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Stond vorig jaar rond deze tijd nog
‘KLM 100’ voor de deur, hoe anders
ziet onze wereld er nu uit. Wie had
kunnen voorspellen dat een klein
halfjaar na de feestelijkheden ons
leven door de uitbraak van het
coronavirus volledig op z’n kop zou
komen te staan? Zoals u uit het
nieuws heeft kunnen vernemen, is
ook de luchtvaartsector hard geraakt.
Met veel steun, de inzet van het
KLM-personeel, maar ook door het
vertrouwen van onze klanten is KLM
stapje voor stapje op de weg terug.
Ik wil iedereen die ons de afgelopen
maanden heeft gesteund daarvoor
hartelijk danken. Ons netwerk komt
langzamerhand weer op sterkte, maar
niet zonder de nodige maatregelen.
We hebben met man en macht

gewerkt om benodigde maatregelen
volgens de WHO-richtlijnen te treffen.
Zo is waar mogelijk social distancing
ingevoerd, zijn mondkapjes aan
boord verplicht gesteld, hebben
wij ons serviceconcept aan boord
aangepast en moet u een gezondheidsverklaring op zak hebben
wanneer u gaat vliegen. Op pagina 56
hebben we voor u de belangrijkste
informatie overzichtelijk samengevat,
zodat u goed voorbereid en met een
vertrouwd gevoel op reis kunt.
Het KLM Open 2020 gaat helaas niet
door. Na overleg met de overheden
bleek dat er voor het verkrijgen van
de vergunning zo veel aanpassingen
en concessies moesten worden
gedaan, dat wij u op het KLM Open
niet konden ontvangen op de wijze
die u van ons gewend bent. Wij
vinden het spijtig dat het toernooi is
afgelast, want wij hadden graag van
deze gelegenheid gebruikgemaakt
om met u in gesprek te gaan en u te
bedanken voor uw loyaliteit.
Gelukkig zijn er ook andere manieren
om met u in contact te blijven, zoals
via onze nieuwsbrieven en het Flying
Blue-programma. Ook wanneer u
nog niet op reis gaat, wilt u vast op de
hoogte blijven en geïnspireerd raken
door de mooie KLM-bestemmingen.
Op uw gemak vanuit een luie stoel of
thuis aan de keukentafel de wereld
opnieuw ontdekken en bedenken
waar uw volgende reis naartoe zal
gaan. In deze Flying Dutchman
helpen we u een eindje op weg en
nemen we u mee naar twee uiteen-

Coverstory
Abu Dhabi is een imponerende wereldstad in de woestijn.
U treft er een skyline vol wolkenkrabbers, maar ook een
keur aan kunstschatten en cultuur. De indrukwekkende
Sjeik Zayed-moskee, vernoemd naar de eerste president
van de Verenigde Arabische Emiraten, is een symbool van
culturele tolerantie, respect en onderling begrip.

lopende zonbestemmingen: de Costa
Brava en Abu Dhabi. Als u denkt over
een vakantie of een familiebezoek in
het buitenland, maar nog twijfelt over
boeken, is het goed om te weten dat
KLM een flexibele omboekgarantie
aanbiedt. Hiermee kunt u de reisdatum of bestemming later zonder
wijzigingskosten aanpassen. Ook
handig als u voor zaken op reis gaat.
Mogelijk bent u in het bezit van een
voucher, omdat uw reis wegens de
omstandigheden werd geannuleerd.
Dan is dit het moment om deze in te
wisselen voor een vliegticket van
KLM, Air France of Delta Airlines, of
voor het kopen van extra opties (zoals
een extra comfortabele stoel) op
KLM-vluchten. Lees goed de laatste
informatie op klm.nl/vertrouwdopreis
en check de toegangseisen van het
land van uw bestemming. Zo kunt u
met een gerust hart uw volgende reis
boeken. Wij verwelkomen u graag aan
boord of tijdens een van onze andere
evenementen, zodat u weer mooie
(reis)herinneringen kunt maken.
Veel leesplezier!
Harm Kreulen
Directeur KLM Nederland

Disclaimer COVID-19
KLM streeft ernaar in dit magazine
altĳd de meest actuele informatie aan
te bieden. Hoewel de informatie met
de grootst mogelĳke zorgvuldigheid
is samengesteld, kan KLM wegens de
buitengewone omstandigheden als
gevolg van COVID-19 niet altĳd garant
staan voor de actualiteit van de
informatie. Aan de informatie kunnen
geen rechten worden ontleend. KLM
aanvaardt geen aansprakelĳkheid
voor het gebruik van de informatie
in dit magazine. Raadpleeg voor
de actuele stand van zaken van
het land van bestemming de website
van de lokale overheid en voor de
actuele vluchtinformatie klm.nl.
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Hoewel u vele hendels, raderen en veren in het uurwerk van de

deugd doen dat niet alle afgewerkte onderdelen aan het zicht

1815 UP/DOWN vermoedelĳk nooit te zien zult krĳgen, werken de

onttrokken zĳn. Het fascinerende samenspel van een groot aan-

meesterhorlogemakers van Lange ze met precisiehandwerk per-

tal van hen is door de saffierglazen kastbodem zichtbaar. U

fect af. Het zal connaisseurs van de verfĳnde horlogemakerskunst

kunt het beste zelf een kĳkje nemen. www.alange-soehne.com

Leon Martens Stationsstraat 39 – 41, Maastricht/Wyck, www.leonmartens.com
Schaap en Citroen P.C. Hooftstraat 49 – 51, Amsterdam, www.schaapcitroen.nl
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Van exposities tot podcasts en de mooiste hotels. Fijne inspiratie
voor thuis óf voor als u op reis gaat.

Amerika Engeland Italië

3X HOTELS MET
SPECTACULAIR UITZICHT
Wie wil overnachten op een extra
bijzondere plek, zit goed in een
van deze drie hotels. Niet alleen
speciaal door de fijne kamers,
maar vooral door het uitzicht.
Californisch genieten
Cavallo Point is een luxe opgezette
lodge in wereldstad San Francisco
met 142 historische en moderne
suites. Deze kijken uit op hét
pronkstuk van de stad: de Golden

MEET THE PERFECT SHORTS
VERKRIJGBAAR IN
40 KLEUREN

ELASTISCHE
BROEKBAND

VERBORGEN ZAK
MET RITS

GRATIS VERZENDEN
& RETOUR

BESTEL JOUW MR MARVIS SHORTS NU OP MRMARVIS.COM
alleen online verkrijgbaar

cavallopoint.com

Relaxen in Devon
In het Engelse Gara Rock komt u
gegarandeerd tot rust. Het hotel
biedt uitzicht op de ruige kliffen en

Gara Rock

Tekst: Emma van Egmond.

HANDGEMAAKT
IN PORTUGAL

Gate Bridge. Naast de fijne spa en
het voortreffelijke restaurant biedt
het gebied eromheen – zo’n 75
duizend hectare nationaal park
– fantastische wandel-, fiets- en
zeilmogelijkheden.

afgelegen stranden van Devon én
is vrijwel wifi-loos. Het mooie hotel
heeft ook een spa, zwembad en
kleinschalige bioscoop. Voor nóg
meer ontspanning.
gararock.com

Sprookjesachtig Positano
In 1951 toverden vier Napolitaanse
broers en zussen hun zomerhuis
aan de Amalfikust om tot charmant
resort: Le Sirenuse was geboren. Het
inmiddels toonaangevende hotel
heeft 58 idyllische kamers met een
intieme sfeer. Gebouwd op de rotsen
van Positano, is dit een oase van
rust: het hotel ligt hoog boven de
zee. Het uitzicht vanuit dit hotel is
uiteraard adembenemend.

Le Sirenuse

830

De
Nederlander
geeft
gemiddeld
830 euro
uit per
vakantie
Bron: CBS, 2019

sirenuse.it
Cavallo Point
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LEESTIPS

Reispodcasts

Doe thuis alvast inspiratie op
of droom gewoon even weg:
tijdens het luisteren van deze
drie podcasts reist u vanuit huis
alsnog de wereld rond.
The amateur traveler
De Amerikaanse podcastjunkie én
reisgek Chris Christensen begon
in 2005 zijn podcast The amateur
traveler. En met succes! Op dit
moment zijn er al meer dan 700
afleveringen. Van roadtrips door
Kansas en hiken in Zuid-Engeland
tot aan safari’s in Afrika: in elke
aflevering komt één uniek verhaal
– afkomstig van ervaren reizigers
over de hele wereld – aan bod.
amateurtraveler.com

Zero to travel podcast
De Amerikaanse reisambassadeur
Jason Moore heeft in zo’n 15 jaar de
hele wereld over gereisd. In zijn
podcast spreekt hij met andere
ondernemende reizigers. Hoe start
je een succesvol bedrijf over de
grens? Wat kun je veranderen om
veel reizen in je leven in te passen?
Maar ook: hoe houd je reisdromen
levend in crisistijden zoals deze?
zerototravel.com/travel-podcast

Reisgenoten
Reisjournalist Niels de Jager en
filmmaker Daisy Scholte volgden
de eeuwenoude pelgrimsroute
Kumano Kodo in Japan, ontdekten
het niet-toeristische Oost-Timor,
beklommen de Kilimanjaro en
backpackten door Bangladesh.
In hun podcast Reisgenoten, te
beluisteren op Spotify, delen de
avonturiers hun bijzondere
reisverhalen én geven ze reistips.
Op weg naar de top
van de Kilimanjaro.

xxx

Gdańsk

PIEROGI EN
HISTORIE
De Poolse Anna Karsten (31)
reist al zo’n 12 jaar in haar
eentje de wereld over en deelt
op annaeverywhere.com haar
avonturen. Ze kent het Poolse
Gdańsk op haar duimpje.

Groningen

THE ROLLING STONES
DICHTBIJ
Na Londen, de Verenigde Staten en Azië komt de
internationale expositie The Rolling Stones –
Unzipped in vernieuwde vorm naar Europa, met
de primeur in het Groninger Museum. Ruim 400
originele objecten uit het persoonlijk archief van
de wereldberoemde rockband geven een uniek
kijkje achter de schermen: van de instrumenten,

Hoe kan men Gdańsk het beste ontdekken?
“Proef al wandelend van de fijne sfeer. Gdańsk
is een charmante Hanzestad vol geschiedenis,
en prachtige architectuur, waar een oude stijl
wordt gecombineerd met moderne accenten.
Een fantastische plek is Góra Gradowa: deze 46
meter hoge heuvel biedt een magisch uitzicht.”

stage designs en zeldzaam filmmateriaal tot
persoonlijke dagboeken en iconische kostuums.
De band was nog nooit zo dichtbij. Het Groninger
Museum houdt zich aan de landelijke richtlijnen
vanuit het RIVM en de Museumvereniging.

Waar zijn de culinaire hoogstandjes?
“Polen staat bekend om zijn pierogi – een soort
dumplings met allerlei vullingen. De beste plek
om ze te proeven is bij Pierogarnia Mandu.
Verder is een bezoek aan een traditionele
milkbar leuk: deze restaurants ontstonden na
de Eerste Wereldoorlog en serveerden vooral
scherp geprijsde zuivelgerechten. Inmiddels
zijn de menu’s uitgebreid met Poolse lekkernijen. Mijn favoriet? Bar Mleczny Neptun.”

14 november 2020 t/m 28 februari 2021.
groningermuseum.nl

0,7

Nederlanders
vliegen gemiddeld
met 0,7 ingecheckte
koffer per persoon.
Dat is het laagste in
heel Europa: het
gemiddelde is 1,2
koffer per persoon
Bron: Taxi2Airport, 2016
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Fijne boeken voor
thuis of onderweg: dit
zijn onze tips.

Boek

VAN DE
GEBAANDE PADEN
In het boek Off the beaten track delen Elke
Salverda en Sarah Reinhoudt – oprichters
van reisplatform wander-lust.nl – tips
over verrassende, unieke plekken op de
wereld. Met foto’s van gevierde fotografen
en verhalen van reisjournalisten en van
bekende Nederlanders, zoals presentatrice
Geraldine Kemper. € 22,50. Kosmos Uitgevers.

Beeld: Shutterstock (reispodcasts), Andrea Anastasakis/Unsplash (Gdańsk), Claude Gassian (The Rolling Stones).

INSPIRATIE
VOOR THUIS

Wat zijn de culturele must-sees?
“Gdańsk telt veel fraaie musea en historische
bezienswaardigheden. Op 1 september 1939
begon hier de Tweede Wereldoorlog: op de
precieze plek, Westerplatte, staat nu een
indrukwekkend museum. Andere must-sees
zijn het Amber Museum, waar het draait om
het zogenoemde ‘goud van de Oostzee’, en de
Neptunusfontein, vlak bij de Lange Markt.”
Vanaf 9.000 Miles. Vluchtduur 1 uur en 40 minuten.
De actuele vluchtinformatie voor deze KLM-bestemming
vindt u op klm.nl/flight-status.
Neptunusfontein, vlak
bij de Lange Markt.

Bloedsteen
Bernice Berkleef
heeft haar tweede
bloedstollende
thriller afgeleverd en
die leest opnieuw als
een trein. Over een
juwelenroof op Java.
€ 17,50. The House
of Books.

Gadget

ENERGIEBOOST
Met de Powertraveller
extreme solar-oplader
op zak bent u, zelfs
in niemandsland,
verzekerd van een
volledig opgeladen
smartphone, tablet,
hoofdlamp of camera.
Hoe? Deze slimme
gadget is een
combinatie van een
powerbank en een

zonnepaneel, die u
gemakkelijk en stevig
kunt bevestigen op een
rugzak of tent. Zodra
de zon erop schijnt,
start het opladen.
powertraveller.com

“Niet in rijkdom of
macht ligt de grootheid
van de mensen, maar in
karakter en goedheid”
Anne Frank

Mijn recepten - van
appeltaart tot
saotosoep
Lekker koken:
de Surinaamse
Amsterdammer én
chef-kok London
Loy deelt zijn
favoriete recepten.
€ 31,99. Overamstel
Uitgevers.

Badkamer in
het Achterhuis.

Amsterdam
Coronakronieken
Gefascineerd door
dagboeken uit
eerdere crisistijden
ging Daan Heerma
van Voss op zoek
naar verhalen
tijdens corona van
overal ter wereld.
€ 15. Uitgeverij
Atlas Contact.

HET LEVEN VAN
ANNE FRANK
Het Anne Frank Huis, waar de familie Frank van juli 1942 tot
augustus 1944 onderdook, bestaat 60 jaar en is nu ook virtueel
te bezoeken. Neem een kijkje in het Achterhuis, loop virtueel
door deze schuilplaats – waar Anne haar dagboek schreef –
en ontdek het huis op het Merwedeplein waar de familie
woonde voordat ze onderdook. annefrank.org
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IN THE PICTURE NATUUR

SICILIAANSE
TRAPPEN
De kustlijn van Sicilië staat bekend
om haar heldere zee en dramatische
kliffen. Scala dei Turchi (‘Trap van
de Turken’) is een van de indrukwekkendste: dankzij het helderwit
van het marna (een soort kalksteen)
heeft de rotsformatie wel iets weg
van een gletsjer. De ‘trappen’
werden vroeger door piraten
beklommen om aan land te komen.
Vandaag gebruiken zonliefhebbers
ze onschuldiger: als ligbedje.

Naar Catánia
Vanaf 7.500 Miles.
Vluchtduur 2 uur en 50 minuten.

Beeld: Depositphotos.

De actuele vluchtinformatie voor
deze KLM-bestemming vindt u
op klm.nl/flight-status. Reisadvies
en toegangseisen voor Italië
vindt u op nederlandwereldwijd.nl.
Compenseer uw CO2-uitstoot van
deze KLM-vlucht voor € 3.
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ADVERTORIAL

Ontdek de magie van de Noorse winter

Wintersportparadijs
Noorwegen

Op zoek naar perfecte
poedersneeuw, eindeloze
afdalingen door de bossen,
spectaculaire vergezichten
en zelfs een kans op het
spotten van het Noorderlicht?
Een wintersportreis naar
Noorwegen biedt het
allemaal en meer.
Stelt u voor: na een ontspannen rit
omhoog in de skilift, kijkt u bovenop
de berg naar de ruime piste voor u,
bedekt met verse poedersneeuw, in
scherp contrast met de strakblauwe
lucht. In de verte ziet u de iconische
fjorden en beneden rijke en eindeloze
bossen, waar u straks deels doorheen
zult skiën of boarden. Dit is wintersport in Noorwegen; een land dat niet
alleen perfect is uitgerust wat betreft
wintersportactiviteiten, maar ook
spectaculaire en ongeëvenaarde
natuur en ontspanning biedt. Welk
resort u ook kiest, ze liggen allen
dichter bij de Noordpool dan de
hoofdstad van Alaska, en sneeuw
is dan ook gegarandeerd van
november tot mei. Dankzij de
constante koude temperatuur
blijft de sneeuw ook langer van
topkwaliteit. Daarnaast heeft u
ook de garantie op prachtige natuur
en een verscheidenheid aan nevenactiviteiten. Zo ligt Beitostølen op de
rand van het Jotunheimen National
Park, een thuishaven voor wolven,
rendieren en lynxen. De resorts
Myrkdalen en Voss, aan de westkust
en net ten noorden van Bergen,
liggen tussen de fjorden en in
Narvikfjellet kun je zelfs via de
officiële pistes of off-piste afdalen
naar een fjordmeer.

