jemen midden in de
burgeroorlog terechtkwam en drie
dagen in de schuilkelder zat. “Maar
ik denk nooit: waarom doe ik dit ook
alweer? De enige keer dat ik echt
twijfelde aan mijn keuze was vlak
voor ik de grens met Syrië overstak.
Maar eenmaal in het land wist ik
het weer: ik wilde heel graag de
gevolgen van de burgeroorlog voor
de bevolking laten zien. Natuurlijk
ben ik weleens bang, zoals in die
schuilkelder in Jemen. Dan vraag ik
het universum: ‘Oké, help me even’
– en dan maar hopen dat ze het
horen (lacht). Dan scheer je langs de
afgrond en gaat het leven vervolgens
gewoon weer verder. Dit zijn de
keuzes die ik in mijn leven maak,
dit is mijn pad. Maar laten we het
niet groter maken dan het is, hè.
Ik kom zo veel mensen tegen die
écht heroïsche dingen doen, die
bijvoorbeeld voor hulporganisaties

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

Geen verslaving

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

Verrijking

De vraag wat de belangrijkste les is
die ze leerde van haar omzwervingen, vindt ze lastig te beantwoorden.
“Omdat het dan lijkt alsof mensen
die niet reizen die dingen allemaal
níét leren. Maar als ik naar mezelf
kijk, denk ik dat ik door het reizen
mensen en dingen sneller in een
context kan plaatsen en begrijpen. Ik
voel me met veel culturen verbonden,
omdat ik veel heb gezien en snap
waar mensen vandaan komen. Door
mijn trips heb ik inkijkjes gekregen
in levens over de hele wereld. Dat
heeft me verrijkt. Tegelijkertijd wil
ik met mijn programma’s laten zien
wat er in de wereld speelt en daarmee
mensen hopelijk aan het denken
zetten of inspireren.”

FLOORTJE
IN HET KORT
Floortje Dessing (48)
maakte in 1995 haar
televisiedebuut bij
Veronica, waar ze o.a.
het reisprogramma
Reisgids presenteerde. In de jaren hierna
volgden Yorin Travel,
RTL Travel en 3 op
Reis. In 2014 ging
ze van start met het
populaire Floortje
naar het einde van
de wereld, waarvoor
ze twee jaar later de
Gouden TelevizierRing won. Floortje
runt haar eigen
productiemaatschappij (Kokomo Media),
fairtradekledingwinkel (NukuHiva)
en uitgeverij (Keff &
Dessing Publishing)
en heeft – samen
met vrienden – een
camping. Ze woont in
Amsterdam.
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Lezersonderzoek
Dat Flying Dutchman zeer gewaardeerd wordt
door haar lezers blijkt uit het recente onafhankelijke
lezersonderzoek, gehouden in augustus 2019.

FACTS
• 93% bereik!
69% leest of ziet het
magazine direct
• Gemiddelde leestijd:
25 minuten
• Hoge bewaarfunctie:
meer dan 50% pakt
het magazine meerdere
keren op.
• 50% van de ontvangers
heeft “meelezers”.
Dit resulteert in meer
dan 250.000 lezers.
• 92% stelt de ontvangst
van het magazine zeer
op prijs
• De lezers hebben
veel interesse in
reisinformatie, gadgets,
KLM-info en -nieuws.
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Premium content
voor premium brands
Flying Dutchman biedt talrijke mogelijkheden om de
frequent flyers te bereiken. Breng uw merk onder de aandacht
met een advertentie of een insert. Of kies voor ons
branded content-format in de vorm van een Dream Trip.
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Dream Trips
Touroperator of andere reisaanbieder? Wij helpen
u graag om een bijzondere droomreis te highlighten
in een advertorial die speciaal is afgestemd op de
Flying Blue-deelnemer.

PROMOTION DREAM TRIPS

PROMOTION DREAM TRIPS

PROMOTION DREAM TRIPS
Nationaal Park Tongariro.

Samengesteld voor Flying Dutchman-lezers

DREAM TRIPS

Deze aanbiedingen zijn speciaal voor lezers van
Flying Dutchman samengesteld door verschillende
reisaanbieders. Elke reis heeft een KLM-vlucht als startpunt
van een gegarandeerd onvergetelijke droomreis.
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MAGISCH PERU
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CHARMANTE CYCLADEN
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KLEURRIJK ECUADOR

92
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NOORS WINTERSPROOKJE
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NIEUW-ZEELAND EN DE PACIFIC

SPECTACULAIR
NATUURSCHOON

96

Sta versteld van de buitengewone
rotsformaties, inheemse flora en ander
spectaculair natuurschoon in NieuwZeeland en Frans-Polynesië – twee
onvergetelijke vakantiebestemmingen.
Naast het gevarieerde klimaat, maakt u
tijdens deze reis kennis met de bijzondere
cultuur van de Maori’s en Polynesiërs.

