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Special vol voorpret
Geen vraag zo leuk om te stellen en tegelijk zo
moeilijk om te beantwoorden: wat doen we dit
jaar met de vakantie? Waar gaan we heen, wat
gaan we doen, en met wie? En we moeten
opschieten, want anders zijn alle leuke bestemmingen al weg!

DAT KAN SMARTER!
De handigste reisapps voor
je smartphone

Deze eXtra special is een bundeltje vakantievoorpret vol bijzondere bestemmingen. Wij
helpen je bij het maken van een keuze, die niet
altijd voor de hand ligt. Zo kom je er bijvoorbeeld
WELCOME TO IRELAND
achter dat Frankrijk verrassend anders kan zijn
Elke county z’n eigen charme
en dat je exclusieve stedentrips kunt maken naar
het exotische Amman of Hyderabad. Van het
STOER + CHARMANT = ZUID-TIROL groene Friesland tot het blauwwitte Griekenland:
wij geven je er alvast een rondleiding, zodat je
Smeltkroes van Alpen en
Méditerranée
vakantie thuis al kan beginnen.
O O DEN HAAG!
Vier steden in één

VERTROUWD LAND, NIEUW
GEZICHT
Op ontdekkingstocht in Frankrijk

Wij wensen je veel
plezier met lezen,
kijken én kiezen.
Fijne vakantie!
Marjan Kreffer
Redactieteam eXtra
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Kalo taxidi!
Goede reis!

Na een lange, natte en koude winter hebben wij
Nederlanders behoefte aan zon. Véél zon. Wist je
dat je, als je op zoek bent naar zon en parelwitte
stranden, helemaal niet ver hoeft te reizen?
Op slechts een paar uur vliegen vind je de mooiste
paradijsjes. Prachtige stranden, azuurblauwe zee,
heerlijk eten, knusse dorpjes en veel gezelligheid,
dat is Griekenland op zijn best. En met zesduizend
eilanden is er altijd wel een eiland waar jij je thuis
zult voelen. Kom helemaal tot rust op Kefalonia in
de Ionische zee. Geniet van de natuur op Naxos of
struin door de schattige dorpjes op Thassos. Reis
mee naar de verschillende eilandengroepen en
ontdek de pareltjes van Griekenland. Goede reis!
Sla om en lees alles over de Griekse eilanden.
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Van paradijs
naar paradijsje
Iedereen droomt weleens van een reis naar een paradijs.
In Griekenland zijn ze volop te vinden. Parelwitte stranden,
romantische baaitjes en idyllische dorpjes zijn er in overvloed.
Wat het land extra aantrekkelijk maakt, is de gastvrijheid
van de bevolking.
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p ieder terrasje zitten
groepjes mensen hevig
gebarend te discussiëren
en daar betrekken ze
graag alle omstanders bij. En ben
je de weg kwijt of heb je een vraag,
dan zul je altijd vriendelijk antwoord
krijgen. Met een beetje geluk word
je zelfs thuis uitgenodigd voor een
overheerlijke maaltijd of een glas
ouzo. Griekenland staat garant voor
een zonovergoten, ontspannen én
gezellige vakantie.
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Eilandhoppen
De mooiste Griekse stranden vind je
op de eilanden. Er zijn verschillende
eilandengroepen met in totaal zo’n
6000 eilanden. Je kunt ervoor kiezen
om naar één plek te gaan, maar
waarom niet een paar verschillende
ontdekken? Ieder eiland heeft zijn
eigen charme en subcultuur. Reizen
tussen de eilanden kan op verschillende manieren. De eilanden onderling hebben van mei tot september
vaak goede bootverbindingen en
op de grotere, toeristische eilanden
bevindt zich meestal een luchthaven.
Een eiland-hop-vakantie kun je zelf

Hop van paradijs naar paradijs, bijvoorbeeld
met een zeilboot. Odysseus ging je voor.
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regelen, maar er zijn genoeg reis
bureaus die dit als pakket aanbieden.