Lekker hygge
Noorwegen biedt meer dan perfecte
pistes en indrukwekkende natuur;
de Noren zijn ook trots op hun
traditie van hygge, het equivalent
van ‘gezelligheid’, een begrip waar
de Deense buren stiekem mee aan de
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haal zijn gegaan. Noren zijn extreem
gastvrij en een ster in het combineren
van stijlvol Scandinavisch design met
warmte en comfort. Voor ieder budget
zijn er accomodaties; zo kun je in
Geilo kiezen tussen moderne
appartementen in Geilogaarde, het
historische Dr Holms Hotel en
traditionele houten huisjes in Geilolia
Hyttetun. En Geilo’s Vestlia Resort is
ontworpen door Helene Hennie, een
hedendaagse ontwerper die evenveel
waarde hecht aan haar kunstcollectie
als aan faciliteiten zoals een luxe spa.

Lokale specialiteiten
Staat het zien van het Noorderlicht op
uw bucketlist? Dan is Narvik, het
meest noordelijke resort in Noorwegen
ten zuiden van Tromsø, de beste
keuze. De meeste hotels hier bieden
gasten de gelegenheid om ’s nachts
naar de top van de berg te reizen, om
daar de dansende kleuren van de
Aurora te bewonderen. En als u na
alle activiteiten trek en dorst heeft
gekregen, biedt de Noorse cuisine
ook voldoende opties. Gløgg is de
Noorse versie van glühwein en is
voorzien van de nationale likeur
aquavit. Het is de moeite waard om
eerst een goede bodem te leggen,
van traditionele gerechten als
stoofpotjes met rundvlees of rendier
tot moderne Scandinavische cuisine,
die focust op het gebruik van lokale
producten en het moderniseren van
klassiekers. Genoeg gelegenheid
dus om smakelijk te eten, of zoals de

Noorwegen biedt naast perfecte
wintersportfaciliteiten ook ongeëvenaarde
natuur en ontspanning
Noren zeggen: “Kos deg!” Of u
nu komt voor de ruime en perfect
uitgeruste pistes, andere wintersportactiviteiten zoals sleeën en
langlaufen, de spectaculaire natuur,
de gezellige en stijlvolle resorts of
het spotten van natuurwonderen:
een bezoek aan Noorwegen stelt
nooit teleur.

Meer weten?
Voor meer informatie over alle
wintersportactiviteiten in Noorwegen
en de verschillende resorts, plus
reisinformatie (inclusief eco-travel) en
aanbiedingen van tour operators,
bezoek norwayhomeofskiing.com.
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CITY GUIDE BOEDAPEST

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

Betoverend
Boedapest

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

Een bezoek aan de Hongaarse hoofdstad voelt door de
indrukwekkende monumenten en charmante straten als een
wandeling door een romantisch filmdecor. Kijkt u mee?
TEKST EMMA VAN EGMOND

25

KORTING OP ALLE
FOTOBOEK EN
WANDDECORATIE

F Y 2 1 Q 1 F LY

Actievoorwaarden: Je krijgt 25% korting op alle fotoboeken en wanddecoratie van albelli. De korting is alleen geldig
op nog niet geplaatste bestellingen, niet combineerbaar met andere acties en niet geldig op de verzendkosten. Wees
er snel bij, dit aanbod is geldig t/m 18 oktober 2020. Kijk voor alle prijzen, verzendkosten en levertijden op albelli.nl

albelli.nl

Beeld: Shutterstock.

PROMOTIECODE:
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W

Stadsdeel Boeda ademt
historie, terwijl Pest als
modern wordt betiteld
bekend als het zakelijke hart van
Boedapest. Naast het imposante
parlementsgebouw is het Heldenplein
vol met monumenten en musea een
populaire trekpleister. Zeker ook
niet te missen is de lange rij bronzen
schoenen langs de Donaukade: dit
aangrijpende monument herdenkt
de slachtoffers van de Holocaust in
de Hongaarse hoofdstad.
Uw bezoek aan Boedapest op een
authentieke manier afsluiten? De stad
telt vele prachtige badhuizen. Perfect
voor een relaxed einde van uw bezoek
aan deze romantische prachtstad.
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Het bezoek aan Boedapest relaxed
afsluiten kan in een van de vele
prachtige badhuizen die de stad telt
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Borkonyha
Winekitchen

De Kettingbrug
Vissersbastion

ETEN & DRINKEN
Szimpla Kert 1
Szimpla Kert is een
‘romkocsma’: een
ruïnepub. Het pand
waarin de bar is
gevestigd, stond in
2002 op het punt te
worden gesloopt. Tot
die tijd mocht het
worden gebruikt als
bar. Van die sloop is
niets terechtgekomen,
want Szimpla Kert
werd een van de
populairste hotspots
van de Joodse wijk.
Kazinczy u. 14

Borkonyha Winekitchen 2
In dit sterrenrestaurant
in hartje Boedapest
combineert chef-kok
Ákos Sárközi een Franse
bistrostijl met moderne
Hongaarse en Italiaanse
invloeden. Denk aan
gnocchi met lijsterbes,

u.

8

16

Hongaars
parlementsgebouw

12

11

t
czi ú
Rákó

1 Szimpla Kert
2 Borkonyha Winekitchen
3 Mazel Tov
4 360 Bar
5 Kiosk Pest
6 Burcht van Boeda
7 Vissersbastion
8 Hongaars parlementsgebouw
9 Hotel Rum
10 Aria Hotel
11 Brody House
12 Grote Markthal
13 Gellértberg
14 Széchenyibaden
15 Margaretha-eiland
16 Sofitel Budapest Chain Bridge
17 St. Andrea Restaurant

Burcht van Boeda 6
In deze 13e-eeuwse
burcht huisde ooit het
koningspaleis, maar nu
vindt u er een aantal
musea, zoals het
Historisch Museum en
de Nationale Galerie.
De burcht staat aan
de Donau, op een
heuvel, wat het tot een
fotogenieke plek maakt.
Szent György tér 2

Vissersbastion 7
Dit sprookjesachtige
sneeuwwitte complex,
bestaande uit zeven
witte torens, werd in
1905 naar ontwerp
van de Hongaarse
architect Frigyes
Schulek gebouwd.
Szentháromság tér 1014

en witte chocolade met
pompoen en cranberry.
Extra lekker met een
goed glas wijn, waarvan er maar liefst zo’n
200 soorten worden
geschonken.
Sas u. 3

Mazel Tov 3
Dit restaurant in de
Joodse wijk oogt vanbuiten als een ruïnepub,
maar eenmaal binnen
treffen bezoekers er
een enorme tuin met
sfeervolle lampjes en
een geweldige kaart
met Midden-Oosterse
gerechten. Het proberen
waard: de huisgemaakte
falafel, de hummustahini-bowls (hummus,
peterselie en olijfolie met
gegrild pitabrood) én de
uitgebreide cocktailkaart.
Akácfa u. 47

360 Bar 4
Deze trendy rooftopbar
heeft een 360 gradenuitzicht over de stad.
Er draaien dj’s, maar er
worden ook yogasessies
gehouden. Het is een
geliefde plek tijdens
zonsondergang, dus
handig om te reserveren.

Hongaars
parlementsgebouw 8
Met een oppervlakte
van 18.000 m² is dit dé
blikvanger van de stad.
Vanbuiten oogt het al
fraai, maar beklim als
het kan de trappen om
de weelderige inrichting
met het goudkleurige
trappenhuis en de kroonjuwelen te bewonderen.

Andrássy út 39

Kiosk Pest 5
Het zonovergoten terras
van dit restaurant biedt
uitzicht op de Donau en
de Elisabethbrug. Op de
kaart staan Hongaarse
klassiekers, zoals gulyás
(goulash) en paprikás
csirke (kip met paprika).
Nog ruimte voor een
dessert? De mákos
guba (pudding van
vanille en maanzaad)
is een aanrader.
Március 15. tér 4

Kossuth Lajos tér 1-3

Hotel Rum
Aria Hotel

SLAPEN
Hotel Rum 9
Designers wisten in
dit boetiekhotel een
zowel authentieke als
eigentijdse sfeer te
creëren. Een hippe plek
met rooftopbar Toprum
en restaurant Salt.
Királyi Pál u. 4

Aria Hotel 10
In dit vijfsterrenhotel
heeft elke kamer een
ander muziekstijlthema.
Het hotel beschikt over
een prachtig dakterras,
zwembad en luxe spa.
Hercegprímás u. 5

Brody House 11
Een intiem boetiekhotel
waar lokale kunst overal
aanwezig is. Gevestigd in
een prachtig gebouw uit
1896 in hartje Boedapest.
Bródy Sándor u. 10

Beeld: Aria Hotel, Shutterstock (Vissersbastion, Hongaars parlementsgebouw),
ZWL Images (Kettingbrug) , Tamás Bujnovszky (Hotel Rum).

ie Boedapest bezoekt,
valt het waarschijnlijk
direct op: de hoofdstad
van Hongarije is de
stad van de architecturale pracht.
Door de vele imposante monumenten
doet Boedapest zelfs aan als een
romantisch filmdecor. Niet voor niets
werden er tal van Hollywoodfilms,
zoals Evita en The phantom of the
opera, opgenomen.
Boedapest ontstond in 1873 toen de
stadsdelen Boeda, Óbuda en Pest
samensmolten. Nog steeds heeft elk
deel zijn eigen kenmerkende sfeer.
Boeda – aan de linkeroever van de
Donau – ademt historie, terwijl Pest
– aan de rechteroever – als modern
wordt betiteld. In de stad komen
verschillende bouwstijlen samen:
bezoekers wandelen er langs barokke
neoklassieke en art-nouveaugebouwen. Boedapest is klein genoeg
om wandelend te ontdekken. Wandel
in Boeda langs barokke gevels en
door kronkelende steegjes, ontdek het
oude koningspaleis en beklim de
Gellértberg voor een prachtig uitzicht
over de stad. De vele bruggen,
waaronder de indrukwekkende
Kettingbrug, verbinden Boeda met
Pest. Het grotere Pest kenmerkt zich
door de vele leuke restaurants en
bars. De rechteroever staat tevens
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Grote Markthal

VOOR DE
ZAKENREIZIGER
Stad vol lichtjes
Een ontspannen manier om de
stad na een drukke werkdag te
verkennen, is al varend over de
Donau. In de avonduren komen de
prachtig verlichte gebouwen nóg
beter tot hun recht. Een gids
vertelt u tijdens het diner allerlei
historische feitjes over de stad.

AL 20 JAAR PIONIER IN TERROIR

legenda.hu

Hotel met uitzicht

Argentijnse top met een Nederlands tintje
16

De luxe suites van Sofitel
Budapest Chain Bridge, gelegen
bij zakenwalhalla Újlipótváros,
zijn naar een stijlvol Frans ontwerp
ingericht en bieden spectaculair
uitzicht op de Kettingbrug en het
paleis. Met marmeren badkamers,
een fijne spa, uitstekende wifi en
zeventien vergaderruimten.
Széchenyi István tér 2

Proosten en proeven 17

DOEN

Vámház krt. 1-3

Gellértberg beklimmen 13
Na een klim van zo’n
twintig minuten biedt
deze 235 meter hoge
heuveltop een prachtig
uitzicht over Boeda en
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Pest. Volgens een
legende wordt de berg
’s avonds bezocht door
heksen. Eenmaal boven
staat u pal naast het
vrijheidsbeeld, dat trouw
over de stad waakt.
Széchenyibaden 14
Dit badhuis, het grootste
van Boedapest, is naast
rustgevend een lust voor
Széchenyibaden

het oog. Het is gebouwd
in romantische stijl en
heeft thermale zwembaden, zowel binnen
als buiten, stoombaden
en sauna’s, waar het
het hele jaar door erg
fijn vertoeven is. Een
populair kuuroord, óók
onder Hongaren zelf.

Bajcsy-Zsilinszky út 78

Állatkerti krt. 9-11

Margaretha-eiland 15
Dit groene eiland in
de Donau is het ideale
decor voor een fijne
picknick of wandeling.
Er is genoeg te zien
en te doen, zo zijn er
oude kloosters, een
watertoren, bloementuin, kinderboerderij,
muziekfontein en
wildwaterbanen.

Naar Boedapest
Vanaf 9.000 Miles.
Vluchtduur 2 uur.
De actuele vluchtinformatie voor deze
KLM-bestemming vindt u op klm.nl/flight-status.
Reisadvies en toegangseisen voor
Hongarije vindt u op nederlandwereldwijd.nl.
Compenseer uw CO2-uitstoot van
deze KLM-vlucht voor € 2.

Beeld: Alamy (Széchenyibaden), AWL Images (Grote Markthal).
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Grote Markthal
Locals én toeristen
weten sinds jaar en dag
de weg te vinden naar
deze indrukwekkende
markthal waar al meer
dan een eeuw lang fruit,
groente, vis, wijn en
Hongaarse delicatessen
worden verkocht. Het
historische bouwwerk
doet erg denken aan
een stationshal met
boogvormige ramen,
stalen constructiebalken
en grote klok.

Bij St. Andrea Restaurant proosten
gasten, mijlpaal of niet, minstens
met één glaasje champagne:
dat is hun handelsmerk. Verder
serveren ze standaard een speciaal
driegangenmenu voor zakenreizigers, met keuzes als vissoep met
saffraan, angus-rundertartaar,
heilbot met spinazie en dumplings
van cottagecheese en abrikozenjam.

Geen 18, geen alcohol

Ga naar www.salenteinshop.nl voor meer informatie, de dichtstbijzijnde winkel of bestel direct.

IN THE PICTURE ARCHITECTUUR

ONGEWOON
EILAND
Het wordt wel het achtste wereldwonder genoemd: Palm Jumeirah,
een van de grootste door de mens
gemaakte eilanden ter wereld. Dit
indrukwekkende bouwwerk heeft
de vorm van een palmboom en is
met een oppervlakte van vijf bij vijf
kilometer zelfs vanuit de ruimte te
spotten. De palmboom werd in 2001
ontwikkeld en is voornamelijk
gemaakt van zand dat werd
opgedregd uit de Perzische Golf.

Naar Dubai
Vanaf 22.000 Miles.
Vluchtduur 6 uur en 35 minuten.
De actuele vluchtinformatie voor deze
KLM-bestemming vindt u op klm.nl/
flight-status. Reisadvies en toegangseisen
voor de Verenigde Arabische Emiraten
vindt u op nederlandwereldwijd.nl.
Beeld: Getty Images.

Compenseer uw CO2-uitstoot van
deze KLM-vlucht voor € 6.
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REISVERHAAL ABU DHABI

SCHAT IN
DE WOESTIJN

Er was eens… een voormalig vissersdorp dat uitgroeide tot
indrukwekkende wereldstad vol cultuur. Het verhaal van Abu Dhabi
lijkt wel een sprookje. Reist u mee naar deze prachtige oase?

Zonsondergang
bij de Sjeik
Zayed-moskee.

24

Beeld: Alamy.