RONDREIS PATAGONIË

Meer weten?
Zo vraagt u vrijblijvend informatie
aan over een of meerdere van deze
reisaanbiedingen:

97

FOTOGRAFIEREIS TANZANIA

98

32-daagse reis
Nieuw-Zeeland
en FransPolynesië vanaf
€ 3.490 p.p.

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

Outdoorparadijs

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

Maak u allereerst klaar voor indrukwekkende natuurtaferelen in Nieuw-Zeeland
– het mooiste uiteinde van de wereld. De
hartelijkheid van de Nieuw-Zeelanders
en de ontspannen sfeer laten u zich er
direct thuis voelen. Schrik niet als een
Maori zijn tong naar u uitsteekt: dit is een
uiterst vriendelijke lokale begroeting.

Binnen 14 dagen ontvangt u een reactie.

CARIBISCHE SFEER IN BELIZE

85

94

Nieuw-Zeeland bestaat uit het Noordereiland en Zuidereiland, die door de
twintig kilometer brede Straat Cook,
het smalste punt van het land, wordt
gescheiden. Van het subtropische, iets
dichtbevolktere noorden met verlaten
baaien, glooiende wijngebieden en
besneeuwde bergtoppen tot de complete
rust en ruimte in het zuiden met gouden
stranden, gletsjers en groene fjorden.
Nieuw-Zeeland toont indrukwekkende
contrasten. U kunt er een hele dag
autorijden en niemand tegenkomen, wat
het ultieme gevoel van vrijheid oproept.

Parel van de Pacific

Verspreid over de mythische Stille
Oceaan, precies tussen Hawaii en

CHARMANTE
CYCLADEN
In samenwerking met een van ’s werelds
beste privéjachtcruises, Variety Cruises,
biedt Polyplan een aantal ongeëvenaarde
boetiekcruises aan.

Op en top Grieks

De Cycladen zijn nóg mooier vanaf het
water. Ga aan boord van een klassiek,
intiem schip en laat u acht dagen lang
– in stijl – rondvaren langs de meest
sprookjesachtige eilandengroep van
Griekenland. Karakteristiek voor de
Cycladeneilanden zijn de helderwitte
huisjes met blauwgekleurde details,
witgekalkte straatjes, pittoreske kerken
en zonovergoten stranden.

Nieuw-Zeeland, liggen de eilanden van
Frans-Polynesië. Het gebied beslaat vijf
eilandengroepen bestaande uit in totaal
118 eilanden met zo’n 287.000 inwoners.
Tijdens deze droomreis bezoekt u het
vulkaaneiland Moorea, behorende tot
de Genootschapseilanden van FransPolynesië. Internationaal befaamd als dé
huwelijksreisbestemming. En dat is niet
voor niets; de vulkanen en groene bergen
worden omringd door witte stranden
en baaien, bezaaid met palmbomen, en
prachtige, turquoise wateren.

kent een van de mooiste en de
kleurrijkste duik- en snorkelplekken
ter wereld. Ga er op ontdekkingstocht
en trek door de ongerepte jungles,
wandel langs diepe valleien en tref
hoge watervallen. Naast dit alles
staat het eiland vooral bekend om
de charmante en warme bevolking –
maak kennis met de authentieke
eilandsfeer en de locals, die volledig
trouw zijn gebleven aan de Polynesische tradities.

Tropische droom

Met de ferry steekt u vanaf de FransPolynesische hoofdstad Papeete over
naar het idyllische Moorea. Het eiland

Hoogtepunten
• Authentiek Polynesië.
• Indrukwekkend Nieuw-Zeeland.
• Ongerepte jungle.
• Buitengewone rotsformaties.
• Unieke en spectaculaire
landschappen.
Over Pacific Island Travel
Pacific Island Travel is al meer dan
25 jaar dé specialist in op maat
gemaakte reizen naar Australië,
Nieuw-Zeeland, de eilanden van
de Stille Zuidzee en Hawaii.
Meer informatie
Pacific Island Travel
Simon Carmiggeltstraat 10
1011 DJ Amsterdam
Tel: 020 205 10 69
droomreis@pacificislandtravel.nl
pacificislandtravel.nl

Maak kennis met
lokale tradities.

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

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

Santorini
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Amazone.
Guayaquil.
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De cruise is uitstekend af te
wisselen met een rondreis op het
vasteland of een verblijf op een
van de nabijgelegen eilanden.
Wij verzorgen graag een rondreis
op maat.
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REISAANBIEDING 18-daa
Voor Flying Dutchman stelde
Destinations Travel deze bijzondere
reis door Ecuador samen.