TEKST CARLIJN SIMONS

De Sjeik Zayed-moskee
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Het is vrijdagochtend als ik over
de boulevard wandel en geniet van
het uitzicht op de Perzische Golf
richting Saadiyat-eiland, via een
brug verbonden met de rest van
de stad. Links word ik ingehaald
door een fietser, rechts passeert
een groepje joggers, terwijl op
de terrassen de eerste klanten
verschijnen die daar neerstrijken
voor een cappuccino en croissant.
Het lijkt wel zondagmorgen, denk
ik, tot ik me realiseer dat vrijdag
natuurlijk het islamitische weekend
begint. Vandaar dat er in de brede
straten van Abu Dhabi vrijwel geen
auto’s rijden en buurtbewoners op
hun gemak richting de supermarkt

KLM crew favourite
Cabin crew member Lotte de Bruin:
“Een echte aanrader tijdens uw bezoek aan
Abu Dhabi is een desert-jeepsafari. Boek deze trip
in de middag, zodat u de woestijn ervaart tijdens
een prachtige zonsondergang. Het is zelfs mogelijk
om te overnachten midden in de woestijn.
Meer zin in een middag plezier op het water?
Ga dan suppen of kajakken bij Eastern Mangroves.”
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Kunst in wording
Het verhaal gaat dat de Britse
ontdekkingsreiziger Wilfred
Thesiger, toen hij in de late jaren
veertig van de vorige eeuw neerstreek in Abu Dhabi, een armoedige
nederzetting van nauwelijks 2000
zielen aantrof. Meer stelde de
huidige hoofdstad van zowel het
emiraat Abu Dhabi als de Verenigde
Arabische Emiraten niet voor. Tot de
vondst van olie zo’n tien jaar later
een groeispurt ontketende en het
voormalige vissersdorp uitgroeide
tot het politieke, commerciële en
industriële centrum van 2,7 miljoen
inwoners dat het nu is. Maar de stad
wilde méér. In een poging om ook
als toeristische bestemming op
de kaart te verschijnen, werd het
braakliggende Saadiyat-eiland
aangewezen als plek waar een
bruisende culturele hub moest
verrijzen. ’s Werelds prominentste
architecten – onder wie Frank Gehry
en Zaha Hadid – kregen daarop de
uitnodiging hun creativiteit de vrije
loop te laten. En dat deden ze, want
hoewel zowel het Nationaal Museum
Zayed als de overzeese branch van
het Guggenheim nog in aanbouw
zijn (geplande openingen in 2021 en
2022), geeft het in 2017 geopende
Louvre alvast een veelbelovend
voorproefje van dit toekomstige
kunstzinnige hart.
Ontworpen in de vorm van een
Arabische medina of stadskern,
met het dak als artistieke ode aan
de dadelpalm en grandioos uitzicht
op zee, is de Louvre-dependance
an sich al een kunststuk. Maar de
collectie is minstens zo speciaal.

VOOR DE
ZAKENREIZIGER

Wolkenkrabber
Capital Gate
staat vier keer
schever dan de
toren van Pisa

Yas Marina Circuit

Interieur van
de Sjeik Zayedmoskee.

In plaats van uit te gaan van de
verschillen, kozen de curatoren
ervoor om de overeenkomsten
tussen verschillende beschavingen
te laten zien. Dat resulteerde
uiteindelijk in een spectaculaire
verzameling schilderijen, artefacten
en kunstobjecten, die op unieke
wijze de geschiedenis van de mens
vanaf de prehistorie tot nu vertelt.

Capital Gate

yaswaterworld.com,
ferrariworldabudhabi.com

Jazz Bar & Dining Hilton
In 2017 werd deze bar uitgeroepen
tot dé plek voor livemuziek.
Nu komen toeristen en muziekliefhebbers hier samen om naar
de beste rock, funk, jazz en blues
te luisteren. Elke avond brengt
de huisband vanaf tien uur
een liveshow, terwijl de chef er
smakelijke gerechten bij bereidt
en de barman passende
drankjes schenkt.

Gemeende wow’s
Toch is de creatie van de beroemde
bouwmeester Jean Nouvel slechts
een van de architectonische
hoogtepunten van Abu Dhabi.
De skyline hier vormt een aaneenschakeling van wolkenkrabbers
die me letterlijk en figuurlijk doet
duizelen, helemaal als ik opkijk
naar de glazenwassers die de ramen
ervan schoonhouden. Neem Capital
Gate, een bouwwerk dat achttien
graden opzijhelt en daarmee vier
keer schever staat dan de toren van
Pisa. Het is het hellendste gebouw
ter wereld. Of Etihad Towers, waar
op de 74e verdieping een luxe high
tea wordt geserveerd. Of de Burj
Mohammed bin Rashid: met zijn
381 meter momenteel het hoogste
gebouw van de stad.
Hoe indrukwekkend ook, toch
vallen ze eigenlijk in het niet bij
de Sjeik Zayed-moskee. Ik heb
behoorlijk wat moskeeën gezien
in mijn leven, maar wat de eerste
president van de Verenigde
Arabische Emiraten heeft neergezet
gaat elk voorstellingsvermogen te

Na een drukke dag ontladen met
een ritje in een heuse formule 1tweezitter. Wie denkt er nog aan
werk bij een snelheid van 300
kilometer per uur? Niet ver van
het Yas Marina Circuit bieden
Ferrari World en Yas Waterworld
nog meer spanning en sensatie.
yasmarinacircuit.com,

bluexperienceabudhabi.com/
restaurants

Yas Mall

Beeld: Getty Images (rechtsonder, rechtsboven), Shutterstock (rechtsmidden),
Stocksy ( linksonder), Alamy (linksboven, linksmidden).

H

lopen voor hun boodschappen. En
dat ik het Louvre Abu Dhabi deze
morgen deel met expatgezinnen en
groepjes zakenmensen die hun vrije
dag besteden aan sightseeing. Maar
deze heerlijk ontspannen vibe, zo
zal ik merken, beperkt zich in deze
prachtige stad niet tot het weekend.

Aan cadeaus voor het thuisfront
geen gebrek in de 370 winkels van
dit super-de-luxe winkelcentrum.
Van mode, cosmetica, schoenen
en sieraden tot boeken,
speelgoed, elektronica en
zonnebrillen: het aanbod is
enorm. Het winkelparadijs bevat
bovendien ook cafés, restaurants,
een bioscoop en speeltuin.
yasmall.ae
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De heerlijk ontspannen
vibe in deze prachtige
stad beperkt zich
niet tot het weekend
ETEN &
DRINKEN
Mezlai
Een brunch met lokale
gerechten in het heel
indrukwekkende
Emirates Palace is
een absolute traktatie.
Met als dessert een
cappuccino besprenkeld
met 24-karaats goud.
West Corniche Road

Butcher & Still
De chefs in dit warm
ingerichte restaurant
in het Four Seasons
Hotel verheffen het
bereiden van biefstuk
tot ware kunst.
Abu Dhabi Global
Market Street – second,
Al Maryah Island

Cho Gao
Hier serveren ze de
beste dimsum van
de stad, zeggen ze.
Maar ook andere
hedendaagse Thaise,
Indonesische en
Vietnamese gerechten.
InterContinental,

Wolkenkrabbers op
Corniche Beach.
28

Beeld: Getty Images (links), Sandra Marusic (rechts).

Marina Walk

De woestijn verkennen
kan op een kameel.
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Zwoele drukte

Het Louvre
Abu Dhabi

30

Werk moet een belangrijk onderdeel
zijn van het leven in Abu Dhabi,
denk ik als ik tijdens kantooruren
de stad vrijwel voor mezelf heb.
Maar rond zonsondergang, als de
temperatuur daalt en de woestijnwarmte plaatsmaakt voor een
zwoele lucht, zie ik het opeens druk
worden buiten. Op de grasveldjes
naast de promenade en op het
strand verzamelen gezinnen zich
voor picknicks, terwijl groepjes
vrienden zich op de caféterrassen
ontspannen met koffie, taart, ijs en
waterpijpen. Ook de winkelcentra
lopen vol, want of bezoekers nu op
zoek zijn naar designerkleding,
diamanten horloges, een doosje
dadels of de nieuwste gadget: u
vindt het hier allemaal. De slogan
‘shop ’till you drop’ lijkt voor Abu
Dhabi te zijn uitgevonden.
Ondertussen stromen ook de
restaurants vol. De keuze is enorm:
zakenmannen doen zich tegoed
aan sushi, kreeft en steak, verderop
eten mensen een Indiase curry of
een snelle shoarma. Zelf voeg ik me
voor een typisch Arabische maaltijd
onder de uitbundige lokale families
die hun tafels vol laten zetten met

De slogan ‘shop
’till you drop’ lijkt
voor Abu Dhabi te
zijn uitgevonden

SLAPEN

mezze: kleine hapjes. Kip in rijst,
auberginepuree, gebakken lam,
met kaas gevulde bladerdeeghapjes
of couscous: het is jammer dat ik
niet met mijn familie ben om alle
kleine schaaltjes op het menu met
hen te proberen.

Jumeirah at
Etihad Towers
Overnachten in een
vijfsterrenwolkenkrabber
hoort er toch eigenlijk
wel bij als u Abu Dhabi
bezoekt. Zowel het
uitzicht vanuit het
gebouw als de entree
is hier iconisch.

Stadsoase

jumeirah.com

Na een paar dagen trek ik mijn
conclusie: eigenlijk is Abu Dhabi
een vredige oase waar iedereen iets
van zijn gading vindt. Tussen de
wolkenkrabbers is er alle ruimte
voor godsdienst en cultuur, maar
ook commercie en moderniteit
krijgen hier ruim baan. Dat zie
je bijvoorbeeld aan de flitsende
coffeeshop op het terrein van de
moskee. Nooit eerder voelde ik
me zo veilig in een ‘vreemde’ stad,
ook ’s avonds alleen op straat.
En iedereen die ik de afgelopen
dagen sprak, is even vriendelijk.
Niet gek ook, want alle mensen
met wie ik heb gepraat, zijn trots.
Trots dat ze in zo’n mooie, moderne
en ontspannen stad wonen. En ze
hebben gelijk.

Emirates Palace
Het toppunt van luxe:
een kilometerslang
privéstrand, ATMs die
goudstaven uitgeven en
prinsen en prinsessen
als medegasten.
mandarinoriental.com

St. Regis Saadiyat
Island Resort
Met zee, strand, vijf
zwembaden met
butlers, een golfclub,
een spa en maar liefst
zes restaurants bent
u in dit in mediterrane
stijl gebouwde hotel
echt even weg van
de buzz van de stad.
marriott.com

Naar Abu Dhabi
Vanaf 22.000 Miles.
Vluchtduur 6 uur en 35 min.
De actuele vluchtinformatie voor
deze KLM-bestemming vindt u op
klm.nl/flight-status. Reisadvies en toegangseisen voor de Verenigde Arabische Emiraten
vindt u op nederlandwereldwijd.nl.
Compenseer uw CO2-uitstoot
van deze KLM-vlucht voor € 8.

Beeld: Alamy (rechts, linksmidden), Sandra Marusic (linksboven).

boven. Het was zijn droom niet
alleen een gebedshuis te realiseren,
maar ook een symbool van culturele
tolerantie, respect en onderling
begrip. Met dat idee importeerde hij
het sneeuwwitte marmer voor de
koepels uit Macedonië. De kroonluchters werden vervaardigd met
materialen uit Venetië en Oostenrijk.
Iraanse ambachtswerkers knoopten
het tapijt van de hoofdgebedszaal in
elkaar, terwijl de Britse kunstenaar
Kevin Dean de bloemenmozaïeken
ontwierp die de binnenplaats
sieren. De wow’s die ik met enige
regelmaat laat ontsnappen tijdens
de rondleiding – die overigens zeer
de moeite waard is – zijn dan ook
honderd procent gemeend.

Het Louvre
Abu Dhabi
31

VLIEGENDE HOLLANDER JEROEN KRABBÉ

“Ik voel totaal geen
behoefte om het
rustiger aan te doen”
Vorig jaar werd hij 75 jaar, toch is dat voor acteur en schilder Jeroen Krabbé geen
reden om het rustiger aan te doen. Hij schildert, kiest mooie filmrollen uit én focust
op zijn familie. “Stilzitten kan ik niet, ik heb iets nodig om naar uit te kijken.”
TEKST JOANNE WIENEN FOTOGRAFIE MOUNIR RAJI

H

et atelier van Jeroen
Krabbé, vlak bij
het Amsterdamse
Vondelpark, oogt
precies zoals je je een atelier zou
voorstellen: hoge ramen, een tikje
rommelig, verfspetters op de vloer en
rondslingerende oude kranten in de
hoek. Meer dan een eeuw geleden
maakte de Nederlandse schilder
Breitner hier zijn kunstwerken.
Nu is het al dertig jaar de plek waar
Jeroen werkt, schildert en leest.
“Ik heb er nooit iets aan veranderd.
Ja, eens in de zoveel tijd dweil ik.
Dan is het water pikzwart.” Dat hier
wordt gewerkt, is duidelijk. Naast
een tafel liggen stapels boeken over
kunstschilder Chagall; felgekleurde
stickers en post-its piepen tussen de
bladzijden uit. Het is studiemateriaal
voor het vierde deel van de televisieserie Krabbé zoekt…, die dit voorjaar
werd uitgezonden. In die serie
reist hij in het spoor van Chagall
de wereld over. “Het leukste wat
ik ooit heb gedaan,” riep hij op
Radio 1, en nee dat was niet overdreven, zegt hij nu. Het grote
publiek mag hem dan vooral kennen
als acteur; schilderen en reizen zijn
toch echt zijn ‘twee grote liefdes’.
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Hij heeft een hekel aan mensen die
ineens ingewikkeld gaan praten
zodra het over kunst gaat, vertelt hij.
“Het is voor mij geen wetenschap,
maar iets wat je moet voelen. Dat wil
ik overbrengen in die serie. Er zijn
mensen die me schrijven dat ze sinds
jaren weer een museum zijn ingestapt
door mijn programma. Ge-wél-dig!”

“Alles begint bij discipline.
Jezelf bij de haren
pakken en iets dóén”
Een stuk selectiever

Aangestoken door zijn opa en vader,
allebei schilders, zit de liefde voor
kunst er al vroeg in. Het is zijn
moeder, een filmvertaalster, die de
fascinatie voor dat andere witte doek
aanwakkert. “Als klein jochie nam
ze me mee naar filmvoorstellingen.
Ik verstond er niets van, want ze
waren in het Frans of Duits, maar
ik vond het fan-tás-tisch. Magie!
Ik heb me toen één doel gesteld:
filmster worden.” Na rollen in
Soldaat van Oranje (1977) en Spetters
(1980) breekt hij begin jaren tachtig
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VLIEGENDE HOLLANDER JEROEN KRABBÉ

“Ik heb het altijd bespottelijk
gevonden als vrouwen anders
behandeld worden dan mannen”

internationaal door als De vierde
man, waarin hij een hoofdrol speelt,
een wereldhit wordt. Een glansrijke
Hollywoodcarrière volgt. Zo speelt
hij rollen in de Bondfilm The living
daylights (1987) en in The fugitive
(1993) en No mercy (1986). De laatste
jaren verschijnt hij minder vaak in
films, al weten regisseurs hem nog
altijd te vinden. “Mijn Britse agent,
of die in Los Angeles, belt regelmatig
met aanbiedingen. Maar ik ben
selectiever geworden. Voor een
doorsneescenario kom ik mijn atelier
niet meer uit. Weer zo’n filmset op
een exotische plek, dat heb ik wel
gezien. Ik heb er ook zelden tijd voor.
Vergis je niet, met zo’n kunstserie
ben ik maanden bezig.”

227 plakboeken

De laatste film waarin hij speelde
was De Liefhebbers, een familiedrama van regisseur Anna van der
Heide. “Ik kreeg dat script in handen
en dacht vrijwel meteen: daar wil ik
bij zijn. Het was zó goed geschreven
dat ik er niets aan wilde veranderen.
Op die manier kies ik mijn rollen uit.
Puur intuïtief.” Zijn hele leven
doet hij het zo, al ging dat ook
weleens mis. “Ik heb weleens op
een eerste draaidag gedacht: o god,
dit had ik niet moeten doen. Op dat
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soort momenten zet ik een knop om.
Het verandert niets aan mijn manier
van werken. Tenminste, ik lees de
scripts sindsdien wel beter…”
Bij vrijwel elk onderwerp dist Jeroen
moeiteloos een anekdote op. Hij
heeft een levendig geheugen. “Dat
komt omdat ik het leuk vind om alles
bij te houden. Ik heb 227 plakboeken
waarin vrijwel mijn hele leven is
opgenomen. Als iemand me vraagt:
goh, hoe was het op die en die
filmset, kan ik dat zo opzoeken in
mijn dagboeken. Stapels heb ik.
Soms schreef ik in codewoorden, als
ik iets over een tegenspeler schreef
wat misschien niet zo aardig was.”
Het maakt nieuwsgierig, maar een
smeuïge autobiografie zit er helaas
niet in, al glinsteren zijn ogen bij
het idee. Lachend: “Er is genoeg te
vertellen, maar het lijkt me toch
verstandiger om dat níét te doen.”

daarna kregen ze kinderen, precies
in de tijd dat zijn filmcarrière een
vlucht nam. Een hectische tijd, zegt
hij nu. “Als een van de kinderen ziek
was en ik in het buitenland op een
filmset zat, kon ik niet helpen. Ook
ben ik vroeger zelden bij tienminutengesprekjes op school geweest.
Dat kwam vooral op Herma neer.”
Anders was dat in de periodes dat
hij wél thuis was. “Dan was ik er
ook helemaal. Ik kookte net zo vaak
als Herma, en deed even vaak de
was.” Hartstikke feministisch,
noemt hij zichzelf, te danken aan
zijn moeder, die hem en zijn broer
alleen opvoedde na een scheiding.
“Hoe zij het deed, was mijn referentiekader. Een vrouw die het geld
binnenbrengt én thuis alles op orde
houdt. Ik heb het altijd bespottelijk
gevonden als vrouwen anders
behandeld worden dan mannen.”

Grootste trots

Volgende generatie

Het zou overigens geen gek moment
zijn voor zo’n boek. Afgelopen
december werd hij 75. Familieleden
organiseerden een groots verrassingsfeest in het Stedelijk Museum.
“Ik merk eigenlijk nergens aan dat
ik op leeftijd ben,” vertelt hij nu.
“Ik voel totaal geen behoefte om het
rustiger aan te doen. Stilzitten kan
ik niet. Dat heb ik nooit gedaan. Ik
houd ervan om een vooruitzicht te
hebben. Iets om naar uit te kijken.”
Hij voert inmiddels gesprekken
over nóg een kunstserie, maar de
grootste wens ligt allang niet meer
op carrièrevlak. “Ik hoop vooral
dat ik mijn kleinkinderen nog zie
opgroeien, dat ik meemaak hoe
ze zich ontwikkelen als mens. We
zijn een enorm hechte familie, dat
is mijn grootste trots.” Het is
inmiddels bijna 54 jaar geleden dat
hij met Herma trouwde. Vrij snel

Zijn zoons zijn inmiddels min of
meer in hun vaders voetsporen
getreden. Jasper is kunstenaar,
Martijn tv-presentator en Jakob
werkt als stemacteur. Ook de
volgende generatie staat in de
startblokken. Zijn kleindochter gaat
binnenkort naar de kunstacademie
in Londen. Als er één ding is dat
hij ze wil meegeven, is het hoe
belangrijk discipline is. “Daar begint
alles mee. Als ik wil schilderen, zit ik
om negen uur ’s ochtends voor mijn
doek. Ook al heb ik geen idee wat ik
ga doen. Zo heb ik mijn kinderen ook
opgevoed. Wil je schrijven? Ga zitten
en begin. Presenteer je een show?
Zorg dat je voorbereid bent en kom
op tijd. Telaatkomers kan ik niet
uitstaan. Zeker bij vrije beroepen is
discipline zo belangrijk. Jezelf bij de
haren pakken en iets dóén. Dat is
wat ik mijn hele leven heb gedaan.”

JEROEN
IN HET KORT
Jeroen Krabbé (75)
is acteur en kunstschilder. Hij ging naar
de toneelschool en
de Rijksakademie van
Beeldende Kunsten in
Amsterdam. Krabbé
werd bekend bij het
grote publiek dankzij
filmrollen in Soldaat
van Oranje en
Spetters, en speelde
later in Hollywoodproducties als The
living daylights en
The fugitive. Zijn
schilderijen worden
wereldwijd verkocht
aan liefhebbers en
verzamelaars. Dit
voorjaar was het
vierde deel van de
televisieserie Krabbé
zoekt… te zien, waarin
hij in de voetsporen
treedt van grote
kunstenaars als
Gauguin en Chagall.
Krabbé is getrouwd,
heeft drie kinderen en
negen kleinkinderen.
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IN THE PICTURE SPORT

SPORT
WALHALLA
Elk jaar trekken duizenden
sportievelingen richting het majestueuze Maligne Lake in Nationaal Park
Jasper in Alberta. Dit meer is
namelijk het startpunt van de 44
kilometer lange Skyline Trail,
een uitdagende wandelroute die naar
de voet van Signal Mountain leidt.
Het is een van de populairste
wildernistochten door de Canadese
Rockies. Op en rond het meer is het
ook goed fietsen, vissen of kajakken.

Naar Edmonton
Vanaf 25.000 Miles.
Vluchtduur 8 uur en 50 minuten.
De actuele vluchtinformatie voor
deze KLM-bestemming vindt u
op klm.nl/flight-status. Reisadvies en
toegangseisen voor Canada
vindt u op nederlandwereldwijd.nl.
Beeld: Chris Burkard.

Compenseer uw CO2-uitstoot van
deze KLM-vlucht voor € 10.
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REISVERHAAL COSTA BRAVA

Liefde op het
tweede gezicht
De Costa Brava omvat veel meer dan het bekende zon, zee, strand.
Bezoekers hebben grote kans verliefd te worden op de glooiende
wijngaarden en het ruige achterland met zijn betoverende dorpjes.
TEKST ANNETTE LAVRIJSEN FOTOGRAFIE MIRJAM BLEEKER

Cap de Creus
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Een van de vele
schilderachtige
straatjes in het
oude vissersdorp
Cadaqués.
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Z
Zeventien jaar was ik. Net geslaagd
voor mijn eindexamen en voor
het eerst met mijn vriendinnen
op vakantie in het buitenland. In
onze stamkroeg-voor-de-week had
ik het aangelegd met de barman,
want zonder serieuze flirt achtte
ik de pret in Lloret de Mar niet
compleet. Hij had donkere ogen
en lippen die plakten van de
Apfelkorn. Zijn naam weet ik
niet meer, maar ik herinner me
nog goed hoe hij bij elke ronde
ook zelf een shotje nam.
Met de roes van de vakantie
eindigde ook de zomerliefde en
het zou nog twintig jaar duren
voordat ik weer voet zette aan de

KLM crew favourite
Cabin crew member Teddy van Es:
“Bij een bezoek aan Barcelona mag een
puzzeltocht van Get to know Barcelona eigenlijk
niet ontbreken. Tijdens deze interactieve wandeling
door de hippe wijk El Born leert u alles over de
geschiedenis van Barcelona en de Catalaanse
cultuur en worden de leukste plekken bezocht.
Een leerzame, maar vooral leuke ochtend of
middag in het prachtige Barcelona.”

Costa Brava. Deze keer zag ik geen
feestende jongeren op overvolle
stranden, maar imposante kliffen
waar je in de schaduw van de
pijnbomen en eucalyptus uitkeek
over idyllische baaitjes (calas)
aan een azuurblauwe zee. Wat
me nog meer verraste was het
achterland met de glooiende
wijngaarden, uitgestrekte bossen
en oude landhuizen (masías).
Net als de sprookjesachtige stadjes
waar je tussen eeuwenoude muren
als vanzelf je pas vertraagt. Mijn
oude, eenzijdige beeld van de
Costa Brava was aan diggelen en
maakte plaats voor een blijvende
bewondering.

Geliefd bij kunstenaars
Met de liefde is het ook goed
gekomen: inmiddels woon ik al
weer twee jaar met mijn vriend in
Barcelona en vormt de Costa Brava
een geliefde escape wanneer we
behoefte hebben aan natuur, rust
en een verfrissende duik. De Costa
Brava is de ruim tweehonderd
kilometer lange kustlijn tussen de
badplaats Blanes en de Franse
grens, haar naam (‘wilde kust’) een
knipoog naar het grillige landschap
van kliffen, zee en bergen. Ondanks
het massatoerisme laat de Costa
Brava zich niet aanharken. Tel daar
haar ongrijpbare schoonheid bij op
en u begrijpt waarom kunstenaars
als Pablo Picasso en Joan Miró en
schrijver Truman Capote zich onder
haar bewonderaars schaarden; al
was haar bekendste ambassadeur
toch wel Salvador Dalí (1904-1989).
Geboren in het nabijgelegen
Figueres, viel de excentrieke
kunstenaar vooral voor het rauwe,
kale landschap van het Parque
Natural de Cap de Creus, in het
noordelijke deel van de Costa
Brava. Als een uitgestrekte hand
vol grijpgrage vingers lopen de
Pyreneeën hier uit in de Middellandse Zee, wier eroderende kracht

samen met de stevige wind heeft
gezorgd voor een surrealistisch
maanlandschap. Niet voor niets
figureerde deze plek in Dalí’s
beroemdste schilderijen.
Wanneer we bij de vuurtoren in
het midden van het park een biertje
drinken, stel ik me voor hoe de man
met de beroemde snor met zijn
schetsblok over de donkere rotsen
klom en zijn roeiboot aanlegde in
een van de vele verborgen baaitjes
met kiezelstranden.

DOEN MET
KINDEREN
B&B Can Portell

Begur

123ole.nl

Bijzondere kracht

Dalí Theatre-Museum

Op enkele kilometers van het
park, in Port Lligat bij het elegante
vissersdorp Cadaqués – op de
meest oostelijke punt van het
Iberisch Schiereiland – toverde
Dalí enkele vissershutten om in
een wonderlijk zomerhuis. Met
een gigantisch ei op het dak, een
theatrale beer bij de entree en
slim geplaatste spiegels waarmee
hij in heel Spanje de eerste was
die vanuit zijn bed de zon zag
opkomen. Het flamboyante huis
waar hij samen met zijn muze
Gala woonde, kunt u nog altijd
bezoeken (salvador-dali.org).
Dalí leeft niet meer, maar Cadaqués
staat nog altijd bekend om de
artistieke sfeer. In het labyrint
van straatjes vindt u witte huizen
met blauwe details, bloeiende
bougainvillea en talloze galeries
en restaurants. Deze openen hun
deuren tussen maart en november,
omdat het er in de wintermaanden
flink kan stormen. Volgens de
inwoners van Cadaqués heeft de
tramontana-wind die vanuit het
noordoosten over de regio Empordà
waait, zo’n bijzondere kracht
dat die de psyche beïnvloedt
van eenieder die zich op z’n pad
begeeft. Dalí was een van de
bekendste ‘slachtoffers’, maar
ook het culinaire genie Ferran
‘El Bullí’ Adrià zou door de
Tramontana zijn beïnvloed.

Wie denkt dat musea saai zijn,
is nog niet in het Dalí TheatreMuseum in Figueres geweest.
De theatrale en soms ronduit
hilarische kunst van de
excentrieke kunstenaar prikkelt
ook de verbeelding van
kinderen. Tot zeven jaar is dit
museum gratis te bezoeken.
salvador-dali.org

Medes-eilanden
Strand Platja Fonda
in Begur.

Verken de rijke onderwaterwereld
van de Medes-eilanden, de beste
plek aan de Costa Brava om te
snorkelen en duiken. In L’Estartit
vindt u diverse aanbieders van
snorkel- en duiktours.

Via Ferrata
Voor iets grotere durfals: bij de
Via Ferrata in Sant Feliu de Guíxols
klimt u over de smalle richels van
een klif met de golven van de
Middellandse Zee onder u. U kunt
een klim boeken met gids.
viaferratacaladelmoli.com

Cadaqués
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De Nederlandse B&B Can Portell
nabij Girona verhuurt kleurrijke
kamers en pipowagens en heeft
een ruime speelweide, verwarmd
zwembad, tafeltennistafel,
muziekinstrumenten en (in de
zomer) een wekelijkse bonte avond.

Girona
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Cultuur en strand
vinden elkaar in het
artistieke Cadaqués
ETEN &
DRINKEN
Compartir
Drie chefs die ooit
werkten bij het
wereldberoemde
restaurant El Bullí
koken nu in Cadaqués
volgens de principes
van de moleculaire
gastronomie.
compartircadaques.com

Bo.TiC
Dit haute-cuisinerestaurant vindt u in
het gehucht Corça.
Laat u verrassen
door de chef en drink
er wijn uit de D.O.
Empordà-streek bij.
Tip: check van tevoren
de openingstijden.
bo-tic.com

Turandot
Knus restaurant in het
centrum van Begur,
waar het jonge koppel
Lucas en Celeste
creatieve gerechten
serveert die met liefde
zijn gemaakt.
turandot.es

Het dorp Port Lligat:
favoriet van
Salvador Dalí.
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Cadaqués
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Vijftig tinten blauw

Dalí Theatre-Museum
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Hoe zuidelijker u komt, hoe groener
het landschap. Tot mijn favorieten
behoren de dramatische kliffen en
verborgen baaitjes tussen Calella de
Palafrugell en Palamós, vanwege het
kraakheldere water én de legendes
die ze omgeven. Van bloeddorstige
piraten die een boerendochter
ontvoerden en doodden op het
strand van Cala del Crit (‘baai van
de schreeuw’), tot de echtgenote van
een gevluchte Russische kolonel die
zich dagelijks vanaf de top van Cap
Roig op een ezel naar een beschutte
baai liet rijden om daar in evakostuum te gaan baden (La Banyera
de la Russa). Hetzelfde echtpaar was
verantwoordelijk voor de aanleg
van de gelijknamige botanische
tuinen, waar u in juli en augustus
kunt luisteren naar internationale
artiesten als Ben Harper en Jamie
Cullum (caproigfestival.com).
In zomerse weekenden parkeren wij
onze auto hier op enkele kilometers
van het strand. Lopend volgen we
dan de route door het bos en over de
steile kustpaden naar de rustigste
strandjes (Cala Font Morisca, Cala
Estreta, Cala dels Canyers) in dit
populaire deel van de Costa Brava.
De kustpaden zijn onderdeel van de
Camí de Ronda, een netwerk van
oude smokkelaarspaden die sinds
enkele jaren in ere zijn hersteld en
nu deel uitmaken van de GR 92,
een wandelpad dat van het tegen
de Franse grens gelegen plaatsje
Collioure tot aan Ulldecona loopt.
De paden danken hun naam aan
de ‘rondes’: de douanebeambten
die hier vroeger patrouilleerden.
Het is op een van die paden dat
ik op een ochtend de Catalaanse
kunstenaar Manel Bosch tegen het
lijf loop. Op het canvas voor hem
een impressie in vijftig tinten blauw.
“Tegenwoordig doet iedereen
knip-knip-knip met de camera,”
verzucht hij, “maar de vele kleurschakeringen van de Costa Brava
en haar intensiteit zijn niet in een
foto te vangen.” Waarop ik prompt
besluit mijn telefoon vandaag in
de tas te laten, want de beste man

heeft natuurlijk gelijk. Via de in
de kliffen uitgehouwen tunnels
en romantische baaitjes wandel ik
naar het strand van Fornells. Het
is een van de indrukwekkendste
stukken van de Camí de Ronda,
en die dienen wandelaars bewust
in zich op te nemen – of beter: te
‘proeven’, zoals Bosch zegt.

Betoverend achterland
Al even fotogeniek als de kust is het
achterland. Hier vindt u bijvoorbeeld
het stadje Besalú met zijn Romaanse
brug over de Fluvià, en de prachtige
gehuchten Monells, Peratallada
en Corçà. De provinciehoofdstad
Girona wordt vaak overgeslagen,
maar vormt met haar oude Joodse
buurt en goed bewaard gebleven
badhuis Banys Àrabs een mooie
dagtrip. Wie goed oplet herkent
hier verschillende filmlocaties
uit de hitserie Game of thrones.
Nog zo’n goede struinplek is het
stadje Begur, met zijn levendige
terrassen en herenhuizen in
koloniale stijl. In de negentiende
eeuw beproefden veel kooplui uit
Begur hun geluk in de Spaanse
kolonie Cuba. Nadat het land
onafhankelijk werd, keerden
velen van hen (de indianos) terug
en bouwden hun villa’s in de
stijl van het kleurrijke Cuba. De
kasteelruïne boven op de heuvel
is nog vele malen ouder en de klim
waard. Bij helder weer zou u vanuit
hier alle hoogtepunten kunnen
zien, al weet de oplettende reiziger
natuurlijk wel beter. De Costa Brava
valt niet in één beeld te vangen.

Hoe zuidelijker,
hoe groener
het landschap

SLAPEN
Finca Bell-Lloc
Ingeklemd tussen
de wijngaarden en
bergen ligt Finca
Bell-Lloc. Het hotel,
onderdeel van het
biologische wijnhuis
Brugarol, is een van
de mooiste locaties
op de D.O. Empordàwijnroute.
fincabell-lloc.com

Casa Matilda
Deze B&B in Corçà
biedt smaakvolle
kamers, een hemels
ontbijt en een
gezellige huiskamer
met platenspeler.
casamatilda.es

Sa Rascassa
In dit sympathieke
boetiekhotel kunt u
zich na de maaltijd
terugtrekken voor
een siësta in een van
de mooie kamers
met uitzicht op het
kristalheldere water
van Cala d’Aiguafreda.
hostalsarascassa.com

Naar Barcelona
Vanaf 7.500 Miles.
Vluchtduur 2 uur en 5 minuten.
De actuele vluchtinformatie voor deze
KLM-bestemming vindt u op klm.nl/ﬂight-status.
Reisadvies en toegangseisen voor
Spanje vindt u op nederlandwereldwijd.nl.
Compenseer uw CO2-uitstoot
van deze KLM-vlucht voor € 2.
Het mooie
strandje Sa Tuna
nabij Begur.
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CITY GUIDE TEL AVIV

Vrolijk &
flamboyant
Aan de Israëlische kust ligt een stad die alles lijkt te hebben:
mooie stranden, historische wijken, een florerende
culinaire scene en bovenal ruimdenkende, vrolijke inwoners.
Gaat u mee naar Tel Aviv?
TEKST JOANNE WIENEN

Exclusieve poolhouses op maat
Een luxe poolhouse van Bronkhorst vormt snel het hart van
uw thuisleven. Uitgerust met alle comfort kunt u er het hele
jaar rond van genieten. Vraag de gratis brochure aan op
bronkhorstbuitenleven.nl of bel 0577 - 201 575 voor een

TUINKAMERS

|

VERANDA’S

|

POOLHOUSES

|

SCHUREN

|

GARAGES

|

GASTENVERBLIJVEN

Beeld: Alamy

vrijblijvende afspraak.
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CITY GUIDE TEL AVIV
Tel Aviv Museum
of Art

“I

Op de vlooienmarkt
Shuk HaPishpeshim
kun je echt álles vinden
noordelijker ligt het historische
stadsdeel Jaffa. Deze eeuwenoude
havenstad werd jaren geleden
opgeslokt door Tel Aviv, maar
heeft z’n authentieke karakter
behouden. In de smalle steegjes zijn
veel kunstgaleries te vinden en in
de oude haven kunt u aanschuiven
bij een van de vele uitstekende visrestaurants. Ook de moeite waard: ga
schatgraven op Shuk HaPishpeshim,
de vlooienmarkt die zes dagen per
week is geopend en waar werkelijk
van alles wordt aangeboden, van
antieke meubels tot oude lp’s.