Varen in stijl

Meer informatie? Kruis op de
antwoordkaart (achterin) hokje 7 aan
of ga naar klm.com/dreamtrips

Vulk

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

Ieder eiland heeft zijn eigen charme – van
romantisch Santorini en levendig Mykonos
tot authentiek Folegandros. Tijdens deze
cruise ontdekt u zowel de wereldbekende
als de rustige, charmante eilanden. Kortom:
het mooiste van de Cycladen. De reis
voert langs Poros, Poliegos, Folegandros,
Santorini, Antiparos en Paros, Delos,
Mykonos, Syros en Kythnos. Op ieder eiland
heeft u ruimschoots de tijd om te genieten
van het op en top Griekse leven, de natuur
en cultuur.
Aan boord van de unieke Galileo voelt het
direct als vakantie. Dit 51 meter lange,
klassieke motorzeiljacht heeft een stalen
romp en onderging in 2007 een opknap-
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Niet inbegrepen in de prijs
Calamiteitenfonds € 2,50,
reserveringskosten € 35,
havengelden van ca. € 270 per
persoon, excursies, drankjes
en versnaperingen (buiten de
maaltijden om), persoonlijke
uitgaven, ruimbagage vliegreis.

Eilandhoppen

Zwemmen met
een mantarog.

Gen
rond
maa

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

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

Moorea-uitzichtpunt

VE
EC

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

Hongi-groet.

Exclusief
Overige hotelovernachtingen,
maaltijden en drankjes, benzine
voor huurauto, persoonlijke
uitgaven, excursies, reisverzekering, annuleringsverzekering of
omboekverzekering.

Combineer het authentieke Frans-Polynesië met het adembenemende Nieuw-Zeeland,
waar paradijselijke baaien en azuurblauwe meren elkaar op indrukwekkende wijze afwisselen
met vulkanen, geisers, fjorden en gletsjers.

FAMILIEVRIENDELIJK THAILAND

REISAANBIEDING

Inclusief
Internationale vluchten vanaf
Amsterdam naar Nieuw-Zeeland
en Papeete met KLM en Air New
Zealand, luchthavenbelastingen,
22 dagen autohuur, overnachting
in Auckland en Christchurch,
overtocht voetpassagier ferry,
overnachting en transfer op Tahiti,
transfers per ferry en minibus op/
naar Moorea, vier overnachtingen
inclusief ontbijt op Moorea en
reserveringskosten.
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Puerto López.

Het 51 meter lange
jacht Galileo.

REISAANBIEDING

Tijdens deze bijzondere reis
ontdekt u Nieuw-Zeeland
mét een stop op Moorea: een
schitterend Frans-Polynesisch
eiland in de Stille Oceaan. De reis
kan worden verlengd en is mogelijk in omgekeerde volgorde.

TREK DOOR DE
ARGENTIJNSE PUNA

PROMOTION DREAM TRIPS

Intercontinental
Moorea Resort and Spa.

De double cabin aan
boord van de Galileo.

Hoogtepunten
• Ontdek de hoofdstad Quito.
• Wandel naar de top van de
vulkaan Pichincha.
• Maak een tocht door de Amazone.
• Zoek het avontuur op in de
steden Tena en Baños.
• Bezoek Cajas National Park.

88
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Tarieven
& specs
ADVERTENTIETARIEVEN
1/1 pagina

€ 10.000

Inside front cover spread

€ 22.000

Outside back cover

€ 14.000

Inside back cover

€ 11.500

Inserts

op aanvraag

Branded content

op aanvraag

(beperkt beschikbaar)

Toeslag voorkeurpositie: 15% van het brutotarief.

SPECIFICATIES (breedte x hoogte)
Omvang magazine: 208 x 267 mm + 3 mm afloop
Drukproces:
Materiaal:
Spread:
1/1 pagina:

offset rotation
certified PDF MagazineAds_1V4
2 x 1/1 pagina
208 x 267 mm

Tenminste 3 mm afloop rondom. Bestanden moeten
worden vergezeld van een kleurproef.
Indien er geen kleurproef is, zijn wij niet aansprakelijk
voor mogelijke afwijkingen. Graag een document
met snijranden aanleveren.
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Aanlever- & publicatiedata

2020
Verschijningsdata

Deadline reserveringen

Deadline aanleveren materiaal*

#1 vrijdag 6 maart

vrijdag 31 januari

maandag 3 februari

#2 vrijdag 5 juni

vrijdag 1 mei

maandag 4 mei

#3 vrijdag 4 september

vrijdag 31 juli

maandag 3 augustus

#4 vrijdag 4 december

vrijdag 30 oktober

maandag 2 november
*Deadline geldt alleen voor advertenties.
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Contact
Voor advertenties, inserts
en branded content:

giO media
+31 (0)6 50 49 90 05
Bianca van der Maat
bianca@giO-media.nl
+31 (0)6 22 23 84 20
Giovanni Angiolini
giovanni@giO-media.nl

15