48

Het historische stadsdeel Jaffa,
een eeuwenoude haven, heeft z'n
authentieke karakter behouden
9 14

CULTUUR

16

De vlooienmarkt
Shuk HaPishpeshim

Arlozo
rov St

In de wijk Jaffa
18
10

7
1

12

15

13

11
6
2

17
4
5

La Guardia St
Shalma Rd

3
8

The Chapel

The Old Man
& the Sea
Uitzicht
op Jaffa

ETEN & DRINKEN
HaSalon 1
In dit erg populaire
restaurant van lokale
topchef Eyal Shani
werken de koks
onverstoorbaar verder
in de open keuken terwijl
de muziek gedurende
de avond steeds luider
wordt en zowel de
gasten als het personeel
op de tafels beginnen
te dansen.

The Old Man & the Sea
De naam verraadt het
al: in dit restaurant in
het mooie Jaffa eet
u vis en zeevruchten.
En wel in enorme
porties en geserveerd
met tientallen mezze
(kleine gerechtjes zoals
falafel, baba ganoush
en hummus).

3

Kedem St 85

Dalida 2
Op het menu staan hier
goede wijnen, lekkere
cocktails en heerlijke,
kleine gerechtjes om
te delen. Aanrader:
malfouf (Arabische
kool) met gebakken
calamares of lamsvlees,
pistachenoten en de
geitenkaas halloumi.

The Chapel 4
De populaire cocktailbar van het Jaffa Hotel
dankt haar naam aan
de tijd dat het historische
gebouw dienstdeed
als klooster. Dankzij
de gewelfde plafonds,
glas-in-loodramen en
fraaie stenen vloeren
is een drankje drinken
hier werkelijk een
ervaring op zich.

Zevulun St 7

Louis Pasteur St 2

Ma’avar Yabok 8

Abu Hassan 5
Abu Hassan is een van
de oudste en bekendste
restaurants van de stad.
Bezoekers stappen hier
al jaren binnen voor de
signature dish: hummus.
En die wordt geproefd
in het pretentieloze
restaurant of onder
de luifel voor de deur.
Elders in de stad zijn
nóg twee vestigingen.
Ha-Dolﬁn St 1

Taqueria 6
In een zijstraat van
Rothschild Boulevard
vindt u de vrolijke
hotspot Taqueria. Met
het lekkerste Mexicaanse
eten op het menu: taco’s,
burrito’s en quesadilla’s,
uiteraard ook met
guacamole. Desserttip:
de gefrituurde oreo’s.
Levontin St 28

1 HaSalon
2 Dalida
3 The Old Man & the Sea
4 The Chapel
5 Abu Hassan
6 Taqueria
7 Tel Aviv Museum of Art
8 Design Museum Holon
9 The Steinhardt Museum
of Natural History
10 Hotel Cinema
11 The Norman
12 The Poli House
13 Shuk HaCarmel
14 Yarkon Park
15 Drummers Beach
16 Carlton Hotel Tel Aviv
17 Ayeka
18 Locker Room

Tel Aviv Museum
of Art 7
In dit bijna futuristische
gebouw is hedendaagse
en klassiek-moderne
kunst van bekende
namen te zien. Van
tekeningen en fotograﬁe
tot architectuur, design
en Israëlische kunst.
Shaul Hamelech Blvd 27

Design Museum 8
Holon
In dit museum – het
eerste in zijn soort
in Israël – worden alle
vormen van design
belicht, van mode
tot architectuur. Het
indrukwekkende
gebouw met horizontale
banden die de twee
galerieën omringen, is
nu al een icoon.
Pinkhas Eilon St 8

Beeld: Alamy (vlooienmarkt), Stocksy (Jaffa), Yadid Levy (The Chapel, Hotel Cinema), Patiz Assouline (The Old Man and the Sea),
Getty Images (Tel Aviv Museum of Art), Sivan Askayo (The Norman), AWL Images (uitzicht of Jaffa).

n Jerusalem we pray, in Tel
Aviv we play” is een modern
Israëlisch gezegde. Tel Aviv
is dan ook een vrije, moderne
stad, met een enorme diversiteit aan
religies, culturen en achtergronden.
Daarbij is het een vrolijke stad:
nergens wordt de dag zo gretig
geplukt als hier. Logisch, want alle
ingrediënten zijn daarvoor aanwezig.
Het strand is overal dichtbij, de zon
schijnt vrijwel altijd en de stad heeft
fantastische restaurants. Tel Aviv
ontpopte zich de afgelopen jaren tot
ware ‘foodiestad’, met een fusionkeuken gestoeld op de eeuwenoude
eettradities van de immigrantenbevolking en een hotspot op elke
straathoek. De stad is relatief klein en
daarom lopend goed te verkennen.
Een goed startpunt is Rothschild
Boulevard, de bekendste straat van
de stad, en wereldberoemd vanwege
de omringende witte gebouwen in
Bauhausstijl. Het leverde Tel Aviv de
bijnaam ‘Witte stad’ op, en een plekje
op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Wandel vanaf hier twintig minuten
in noordelijke richting en u staat in
de hippe wijk Florentin. Vanwege de
rauwe streetart en vele veganistische
eetcafés in opgeknapte gebouwen
wordt deze wijk ook wel het ‘Brooklyn
van Tel Aviv’ genoemd. Nog iets

The Norman

Hotel Cinema

SLAPEN
Hotel Cinema 10
Dit stijlvolle hotel is een
voormalige bioscoop
in Bauhausstijl. Het
dakterras biedt een
spectaculair uitzicht
over de stad.
Zamenhoff St 1

The Norman 11
Dit hotel beschikt over
een mooie, zonovergoten tuin, een sushibar,
spa en een terras en
zwembad op het dak.

The Steinhardt Museum
of Natural History 9
Dit interactieve museum
is leuk en leerzaam
voor zowel volwassenen
als kinderen. Bezoekers
leren er alles over de
ﬂora en fauna in Israël,
gepresenteerd in
originele categorieën.

Nachmani St 23-25

Klausner St 12

Nachalat Binyamin St 1

The Poli House 12
Dé plek voor kunstliefhebbers: The Poli
House werd ingericht
door ‘starchitect’
Karim Rashid. Met
neonlicht en graﬁsche
kunst aan de muren.
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IN THE PICTURE FOOD

CITY GUIDE TEL AVIV

VOOR DE
ZAKENREIZIGER
Hotel met plussen

16

Volgens een onderzoek van Arbitrip,
een start-up gespecialiseerd in
zakenreizen, is bij het boeken van
een hotel het ontbijt nog belangrijker
dan de locatie of de kamers. Fijn: het
Carlton Hotel Tel Aviv scoort op alle
fronten, en het hotel heeft een goed
uitgerust business centre en de wifi
op de kamers is snel en sterk.
carlton.co.il

Samen werken

17

Tel Aviv heeft een levendige
start-upscene, daarom zijn er meer
dan genoeg co-workingplekken
te vinden. Bij Ayeka, vlak bij
Rothschild Boulevard, kunt u een
enkel bureau of volledig ingerichte
studio huren. Daarnaast zijn er een
zwembad, sportschool, bibliotheek,
douches en een terras, allemaal vrij
te gebruiken wanneer u een bureau
huurt. Er worden regelmatig
workshops en lezingen gegeven.
ayeka.co

wekkende Holocaust-13
museum Yad Vashem.
Yarkon Park 14
Park vol archeologische
bezienswaardigheden
en plantensoorten,
genoemd naar de
Yarkon-rivier die erdoorheen stroomt. U
kunt er een bootje huren
om op de rivier te varen.

HaCarmel St 11

Dagtrip Jeruzalem
De hoofdstad van Israël
ligt op slechts anderhalf
uur reizen. Ontdek de
heilige plaatsen, wandel
over de Via Dolorosa
of bezoek er het indruk-

Shuk HaCarmel

Drummers Beach 15
Op vrijdagmiddag
komen inwoners en
toeristen hier samen
om muziek te maken
(op trommels, vandaar
de naam). Fijne, hippieachtige sfeer. Er is ook
een surf- en beachclub.
Retsif Herbert
Samuel St 5

Streetart kijken
De hippe wijk Florentin
staat bekend om zijn
muurschilderingen.
Vooral op Elifelet Street,
HaMehoga Street en
HaNagarim Street zijn
veel mooie werken
te bekijken. Liever
georganiseerd op pad?
Boek een rondleiding
via abrahamtours.com

Over restaurant Jewell’s, op een
uurtje rijden van Kaapstad, wordt
enkel in superlatieven gesproken.
Dat is niet gek. Topchefs Liam
Tomlin en Neil Jewell toveren ware
kunstwerkjes op uw bord, zoals deze
petitfours met madeleines, pâte
de fruit van pruimen, meringue
van hibiscus, passievruchtmarshmallows en een fudge van
chocolade en komijn. ‘Geniet u
maaltyd,’ zoals de Afrikaners zeggen.

Me-time op de planning 18
Vaak kiezen zakenreizigers voor
een strakke planning. Het kan goed
zijn voor de productiviteit om ook
tijd voor uzelf in te plannen.
Bijvoorbeeld door een uurtje te
sporten. In sportschool Locker Room
kunt u verschillende lessen boeken,
zoals yoga, boksen en HIIT.
lockeroom.co.il

Naar Kaapstad

Naar Tel Aviv
Vanaf 15.000 Miles.
Vluchtduur 4 uur en 30 minuten.
De actuele vluchtinformatie voor deze
KLM-bestemming vindt u op klm.nl/flight-status.
Reisadvies en toegangseisen voor
Israël vindt u op nederlandwereldwijd.nl.
Compenseer uw CO2-uitstoot van
deze KLM-vlucht voor € 5.

Vanaf 32.000 Miles.
Vluchtduur 14 uur en 20 minuten.
De actuele vluchtinformatie voor
deze KLM-bestemming vindt u
op klm.nl/flight-status. Reisadvies en
toegangseisen voor Zuid-Afrika
vindt u op nederlandwereldwijd.nl.
Beeld: Claire Gunn.

12

11 13
Shuk HaCarmel
Handig als u de grootste
warenmarkt van Tel
Aviv wilt verkennen: de
HaCarmel Bites Card.
Schaft u deze aan, dan
krijgt u een plattegrond,
een audiogids en zes
vouchers voor hapjes
en drankjes. Zodat u
de markt in uw eigen
tempo kunt verkennen
en overal kunt proeven.
De kaart is vooraf
online te bestellen.

Beeld: Yadid Levy (boven), AWL Images (Shuk HaCarmel)

DOEN
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CULINAIRE
PAREL

Compenseer uw CO2-uitstoot van
deze KLM-vlucht voor € 12.
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Samen duurzaam op weg
Reizen van en naar Schiphol
is makkelijk en duurzaam
met de gratis KLM Bus die
rijdt op biobrandstof van
GoodFuels. Stap in bij een
van de acht opstappunten
en start uw reis comfortabel
en milieuvriendelijk.

duurzaamheidsboard en voldoet aan
de hoogste duurzaamheidsnormen.
Met het gebruik van GoodFuels
ontstaat een volledigere verbranding
in de motor, waardoor er minder fijnen stikstofdeeltjes in de lucht komen.

Dankzij GoodFuels rijdt de KLM Bus
op geavanceerde biobrandstof
en dus klimaatneutraal vanaf
Maastricht, Maastricht Aachen
Airport, Eindhoven Airport,
Nijmegen, Arnhem, Enschede,
Hengelo en Apeldoorn naar Schiphol
en vice versa. KLM-reizigers kunnen
gratis gebruikmaken van deze
service. GoodFuels is pionier,
wereldwijde marktmaker en -leider
in 100% duurzame biobrandstoffen
gemaakt van gecertificeerde afvalen reststromen die direct inzetbaar
zijn als alternatief voor diesel. De
biobrandstof van GoodFuels is
gekeurd door een onafhankelijke

Door de biobrandstof van GoodFuels
wordt de CO2-uitstoot op de drie
KLM Bus-routes met bijna 600 ton
gereduceerd; dat is te vergelijken met
25 keer de wereld rond met een auto.
Door uw eigen auto te laten staan en
te kiezen voor de KLM Bus draagt u
zelf ook direct bij aan het verminderen
van CO2-uitstoot.

Samen op weg naar
het versnellen van
de energietransitie

• GoodFuels voorziet de KLM Bus
van biobrandstof.
• Met de KLM Bus wordt jaarlijks
een CO2-reductie bereikt
vergelijkbaar met 1 miljoen
gereden autokilometers.
• Dagelijks rijdt de gratis KLM Bus
op drie verschillende routes
door Nederland.
Dirk Kronemeijer, Founder en CEO
van GoodFuels: “Al onze producten,
diensten en businessmodellen zijn
gericht op het implementeren en
versnellen van de energietransitie,
wat betekent dat er minder energie
wordt gehaald uit fossiele en meer
uit duurzame bronnen. We zijn er
daarom enorm trots op dat we als
groene brandstofpionier onze naam
GoodFuels mogen verbinden aan
deze duurzame service van KLM.”

Wat kunt u doen?
Er zijn verschillende manieren
om voor uw eigen vervoersmiddel
of wagenpark CO2-uitstoot te
verminderen. Wij leggen u graag
uit hoe u impact kunt maken.

Beeld: Natascha Libbert.

nl.goodfuels.com/duurzaamheid
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ONTDEK MEER OP CURACAO.COM
KLM-service aan boord

Welkom terug

Vegetarische keuze

KLM Lounge

ALTIJD EEN
LOUNGE VOOR U
De KLM Schengen Crown Lounge is sinds juli geopend op
aangepaste tijden. De openingstijden worden verder
verruimd naarmate de vluchtuitvoering van KLM stapsgewijs naar het normale niveau gaat. Buiten deze tijden zijn
Schengen-reizigers ook welkom in de KLM non-Schengen
Crown Lounge tussen de E- en de F-pier. Deze lounge is
geopend van 7.00 tot 21.00 uur. Houdt u rekening met wat
extra looptijd tussen de KLM non-Schengen Crown Lounge
en uw vertrekgate? Het niet-Schengengebied komt u
binnen via de douane op vertoon van uw reisdocumenten.
U kunt ook weer genieten van het culinaire aanbod in de
lounge of een drankje in de Blue-bar. Bezoek voor meer
informatie over de lounges en Blue-restaurant lounge.klm.com

DIT IS DE PLEK OM ER
ECHT EVEN UIT TE ZIJN

Voetjes in het zand, een heerlijke tropische
temperatuur en een prachtige omgeving om
helemaal tot rust te komen. Hier kom je weer op
adem en vind je een moment voor jezelf. Curaçao
is jouw tweede thuis en een veilige plek om weer
op te laden.
Je vraagt je misschien wel af hoe dat er dan uit
komt te zien, weer op vakantie?

Veel dingen zijn hetzelfde als in Nederland, zo
houden we afstand en wordt er extra gelet op
hygiëne. Gelukkig gebeurt er op Curaçao veel
buiten dus is het makkelijk om ruimte te maken.

Nieuwe
KLM-bestemming

Met KLM
naar Cork
KLM breidt haar netwerk weer langzaam en zorgvuldig uit.
Sinds begin augustus vliegt KLM dagelijks vanaf Schiphol
naar Cork (Ierland). Cork stond als nieuwe KLM-bestemming
voor eind maart gepland. Als gevolg van COVID-19 werd dit
uitgesteld. De vluchten worden uitgevoerd met de Embraer 175,
die ruimte biedt aan 88 passagiers. Cork is de tweede
KLM-bestemming in Ierland, naast Dublin. klm.nl

En mocht je vragen hebben? Er wordt natuurlijk
bijna overal Nederlands gesproken. We hebben alle
informatie en antwoorden op veelgestelde vragen
over jouw reis en verblijf op Curaçao verzameld op
onze website curacao.com. Heb je reeds geboekt?
Bereid je dan voor op dicardcuracao.com

KLM-podcast

THUIS OP REIS

Er staat dus niets meer in de weg. Welkom terug!

BELEEF HET ZELF

Beeld: Shutterstock (Cork).

Bon Biní en welkom terug op Curaçao.
Wij kunnen niet wachten om je weer te
ontvangen.

KLM heeft een primeur in Economy Class op
Europa: vanaf april bestaat het assortiment
sandwiches en wraps alleen nog uit opties
zonder vlees. Met een honderd procent
vegetarische keuze komen we tegemoet aan
de toenemende vraag van passagiers en dragen
we op een positieve manier bij aan het milieu.
Als gevolg van COVID-19 kan de service aan boord
tijdelijk zijn aangepast. klm.nl/vertrouwdopreis

Van smoorverliefd worden in
Alaska tot briljante carrièreplannen in Kenia: in The
Journey (de podcast van
KLM) vertellen mensen
over de reis die hun leven

ondersteboven gooide. In
elke aflevering komt steeds
één uniek verhaal aan bod.
Telkens goed voor dertig
minuten luisterplezier.
podcast.klm.com

Samenwerking

STAP AAN BOORD
IN MADURODAM
Alle
KLM-passagiers
ontvangen
als extra
service
aan boord
desinfecterende
handgel
en een
desinfecterend
doekje

De nieuwste attractie in Madurodam draagt
de naam The Flying Dutchman. Deze flight
experience in een volledig gerestaureerde
Douglas DC-3 is een eerbetoon aan de pioniersgeest van de honderdjarige KLM. In een
levensgroot KLM-vliegtuig uit de jaren vijftig
maken bezoekers een vlucht door tijd en ruimte,
die veel verder gaat dan vliegen. Zo ontdekt
u alles over de pioniers van toen en nu die
Nederland groot hebben gemaakt.
madurodam.nl/ﬂying-dutchman

KLM Air&Rail

VERKEN
ANDERE
REISOPTIES
Via KLM Air&Rail reist u met de
Thalys comfortabel tussen Brussel
en Antwerpen naar Schiphol en weer
terug. Op deze manier stoot u acht
keer minder CO₂ uit dan met de
auto. Aan de KLM Air&Rail-balie
op Schiphol checkt u ook nog eens
soepel en versneld in. Ontdek alle
voordelen op klm.nl

Bluebiz

Geldigheid
blue credits
In onzekere tijden biedt bluebiz
een stukje zekerheid. De
geldigheid van blue credits is
namelijk met een jaar verlengd.
Blue credits die u in 2018 heeft
gespaard, vervallen niet eind dit
jaar, maar kunt u ook gebruiken
in 2021. Zo profiteert u nog langer
van de voordelen van bluebiz.
bluebiz.com
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Overweegt u om een vlucht te boeken?
Met onze flexibele omboekgarantie kunt
u met een gerust hart uw reis plannen.
Op een later moment uw reisdatum of
bestemming wijzigen, kan eenvoudig en
kosteloos via Mijn Reis (kosten van een
mogelijk tariefverschil blijven gelden). De
garantie is van toepassing op vluchten
van KLM, Air France en Delta Airlines.
klm.nl en klm.nl/trip

2

4

Boek met
vertrouwen

Check het
reisadvies

Check de actuele stand van zaken en de
toegangseisen van het land waar u naartoe
reist en of een coronatest verplicht is. Zelfs
als u inwoner bent van dat land of als het
betreffende land niet uw eindbestemming
is. Bezoek de website van de lokale
overheid, IATA en Buitenlandse Zaken voor
het laatste reisadvies. nederlandwereldwijd.nl en
klmhealthservices.com/reisvoorbereiding/coronatest

6 dingen die u moet
weten voor vertrek

MET EEN
VERTROUWD
GEVOEL
OP REIS
Bent u plannen aan het maken voor een
vakantie of familiebezoek in het
buitenland? Of uw volgende zakenreis?
Als u zover bent, zijn wij er klaar voor.
KLM doet er alles aan om u zo veilig
mogelijk te vervoeren en de service te
bieden die u van ons gewend bent. Wij
houden de ontwikkelingen rondom
COVID-19 continu voor u in de gaten
en we passen onze producten en
diensten aan op de situatie van dat
moment. Om het u makkelijk te maken,
hebben wij voor u de belangrijkste
reisinformatie verzameld in een
handig overzicht. Zo kunt u binnenkort
of straks goed voorbereid en met een
vertrouwd gevoel met KLM op reis.
klm.nl/vertrouwdopreis

3

Op de
luchthaven

Schiphol heeft maatregelen genomen
om u zo veilig mogelijk naar uw vlucht te
begeleiden. Zo is het dragen van een
mondkapje op de luchthaven verplicht.
Op de website van Schiphol kunt u terecht
voor informatie en antwoorden op
veelgestelde vragen. schiphol.nl
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ALS TWEE
DRUPPELS
WATER

Veilig en gezond
onderweg

Veiligheid is onze belangrijkste prioriteit.
We hebben maatregelen genomen volgens
de WHO-richtlijnen, zoals aangepaste
catering. Neem ook voldoende mondkapjes
mee. Deze zijn aan boord verplicht en
moeten iedere vier uur worden vervangen
of eerder wanneer ze vies of vochtig zijn.

De eigentijdse, stijlvolle sieraden van
Miccy’s zijn met de hand vervaardigd
door gekwalificeerde goudsmeden
en afgewerkt met 18-karaats vergulde
zilveren onderdelen. Deze elegante
‘open crystal drops’- oorbellen zijn
ware eyecatchers.

Meer weten? Scan de
QR-code en bekijk de
video over onze
veiligheidsmaatregelen.

Miles-aanbieding
Nu 28,5% korting

5

24.180 Miles*
i.p.v. 33.850 Miles

*Deze aanbieding is geldig t/m 4 oktober 2020.
Bestel dit product op store.flyingblue.com
Verkrijgbaar in drie kleuren.

Reisvouchers

Als uw KLM-vlucht is geannuleerd, heeft
u recht op teruggave van de ticketprijs of
op een vergoeding in de vorm van een
reisvoucher. Kiest u voor een voucher,
dan is deze tot wel 15% extra waard als u
uiterlijk 31 oktober 2020 een nieuw ticket
boekt, met vertrek voor 15 juni 2021. U kunt
de meerwaarde ook gebruiken voor extra
opties aan boord. klm.nl/vertrouwdopreis

6

Zo blijft u
op de hoogte

Vooral in tijden als deze zorgen wij er
graag voor dat u op de hoogte blijft van
ons vluchtaanbod en alle ontwikkelingen
die van invloed kunnen zijn op uw reis.
Wist u dat u zich geheel vrijblijvend kunt
aanmelden voor onze KLM-nieuwsbrief?
U kunt zich op elk gewenst moment weer
afmelden. De KLM-privacyvoorwaarden
zijn hierop van toepassing.
Zo meldt u zich aan: onder aan de homepage van klm.nl / meer KLM / nieuwsbrief

Beeld: Denis Koval.

1

KLM FOR YOU SHOP
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Flying Blue-status

OP NIVEAU
BLIJVEN

Hotelpartners

Eropuit in eigen land
Toe aan een korte break? Zoek het ook eens wat
dichter bij huis. Want ook in eigen land valt zo
veel moois te ontdekken. Kies bijvoorbeeld
voor een verblijf in een luxe hotel of een hip
stadsappartement. Bij onze Flying Bluehotelpartners zoals ALL, Marriott Bonvoy,
Booking.com of Hotels for Miles vindt u zeker
het verblijf dat bij u past. Uw overnachting is
ook nog Miles waard. Boek vandaag nog via
ﬂyingblue.nl/nl/partners

Hertz

VOORDELIG ACHTER
HET STUUR
Profiteer van een korting tot wel 15% op een
huurauto van Hertz. Zo kunt u na uw vlucht
met KLM, Air France of een van onze 35
airlinepartners voordelig achter het stuur
verder reizen naar uw eindbestemming. De
korting geldt voor alle autocategorieën en u
spaart ook nog eens 5 Miles bij elke euro die u
besteedt. Gespaarde Miles kunt u ook besteden
aan een huurauto. Ontdek de mogelijkheden op

Naar aanleiding van COVID-19 heeft
KLM de volgende maatregelen
doorgevoerd met betrekking tot uw
Flying Blue-status:
• Wij verdubbelen de Miles en XP voor
vluchten die voor 31 december 2020
worden gemaakt.
• Het huidige niveau van Elite-deelnemers
is met twaalf maanden verlengd met een
kwalificatieperiode die eindigt tussen
maart 2020 en februari 2021.
• De Miles van Explorers vervallen niet
tussen nu en het einde van 2020. De
Miles van Elite-deelnemers blijven,
zoals altijd, levenslang geldig.
Stel, u bent een Gold-deelnemer met
een kwalificatieperiode die eindigde
in april 2020:
• Als u 220 XP heeft, wordt er 180 XP van
uw teller afgeschreven om Gold te
behouden en blijft er 40 XP over.

• Als u 120 XP heeft, worden eerst de
ontbrekende 60 XP bijgeschreven.
Vervolgens wordt er 180 XP afgeschreven
om Gold te behouden, zodat uw saldo
naar 0 wordt teruggezet.
Stel, u bent een Platinum-deelnemer
met een kwalificatieperiode die
eindigde in april 2020:
• Als u 450 XP heeft, wordt er 300 XP van
uw teller afgeschreven om Platinum te
behouden en blijft er 150 XP over.
• Als u 250 XP heeft, worden eerst de
ontbrekende 50 XP bijgeschreven.
Vervolgens wordt er 300 XP afgeschreven
om Platinum te behouden, zodat uw
saldo naar 0 wordt teruggezet.
Meer rekenvoorbeelden en informatie
vindt u op ﬂyingblue.nl/nl/news/
coronavirus-updates

Een mooi cadeau

Help anderen
op weg. Doneer
uw Miles aan
een goed doel
via flyingblue.nl/
nl/donation/
charities

MULTI-INZETBARE
MILES
Komt u net wat Miles tekort om een ticket te kunnen
boeken? Geen zorgen. U kunt altijd Miles bijkopen, zodat
een reis naar bijvoorbeeld uw favoriete bestemming
alsnog binnen handbereik is. Bent u in een gulle bui?
Draag uw Miles dan over aan iemand die u liefheeft of
koop Miles om ze cadeau te doen. ﬂyingblue.nl

ﬂyingblue.nl/nl/partners

Punten voor Miles

Snel
sparen

ﬂyingblue.nl
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COVID-19
Kijk voor het laatste
Flying Blue-nieuws,
details over boekingsflexibiliteit, tijdelijke
versoepeling van de
XP-kwaliﬁcatieniveaus
en de geldigheid
van uw Miles op
ﬂyingblue.nl.
Beeld: Shutterstock.

Heeft u punten bij
een hotelketen? Dan
heeft u Miles! Zet uw
ongebruikte punten
om naar Miles en
besteed deze aan een
hotelovernachting,
een vlucht of een van
de vele andere
mogelijkheden.

KLM FOR YOU FREQUENT FLYERS

Niek de Jager (66) is
bedrijfseconoom en werkte
36 jaar bij EY (tot 2013
Ernst & Young, red.), een
internationaal opererend
dienstverlenend bedrijf,
waarvoor hij de wereld
overvloog. In 2012 ging
Niek met pensioen. Op dit
moment heeft hij Flying
Blue-deelnemersniveau
Platinum.

Sommige frequent flyers spenderen misschien
wel meer uren in de lucht dan een piloot.
Flying Dutchman vraagt twee klanten naar hun
mooiste reizen en KLM-herinneringen.
TEKST EMMA VAN EGMOND FOTOGRAFIE ANOUK DE KLEERMAEKER

Sara Ravazza (42) is
Managing Director bij het
van oorsprong Deense
bedrijf Maersk, de grootste
containerrederij ter wereld.
Ze is geboren in Italië,
maar woont sinds 2010 in
Nederland. Sara maakte
voor de coronacrisis zo’n
twintig vluchten per jaar
en heeft Flying Bluedeelnemersniveau Gold.
Langeafstandsrelatie
“Ik heb mijn Nederlandse man
ontmoet in Kopenhagen. Ik
woonde destijds in Athene.
Drie jaar lang vlogen we elk
weekend naar elkaar toe.
Inmiddels hebben we ons
gesetteld in Rotterdam met
onze twee kinderen. Als gezin
reizen we normaal gesproken
veel. Een aantal keer per jaar
gaan we op familiebezoek in
Italië, maar we reizen ook –
soms in combinatie met een
zakenreis – naar Zuid-Afrika,
Singapore en de Malediven.
Dat is dit jaar compleet anders
natuurlijk. Ik mis mijn familie
enorm: de crisis doet ons
beseffen hoe groot de fysieke
afstand is.”
Babysupport
“Onze gespaarde Miles
gebruiken we voor businessclass-upgrades. Vooral bij
langere vluchten met de
kinderen is dat extra comfort
fijn. Toen ik ooit alleen met
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mijn babyzoon vloog, kreeg
ik geweldige support van de
KLM-crew. Ze hielden hem
vast als ik naar het toilet
moest en zochten mee naar
zijn verloren knuffeltje.”

Ontdekkingstocht
“Mijn carrière begon en
eindigde bij EY: mijn functies
waren zodanig gevarieerd om
het interessant te houden.
Bovendien was ik betrokken
bij allerlei internationale
projecten. Zo heb ik ruim vijf
jaar op Curaçao gewoond
bijvoorbeeld. Verder reisde
ik naar Hongarije, Polen,
Taiwan, Japan en China en
uiteindelijk – vlak voor mijn
pensioen – vooral richting
Londen en Zürich. Het leukste
aan reizen vind ik toch wel
het ontdekken van nieuwe
culturen. Op dit moment
maak ik me nog altijd nuttig in
de pensioen- en verzekeringssector als bestuurder en
commissaris.”

Bijzondere verjaardag
“In 2009 organiseerde mijn
man een verrassingsreis voor
me. Op mijn verjaardag vlogen
we ’s ochtends vroeg van
Athene naar San Francisco.
Een lange vlucht, waarbij we
bovendien ‘terug in de tijd’
vlogen. Mijn langste verjaardag ooit! We hebben in die
vakantie sneeuw gezien, maar
lagen óók op het strand in
Los Angeles. Het werd onze
laatste trip zonder kinderen.
Vlak daarna was ik zwanger.”
Een teken
“Op mijn eerste werkdag in
Hamburg, lang geleden,
ontdekte ik in een van mijn
bureaulades een KLM-huisje:
dat was iemand duidelijk
vergeten. Als ik daar nu aan
terugdenk, lijkt het wel
voorbestemd. Want totaal
onverwacht verhuisde ik later
voor een jaar naar Nederland
en weer later ontmoette
ik mijn Nederlandse man
in Kopenhagen. Onze vijftig
KLM-huisjes, waaronder dat
eerste uit Hamburg, staan op
een speciale plek in ons huis,
netjes naast elkaar in een
inham boven de schuifdeur.”

Inspiratiemoment
“Ik vlieg al ruim veertig jaar
met KLM en ben er trots op dat
het een Nederlands bedrijf is.
Intercontinentale vluchten
vind ik prettig, omdat er
daarop genoeg tijd is voor
ontspanning. Ik kijk dan
graag films, lees boeken en
pak wat uren slaap. Vóór ik
met pensioen ging, las ik veel
vakliteratuur en werkte ik in
het vliegtuig aan artikelen.”

“Toen ik vloog met mijn
babyzoon, kreeg ik geweldige
support van de KLM-crew”

Caribisch thuis
“Mijn jongste dochter is
geboren op Curaçao. Toen
we weer naar Nederland
verhuisden, beweerde ze al
dat ze er terug zou komen. Dat
heeft ze gedaan. Inmiddels
wonen mijn beide dochters op
het eiland ernaast, Bonaire,
en heb ik twee kleinkinderen.
Zo’n twee of drie keer per
jaar vliegen mijn vrouw en
ik naar ze toe.”
Coronacrisis
“Zo vertrokken we begin
maart volgens plan naar
Bonaire. Al snel kwamen
we vast te zitten op het eiland,
omdat Nederland op slot
ging. Een ramp voor het
eiland. Wij waren gelukkig
bij elkaar, maar na zo’n tien
weken verlangden we toch
wel erg naar onze andere
dierbaren en onze honden
in Nederland.”
Memorabele terugvlucht
“We vlogen met een chartervlucht naar Curaçao en van
daaruit konden we, na een
paar uur wachten, met zo'n
vijftig man mee op een
rechtstreekse KLM-vlucht
naar Amsterdam. Het slapen
met mondkapjes vond ik
benauwend. De bemanning
leek licht gespannen, maar
bleef professioneel. Eenmaal
geland was de verwelkoming
door een parkeerbeheerder bij
onze auto hartverwarmend.
‘Zo, daar zijn jullie eindelijk,’
begroette hij ons, en bood
ons koffie aan, terwijl de lege
accu van onze auto werd
opgeladen. Deze reis zal ik
niet snel vergeten.”

“Na tien weken op Bonaire
bracht KLM ons thuis”

Heeft u ook een interessant verhaal waarin KLM een rol speelt?
Stuur dan een mail met een korte motivatie en vermelding van uw
Flying Blue-nummer naar fdmagazine@klm.com. Als u bent
geselecteerd, ontvangt u bericht.

Visagie: Astrid Timmer.

TROUW
AAN BLAUW
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Plastic aan boord

Een duurzame
aanpak

COVID-19
Als gevolg van COVID-19
wordt het fysieke contact
tussen passagiers en de
cabin crew zo veel mogelijk
beperkt en zijn om ieders
veiligheid te waarborgen
de catering en service aan
boord tijdelijk aangepast.
klm.nl/vertrouwdopreis

Op weg naar een duurzamere toekomst werkt KLM constant
aan nieuwe innovaties: van het CO2ZERO-initiatief tot
lichter vliegen. Ook in de cabine en met de maaltijden aan
boord worden stappen in de goede richting gezet.

Op een presenteerblaadje

Kieskeurig

Meer maatregelen

KLM doet er alles aan om in Economy Class de
maaltijdplateaus en alles wat erop ligt zo duurzaam
mogelijk te maken.

KLM zet zich in om bij het samenstellen van de
menu’s keuzes te maken die verantwoord zijn voor
het milieu én voor onze passagiers.

KLM zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden
om duurzaamheid te bevorderen, ook in de cabine.
Dit zijn enkele optimalisaties die al zijn doorgevoerd.

Materialen
In Economy Class gebruikt KLM momenteel plateaus
van een ander soort plastic dan voorheen, namelijk
polypropyleen in plaats van ABS. Polypropyleen is net
zo sterk als ABS maar lichter, en de productie ervan
is minder schadelijk voor het milieu. Op de nieuwe
plateaus is ook een antislipprofiel aangebracht om te
voorkomen dat bakjes en borden wegglijden. Voorheen
werd gebruikgemaakt van placemats met een antisliplaag. Deze werden bij elke maaltijd vervangen en
na de vlucht weggegooid. Het nieuwe ontwerp bespaart
dus veel papier, en de plateaus kunnen meteen worden
afgewassen en hergebruikt. Kapotte plateaus gaan
terug naar de fabriek, waar het oude materiaal wordt
gebruikt om nieuwe plateaus te maken.

Verantwoorde catering
Op KLM-vluchten binnen Europa en intercontinentale
vluchten vanaf Amsterdam serveren we vis met het
Marine Stewardship Council-certificaat (MSC), het
Aquaculture Stewardship Council-certificaat (ASC) of
vis die op de groene lijst van de Sustainable Seafood
Guide van het Wereld Natuur Fonds staat. Kip, eieren,
kalfs- en rundvlees voldoen aan de eisen van dierenwelzijnsorganisaties. En alle koffie en thee die aan
boord wordt geschonken is UTZ Certified, een
keurmerk voor eerlijke handel.

Lichter vliegen
Een van de manieren om de uitstoot van CO₂ terug te
dringen, is het verminderen van het gewicht aan boord.
In eerste instantie lijkt het misschien tegenstrijdig
om herbruikbaar materiaal te vervangen door kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Toch heeft dit
uiteindelijk een positiever effect op het milieu, omdat
plastic een stuk minder weegt dan bijvoorbeeld glas. Aan
boord heeft elke extra gram gewicht direct invloed
op het brandstofverbruik en daarmee op de CO₂-uitstoot.
Daarom laten we wegwerpplastic niet volledig buiten
beschouwing, maar streven we er altijd naar om weloverwogen materiaalkeuzes te maken. Om een goede hygiëne
en kwaliteit van voedsel en dranken te garanderen en
om hun houdbaarheid te verlengen, is het gebruik van
plastic als verpakkingsmateriaal de beste optie. KLM
gebruikt zo veel mogelijk gerecycled plastic, zoals voor
de verpakkingen van bijgerechten in Economy Class op
intercontinentale vluchten.

De plateaus kunnen worden
hergebruikt, kapotte gaan
terug naar de fabriek
Ander bestek
Het bestek dat KLM voorheen gebruikte, was verpakt in
plastic weggooizakjes. Dat gebeurt niet meer. Het bestek
wordt tegenwoordig in een servet gewikkeld. Bovendien
is het bestek kleiner, wat minder afval betekent.
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Pasta
Misschien heeft u zich ooit afgevraagd waarom er
vaak een pastamaaltijd op het menu aan boord staat?
Om aan de culinaire wensen van passagiers te
voldoen, houdt KLM voortdurend de wereldwijde
foodtrends in de gaten. Daarnaast houden we
enquêtes om erachter te komen van welke maaltijden
klanten het meest genieten. En we ontvangen
feedback van de cabin crews, die uit de eerste hand
horen wat passagiers van het menu aan boord vinden.
Daaruit blijkt dat pastagerechten steevast populair
zijn onder internationale reizigers van alle leeftijden.
Ook hebben we – op veler verzoek – een vegaburger
geïntroduceerd als een van de keuzes op het World
Business Class-menu op onze KLM-vluchten vanaf
Vancouver en Toronto.

De cirkel is rond
KLM heeft op een aantal vluchten van Vancouver naar
Amsterdam een test uitgevoerd met cateringmateriaal
dat binnen een zogeheten ‘closed loop’ is verzameld en
gerecycled. Na aankomst van de vlucht op Schiphol werd
het merendeel van de plastic bakjes, bekers en deksels
gesorteerd, gewassen en vermalen om er vervolgens weer
identieke items van te maken. Bestek werd gewassen en

gesorteerd. Binnen drie weken kregen alle items een
nieuw leven, op een vlucht terug naar Vancouver.
Het plastic dat tijdens de test is gebruikt, heeft een lager
soortelijk gewicht, waardoor de productie minder impact
heeft op het milieu. Lichter materiaal betekent tevens
minder CO₂-uitstoot. Ook wordt door hergebruik van het
cateringmateriaal de afvalproductie verminderd. KLM is
wereldwijd de eerste luchtvaartmaatschappij die test met
het recyclen van meerdere cateringmaterialen binnen een
dergelijk gesloten systeem.

Binnen drie weken kregen
alle items een nieuw leven
Afvalscheiding
Een van de zichtbaarste maatregelen voor passagiers
is het scheiden van afval aan boord. Op vluchten binnen
Europa en op intercontinentale vluchten naar Amsterdam
worden frisdrankblikjes, glazen flesjes, petflessen en ander
afval gescheiden. De afvaltrolleys op vluchten binnen
Europa zijn zo ontworpen dat koffiebekers en plastic glazen
gescheiden kunnen worden ingenomen. Op de meeste
Europese vluchten worden ook de sandwichverpakkingen
apart verzameld. Samen met leveranciers werkt KLM eraan
om afvalscheiding en -verwerking verder te verbeteren.

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

Stapt u aan boord
van een Boeing
737 van KLM, dan
is de kans groot dat
vliegtuigmonteur
Milou (32) aan
het toestel heeft
gesleuteld. Fysiek
een pittige baan,
maar ze zou niet
anders willen.

SkyCare&Protect

VEILIG EN
GEZOND
Op deze pagina deze keer
geen nieuws over onze
airlinepartners, maar een
bericht namens alle
SkyTeam Member-airlines.

KLM-liefde

“Na de middelbare school
wilde ik aanvankelijk bij de
luchtmacht. Maar toen las ik
over een monteursprogramma
en ben ik dat gaan volgen.
Drie jaar later liep ik stage bij
KLM en ik ben er nooit meer
weggegaan. Tijdens die stage
ontmoette ik mijn vriend.
We hebben nu ook samen
een dochter.”

De coronacrisis stelt de luchtvaart voor
ongekende uitdagingen. De persoonlijke
veiligheid en gezondheid van onze
passagiers hebben altijd onze hoogste
prioriteit. SkyCare&Protect is een nieuwe
alliantiebrede belofte die wordt gesteund
door alle negentien Member-airlines van
SkyTeam. SkyCare&Protect bestaat
momenteel uit vijftien verschillende
maatregelen die de hygiëne en persoonlijke
veiligheid waarborgen wanneer u met
een van onze Member-airlines reist.
De maatregelen zijn aanbevolen door de
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
(ICAO), International Air Transport
Association (IATA) en Centers for Disease
Control and Prevention (CDC, ECDC).
skyteam.com/nl/skycare-and-protect

AEROLINEAS
ARGENTINAS
PMS
285 C

PMS
3005 C

C90 / M48 / Y0 / K0

C100 / M34 / K2
PMS
485C
M95 / Y100

GARUDA INDONESIA

PMS
2745 C

PMS
288 C

C100 / M100 / Y0 / K10

C100 / M80 / K50

Wij verwelkomen u
graag weer aan boord!
C98 / M5 / Y83 / K41

Vliegtuig-apk

C0 / M95 / Y100 / K21

PMS
3135 C

MEA

M100/Y100

C100 / M69 / K11

C100 / Y30 / K23 C30 / M30 / Y30 / K70

M100 / Y91

SAUDIA

PMS
341C

PMS
200C

PMS
871C

C100 / Y69 / K30

M100 / Y65 / K15

C20 / M25 / Y60 / K25

PMS
300C

PMS
274C

C100 / M43

C100 / M94 / K35

PMS
405 C

“Elke dag is anders. De
ene dag verwissel ik een
landingsgestel, de volgende
dag installeer ik een rij
stoelen. Elk toestel wordt
elke twee jaar uitgebreid
door ons gecheckt, dat kost
een week tot drie weken.
We strippen dan de hele
cabine; inspecteren de
stoelen, openen de vleugels,
smeren de slats en de flaps
(welvingskleppen voor en
achter, red.) en nog veel meer.
Het is een beetje vergelijkbaar met de onderhoudsbeurt
van een auto.”

Bent u van plan om met een
Member-airline te vliegen?
Dan adviseren wij u om de website
van de betreffende luchtvaartmaatschappij
te bezoeken.
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PMS

PMS
PMS285 C
285 C
C90PMS
/ M48 / Y0 / K0
/ M48 / Y0 / K0
285 C C90 PMS
285/ CY0 / K0
C90 /PMS
M48

facebook.com/skyteam,
linkedin.com/company/skyteam

C98 / M5 / Y83 / K41
C98 / M5 / Y83 / K41
C98 / M5 / Y83 / K41
C98 / M5 / Y83 / K41

Vrouw in mannenwereld

PMS
2745 C PMS
2745 C
PMS
2745
C100PMS
/ M100 / Y0 / CK10
M100 / Y0 / K10
2745 CC100 /PMS
C100 / M100
2745/ CY0 / K10
PMS

Fotografi
e: Natascha Libbert.
Fotografie:

PMS
285 C

Wilt u op de hoogte blijven
van SkyTeam?
U vindt ons op social media. Daar leest
u het laatste nieuws over onze leden, wordt
u geïnformeerd over onze aanbiedingen
en krijgt u inpaktips en leuke tips voor het
maken van de perfecte reisfoto.

“Mijn werk is niet altijd even
makkelijk te combineren met
een gezin, maar ik ben er
trots op dat ik dit nog steeds
doe. In ons team zitten
slechts twee vrouwen. In het

begin moesten de mannen
aan ons wennen en wisten ze
niet welke grappen ze wel of
niet konden maken. Nu zijn er
geen taboes meer en zijn we
echt onderdeel van het team.”
Werk tijdens corona

“Aan het begin van de
coronacrisis waren er
leveringsproblemen van
materiaal uit het buitenland,
waardoor we soms minder
konden doen. Het lastigste is
wel om anderhalve meter
afstand te houden tijdens het
werk. Sommige klussen moet
je namelijk echt samen
uitvoeren, omdat ze anders te
zwaar worden bijvoorbeeld.
Dat vraagt zeker wel om
aanpassingsvermogen."
Veeleisend werk

“Deze baan is lichamelijk
vrij veeleisend. Ik loop of
sta de hele tijd, en vaak sta
ik langere tijd in gekke
houdingen. Onder normale
omstandigheden probeer
ik ’s ochtends baantjes te
zwemmen als ik ’s avonds
moet werken. Tijdens de
lockdown ging ik regelmatig
een rondje hardlopen.”
Om niet snel te vergeten

“Ik stond op het punt om
aan mijn weekenddienst
te beginnen, toen ik om
elf uur ’s ochtends een
telefoontje kreeg: ‘Kun je
nu naar Edinburgh vliegen
om met je collega Peter een
cockpitraam te verwisselen?’
We hebben heel hard moeten
rennen om onze vlucht te
halen. Om vijf uur ’s middags
begonnen we in de vrieskou
aan onze klus. De hele
nacht werkten we door.
De volgende dag vlogen
we om elf uur ’s ochtends
terug, dus ik heb niks van
Edinburgh gezien.”

“Ik werd gebeld: of ik nú
een cockpitraam kon
vervangen in Schotland”
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PROMOTION DREAM TRIPS

DUURZAAM
REISMAATJE

Samengesteld voor Flying Dutchman-lezers

DREAM TRIPS

Deze handige IZY® Bottle is
ideaal om mee te nemen naar
het sporten of tijdens een lange
reis. Drankjes blijven perfect
op temperatuur in de 100%
duurzame, dubbelwandige
rvs-fles. Verkrijgbaar in twee
maten en vele designs, dus er is
zeker een bottle die bij u past.

Deze aanbiedingen zijn speciaal voor lezers van
Flying Dutchman samengesteld door verschillende
reisaanbieders. Elke reis heeft een KLM-vlucht als startpunt
van gegarandeerd onvergetelijke droomreizen.

Miles-aanbieding
Nu 28,5% korting
350 ml al vanaf

5.727 Miles*
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i.p.v. 8.018 Miles

FAMILIEVRIENDELIJK ZUID-AFRIKA
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WINTERSPROOKJE IN NOORWEGEN

500 ml al vanaf

5.938 Miles*
i.p.v. 8.313 Miles

*Miles variëren afhankelijk van maat en design.
Deze aanbieding is geldig t/m 4 oktober 2020.
Bestel dit product op store.flyingblue.com
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LUXE SAFARI IN ZUIDELIJK AFRIKA
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DE SCHOONHEID VAN OMAN

Meer weten?
Zo vraagt u vrijblijvend informatie
aan over een of meerdere van deze
reisaanbiedingen:
• Vul de antwoordkaart in (achter in dit magazine).
• Of ga naar klm.com/dreamtrips en vul
het contactformulier in.*
• Of neem direct contact op met de reisaanbieder.

Beeld: Denis Koval.
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* Binnen 14 dagen ontvangt u een reactie.

RELAXEN OP PARADIJSELIJK MAURITIUS
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PROMOTION DREAM TRIPS

REISAANBIEDING
21-daagse
reis door
Zuid-Afrika
en Swaziland
vanaf
€ 2.695 p.p.

FAMILIEVRIENDELIJK
ZUID-AFRIKA

Wildlife spotten.

Hoogtepunten
• Uniek bezoek aan Swaziland.
• Excursie naar de pinguïn
kolonie.
• Excursie naar Kaap de Goede
Hoop.
• Unieke route langs de zuidkust.
• Onvergetelijke rit over de
Panoramaroute.
• Gamedrives in het Krugerpark.
Inclusief
• Directe vlucht met KLM.
• Binnenlandse vlucht van
Kaapstad – Durban.
• Lokale Nederlands/Afrikaans
sprekende reisbegeleiding.
• Vervoer per bus met
airconditioning.
• Overnachtingen in hotels en
chalet (vaak met zwembad).
Boulders Beach

Pinguïns op het strand, een wandeling op de Tafelberg en speuren naar de Big Five
in het Krugerpark. Deze reis door Zuid-Afrika is ideaal voor jong én oud.
Tijdens deze avontuurlijke rondreis
ontdek je Zuid-Afrika en Swaziland op
zijn best. De afwisseling in het spotten
van wildlife en het bezoeken van
indrukwekkende plaatsen, maakt deze
reis aantrekkelijk voor het hele gezin.

Veelzijdig Kaapstad
Deze reisbelevenis start in het bruisende
Kaapstad. Van een boottocht naar
Robbeneiland tot een wandeling op de
imposante Tafelberg: de Zuid-Afrikaanse
hoofdstad is erg veelzijdig. Aan het
Waterfront – het historische hart van de
haven van Kaapstad – kunt u genieten
van de leukste restaurants en terrasjes.
Ook de omgeving rond Kaapstad is
ontzettend divers. Ontdek Boulders
Beach: de vaste standplaats van
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honderden pinguïns. Ook een bezoek
aan Hermanus mag niet ontbreken. Dit is
één van de beste plekken ter wereld om
walvissen te spotten – zelfs vanaf het
vasteland zijn deze zichtbaar. Daarnaast
zult u Swellendam bezoeken: een stad
met talloze oude witte huisjes midden in
een prachtig berglandschap.

Het grote wild
Een korte binnenlandse vlucht brengt u
van Kaapstad naar het Oosten van het
land. Rondom St. Lucia gaat u voor het
eerst het grote wild spotten. Dat houdt
zich vooral schuil in het water van de
omliggende moerassen, waar bijvoorbeeld meer dan tweeduizend grote
krokodillen leven. Ook is de kans groot
dat u hier gigantische nijlpaarden ziet

badderen. In een zoetwatermeer
verderop kunt u ontelbaar veel roze
flamingo’s aanschouwen. Een erg
indrukwekkend plaatje!

Swaziland
Waar Zuid-Afrika vooral als een westers
land aanvoelt, ontdekt u in Swaziland
een stukje van het echte Afrika. Veel
mensen leven hier nog op traditionele
wijze, bijvoorbeeld door het dragen
van authentieke, kleurrijke kleding.
Het bergachtige landschap wordt
gedomineerd door de typische ronde
hutten van leem.

De Big Five in het Krugerpark
De wilde natuur van het Krugerpark is
zonder twijfel één van de hoogtepunten

van deze reis. Het wildlife van dit
park is ongeëvenaard. Tijdens de
vele gamedrives is de kans dan ook
groot dat u alle leden van de Big Five
spot. Maar naast leeuwen, luipaarden
en olifanten kunt u ook de Little Five
signaleren. Ooit van gehoord?
Hiertoe behoren onder andere de
panterschildpad en olifantspitsmuis.
Na deze bijzondere indrukken sluit u
de reis af met een onvergetelijke rit
over de Panoramaroute.

Reissom
Deze 21daagse reis door
ZuidAfrika en Swaziland is
te boeken vanaf € 2.695 p.p.
met vertrekdata vanaf
10 juli 2021.

Swaziland

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

Meer informatie? Kruis op de
antwoordkaart (achterin) hokje 1 aan,
ga naar klm.com/dreamtrips óf neem
direct contact op met Djoser.
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LUXE SAFARI IN
ZUIDELIJK AFRIKA

REISAANBIEDING
8-daagse
reis naar
Noorwegen
vanaf € 609 p.p.

WINTERSPROOKJE
IN NOORWEGEN
Noorwegen is dé geboorteplaats van het skiën en absoluut de perfecte
bestemming voor zowel de beginnende als ervaren wintersporter. Met
fjorden, bevroren meren en imposante bergen is het er verbluffend mooi.
Een van de grootste skigebieden van
Noorwegen, gelegen rondom het dorp
Hafjell, is de uitgelezen plek voor de
ultieme wintersportvakantie – ook voor
gezinnen. Want of u nu gevorderd bent,
net begint of er ergens tussenin zit:
dit skigebied biedt skiplezier op ieder
niveau. De kabelbaan en liften van
Hafjell zijn slim geplaatst en bieden
snel en gemakkelijk toegang tot de hele
berg. Naast de drie speciale beginnersgebieden, waarin veilig van de top naar
beneden kan worden geskied, halen
gevorderden hun hart op met open pistes
vol technische uitdagingen.

Olympisch erfgoed
Hafjell heeft de meeste roem verkregen na
het organiseren van de reuzenslalomevenementen op de Olympische Winterspelen van 1994 in Lillehammer – een
zeer nabijgelegen en gezellig stadje.
Sindsdien trekken jaarlijks ’s werelds
beste skiërs en snowboarders naar
Hafjell. Ook vinden er nog steeds grote
evenementen, zoals De Olympische
Jeugdwinterspelen (2016) en X Games
(2017), plaats.

Gudbrandsdalen-vallei
Spot tijdens het skiën de zogenoemde
Fakkelmannen: deze symbolische
Olympiër, mét fakkel, is in het bos van de
Gudbrandsdalen-vallei uitgehouwen.
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De vallei bezit verder hoge pieken,
machtige rivieren, weelderige bossen
en rijk cultureel erfgoed. De bomen
zijn daarbij niet alleen bijzonder
pittoresk, maar bieden tegelijkertijd
óók beschutting bij onstuimig weer.
Meer informatie? Kruis op de
antwoordkaart (achterin) hokje 2 aan, ga
naar klm.com/dreamtrips óf neem direct
contact op met Norway Home of Skiing.

Ontdek de mooiste plekken in de Afrikaanse ‘bush’ terwijl u verblijft
in kleinschalige toplodges en luxueuze tented camps.

Speciaal voor Flying Dutchman
stelden Norway Home of Skiing
en TUI deze 8daagse reis naar
het Noorse skidorp Hafjell
samen. Het vertrek is mogelijk
op diverse data in januari.

Tijdens deze 14-daagse reis ervaart u
het magische wildlife van Afrika in drie
verschillende landen: Botswana, Zambia
en Zimbabwe.

Hoogtepunten
• Adembenemend uitzicht
over de bergen vanaf de
accommodatie.
• Fantastisch Olympisch
skigebied.
• De Gudbrandsdalenvallei.
• Gezellige stad Lillehammer.

In Botswana lonkt de private Khwai
Concessie. Deze maakt deel uit van de
wildrijke Okavango Delta: een labyrint
van lagunes bedekt met drijvende
papyruseilanden en vogelrijke moerassen. Hier gaat u op zoek naar wildlife en
krijgt u de kans om varend bijzondere
vogelsoorten te spotten. Ook de Linyanti
Concessi, grenzend aan Chobe, is
wondermooi. Verken de wilde wereld te
voet, per boot, per 4x4 óf helikopter.

Wildrijke delta

Inclusief
• Retourvlucht Amsterdam –
Oslo met KLM, inclusief
ruimbagage.
• 7 nachten in een mountain
studio van Hafjell Cabins.
• Huurauto.

Meer informatie? Kruis op de
antwoordkaart (achterin) hokje 3 aan,
ga naar klm.com/dreamtrips óf neem
direct contact op met Untamed Travelling.

Victoria Falls
Op de grens van Zambia en Zimbabwe
bevindt zich het Mosi-Oa-Tunya National
Park, waar de Victoria Falls zich over een
breedte van twee kilometer in een nauwe
kloof storten. Behalve dit zevende
wereldwonder heeft het park nog veel
meer te bieden, zoals het tracken van witte
neushoorns, culturele ontmoetingen met
lokale gemeenschappen en cruisen tijdens
‘golden hour’ over de Zambezi-rivier.

Over Norway Home of Skiing
Norway Home of Skiing is expert
in wintersportreizen naar het
schitterende Noorwegen. Met
een bevolking van slechts vijf
miljoen, wonend in een land dat
ruim negen keer zo groot is als
Nederland, begrijp je waarom
de hellingen er zelden druk
zijn én hoe onaangetast het
natuurlijke landschap is. Of je nu
een beginner of een professional
bent, skiën in Noorwegen is voor
iedereen!
norwayhomeofskiing.com
Meer informatie over prijs en
accommodatie
TUI Customer Services Center
Tel. 088 088 5885
tui.nl/vakantie/noorwegen/
resultaten

machtige Zambezi- en de Limpopo-rivier
herbergt het een schatkist aan flora
en fauna. Het grootste National Park
is Hwange, bekend om de gouden
savannevlaktes, acaciabossen en een
ongekende olifantenpopulatie.

Ongekende olifantenpopulatie
Dan Zimbabwe: een nog ongerepte safaribestemming met een ongelooflijk
wildleven en overblijfselen van oude
beschavingen. Ingesloten tussen de

REISAANBIEDING 14-daagse reis door zuidelijk Afrika vanaf € 5.569 p.p.
Voor Flying Dutchman stelde
Untamed Travelling deze
onvergetelijke wildexpeditie
door zuidelijk Afrika samen.
Hoogtepunten
• Verblijf in Khwai Leadwood
Camp.
• Safariactiviteiten in Moremi
Game Reserve.
• Privéconcessie in Linyanti

Bushcamp.
• Activiteiten in MosiOaTunya
National Park.
• Victoria Falls.
• Safari’s in Hwange National Park.
Inclusief
• Retourvlucht met KLM.
• Overnachtingen (volpension).
• Toegang parken.
• Safariactiviteiten.

• Luchttransfers tussen de
accommodaties.
Reissom
Deze 14daagse reis door
zuidelijk Afrika is te boeken vanaf
€ 5.569 p.p. (bij twee personen)
op basis van reistijd in ‘Secret
Season’; januari, februari en
maart. Excl. vluchten van en naar
Johannesburg.

Meer informatie
Untamed Travelling
Tel. 0487 540367
info@untamedtravelling.com
untamedtravelling.com

Untamed Travelling
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DE SCHOONHEID
VAN OMAN
Een uitgelezen combinatie van oosterse mystiek,
westers comfort en een gastvrije bevolking. Dat is
wat het paradijselijke Oman biedt.

PROMOTION DREAM TRIPS

Laat u betoveren door de schoonheid
van het sultanaat Oman, de parel van
het Arabische schiereiland. Geniet
van een luxe verblijf in het trendy
vijfsterrenresort The Chedi Muscat en
ontdek al het moois dat Oman te
bieden heeft.

Muscat
Oman is een exotische bestemming
met bruisende steden, zoals Nizwa en
de hoofdstad Muscat. Met meer dan
een miljoen inwoners behoort Muscat
tot een van de grootste en oudste
steden van de regio. De stad beschikt
over vele indrukwekkende bezienswaardigheden, zoals de forten Al Jalali
en Al Mirani. Een andere must-see is
de imposante Grand Mosque: de
grootste moskee van Oman met een
extravagant interieur. Zeer indrukwekkend is het enorme handgemaakte
Perzische gebedskleed waar 600
vrouwen ruim 6 jaar aan hebben
gewerkt.

Parelwitte stranden
De kustlijn van Oman is in totaal 1700
kilometer lang met parelwitte stranden
en een aangename zeewatertemperatuur van ruim 25 graden. In het
kristalheldere water kunt u uitstekend
duiken, snorkelen en diepzeevissen.
Een prachtig natuurfenomeen doet
zich voor in de maanden november tot
en met juni: dan leggen ongeveer
20.000 zeeschildpadden hun eieren op
diverse stranden van Oman.

Verbluffende landschappen
Naast fraaie stranden biedt Oman ook
een veelzijdig berglandschap en
waterrijke wadi’s. Dit zijn schitterende
oases met blauwe watervallen, groene
weelderige flora en kleurrijke vogels.
Op korte afstand van Muscat vindt u
verschillende wadi’s. Niet te missen is
Wadi Ghul: door de vele rotspartijen en
kloven ook wel de Grand Canyon van
het land genoemd.

Vijfsterrenresort
The Chedi Muscat in Oman is een zeer
stijlvol resort – gelegen in een enorme
palmentuin – direct aan een 370 meter
lang privéstrand. Het hotel is onderdeel van The Leading Hotels of the
World en combineert een minimalistische stijl met Arabische accenten.
Drink een heerlijke cocktail aan de
poolbar met schitterend uitzicht op de
Golf van Oman of maak gebruik van de
riante spa. Hier kunt u terecht voor
diverse schoonheidsbehandelingen en
massages. ‘s Avonds verandert het
resort door talloze fakkels in een
Arabische sprookjeswereld. Kortom:
een magisch verblijf!

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

REISAANBIEDING 9-daagse reis naar magisch Oman vanaf € 2.095 p.p.
Inclusief
• Retourvlucht met KLM.
• Toegang tot de Executive Lounge
op Schiphol.
• 7 overnachtingen met ontbijt
(o.b.v. 2 personen) in het
vijfsterrenresort The Chedi Muscat.
• Luxe privétransfer van en naar
de luchthaven Muscat.

5* The Chedi, Muscat
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Silverjet Voordeel
• 25% korting op uw verblijf van

1 oktober 2020 t/m 23 december
2020 – indien geboekt voor 31
oktober 2020.
• 30% korting op uw verblijf van 6
januari 2021 t/m 13 februari 2021
en 22 februari 2021 t/m 29 maart
2021 – indien geboekt voor 15
december 2020.
• 35% korting op uw verblijf van
11 april 2021 t/m 30 september
2021 – indien geboekt voor
31 maart 2021.

Over Silverjet Vakanties
Silverjet Vakanties is dé
toonaangevende reisspecialist
binnen het luxe segment. Wij
stemmen uw vakantie af op uw
agenda en verzorgen uw reis tot in
het kleinste detail. Wij werken
uitsluitend met gerenommeerde
luchtvaartmaatschappijen en
zorgvuldig geselecteerde
accommodaties met een hoog
serviceniveau.

Meer informatie
Silverjet Vakanties
Vlijtseweg 230
7317 AN Apeldoorn
Tel: 055 35 75 597
info@silverjet.nl
silverjet.nl
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REISAANBIEDING
9-daagse
VIP-reis naar
Mauritius vanaf
€ 1.995 p.p.

RELAXEN OP
PARADIJSELIJK
MAURITIUS
Op Mauritius is het optimaal genieten van witte zandstranden met
wuivende palmbomen en een schitterende onderwaterwereld. Maak
kennis met deze unieke bestemming en The St. Regis Mauritius Resort.
Aan een prachtig, 800 meter lang
zandstrand, met als decor de indrukwekkende berg Le Morne Brabant, ligt The St.
Regis Mauritius Resort. Een verblijf in dit
luxueuze, artistieke resort is als een reis
terug in de tijd. Het verleden komt terug in
het hoofdgebouw: ‘the Manor’. De
eigentijdse kamers zijn verdeeld over
villa’s in de tropische tuin en ingericht
met handgemaakt Aziatisch meubilair én
verfijnde decoraties. Ook grotere families
kunnen op het resort terecht: The St. Regis
Villa heeft ruimte voor acht volwassenen
en acht kinderen tot 12 jaar.

exotische gerechten uit India, Japan en
Zuidoost-Azië. Kortom: óók fijnproevers
hebben hier de tijd van hun leven.
Meer informatie? Kruis op de
antwoordkaart (achterin) hokje 5 aan,
ga naar klm.com/dreamtrips óf neem
direct contact op met Executive VIP Travel.

Exotisch en culinair genieten
The St. Regis Mauritius Resort bezit maar
liefst vijf geweldige restaurants, waar
verschillende culinaire invloeden samenkomen. Variërend van de traditioneel
Mauritiaanse en Franse keuken tot
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VIP Specials
U krijgt 2540% hotelkorting en
keuze uit:
• Gratis upgrade naar een Ocean
Junior Suite.
• OF: Gratis upgrade naar
volpension bij het boeken van
halfpension.
• OF: Gratis vroege checkin en
late checkout.
Reissom
Deze speciale lezersreis is te
boeken t/m 31 oktober 2020 en is
geldig in de periode 1 december
tot 20 december 2020 (bij 2 pers.)
NB Voor de periode 12 april tot
30 september 2021 is deze reis al
te boeken vanaf € 1.895 p.p. Voor
overige data geldt een (kleine)
meerprijs. Excl. hoogseizoentoe
slag vluchten, periodetoeslagen,
administratiekosten en
calamiteitenfonds.
Over Executive VIP Travel
Voor iedere luxe vakantie binnen
of buiten Europa kunt u met
ons uw wensen doorspreken.
Kwaliteit, expertise en flexibiliteit
zijn de uitgangspunten voor
het organiseren van uw
hoogkwalitatieve ‘reisopmaat’.

Kleurrijke onderwaterwereld
Geniet van een fruitcocktail of een glas
champagne aan het parelwitte zandstrand bij The Boathouse Grill & Kite Bar.
Bent u graag lekker actief? Deze unieke
locatie aan de lagune is een walhalla voor
wind- en kitesurfers. Maar ook snorkel- en
duikliefhebbers komen, dankzij de
fascinerende onderwaterwereld,
uitstekend aan hun trekken.

Inclusief
• Economy Classretourvlucht
Amsterdam – Mauritius
(Air FranceKLM).
• Privétransfer naar hotel v.v.
• 7 nachten in een Junior Suite.
• Dagelijks ontbijt.

The St. Regis
Mauritius Resort

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

Anthonie Fokkerstraat 16 • Barneveld

lodderkeukens.nl