Ionische eilanden
Als de azuurblauwe Ionische zee op
zichzelf al niet adembenemend is,
dan zijn de stranden van de verschillende eilanden dat zeker. Het grootste eiland van de Ionische eilanden
is Kefalonia. Het beroemdste strand
van dit prachtige eiland heet Myrtos.
Er zijn hier geen restaurants of
andere voorzieningen en dat komt de
rust alleen maar ten goede. Voel het
zand tussen je tenen, dobber wat in
de kristalheldere zee en laat de zon

je verwarmen. En de oogstrelende
omgeving zorgt er vanzelf voor
dat je alles vergeet. Wil je naar net
zo’n paradijselijk strand, maar dan
mét voorzieningen, dan is Egremni
Beach op het eiland Lefkas een echte
aanrader. Liggend op een comfortabel ligbed kun je hier, behalve van
het uitzicht, ook genieten van een
lekker drankje of een stuk vers fruit.
Op Lefkas is het ook leuk om een
bezoek te brengen aan het dorpje
Kalamitsi, met oude stenen huisjes
en veel windmolens.

Egeïsche eilanden
Is iedere dag aan het strand niet je
ding, dan is er op het eiland Thassos,
in de Egeïsche zee, genoeg ander
vermaak. Als het niet te heet is, kun
je heerlijk wandelen in de groene
bergen. De pittoreske bergdorpjes
bestaan uit huizen die in de
Macedonische stijl gebouwd zijn.
Oververhit geraakt? Koel dan af in
een van de oude kloosters. Of neem
een duik in de zee, want ook op dit
eiland zijn de stranden fenomenaal.
Met namen als Paradise Beach en
Golden Beach kun je niet minder
verwachten. De Egeïsche eilanden

5

Expercation? Dat is
ontspannen & leren!

Méér dan moussaka
Griekenland heeft een veelzijdige keuken. Al
eeuwenlang worden de recepten van generatie
op generatie doorgegeven. ‘De Grieken bereiden
vlees, vis en groenten op allerlei manieren, vaak in
combinatie met olijfolie en kruiden. En lekker aan
tafel mag een goed glas wijn niet ontbreken. Wil je
zelf de fijne kneepjes van de Griekse keuken
onder de knie krijgen? Doe dan een culinaire
workshop! Ga ’s morgens mee naar de markt om
inkopen te doen en werk in kleine groepen aan
het bereiden van het diner. Naast de workshops is
er voldoende tijd om mooie plaatsen te bezoeken,
te relaxen aan zee én om uitgebreid te tafelen.
Beeldhouwen aan de Griekse kust
Ben je meer van het robuuste werk? Hak je eigen
beeld uit marmer, albast, speksteen of serpentijn.
Leer over de steensoorten, de technieken en de
afwerking. En dat alles onder de Griekse zon;
hier beleef je de perfecte combinatie van
ontspannen en iets leren.
Meer workshops? Kijk op www.griekenlandaanzee.nl

zijn opgedeeld in een noord- en een
zuidgroep, waar zeer veel eilanden
onder vallen. Tussen de eilanden zijn
veel bootverbindingen, dus het is
makkelijk om een (dag)trip naar een
ander eiland te ondernemen.

Cycladen
De Cycladen is een archipel van
65 kleinere en grotere eilandjes
en ligt ten zuidoosten van Athene.
Ieder eilandje heeft een eigen
gezicht. Wordt ‘t het gezellige
Santorini, het historische Delos
of het sociale Mykonos? Gelukkig
hoef je in Griekenland niet te kiezen.
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Pak de boot en ga op avontuur. Naxos
is niet alleen het grootste en vruchtbaarste eiland binnen de Cycladen,
het heeft ook prachtige stranden.
Wie zin heeft in een feestje moet
zeker naar Plaka Beach. Dit was
vroeger een hippieoord en er worden
nog steeds regelmatig strandfeesten
georganiseerd. Met de romantiek
komt het ook wel goed op Naxos;
zwijmel weg bij de zonsondergang
vanaf Agios Propokios Beach. •
In vroeger tijden had Griekenland de
meeste molens van Europa. Ook op nu
onbewoonde eilanden staan ze er nog.
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Een glaasje
van eigen

bodem

De tijd dat je voor een wijnvakantie de grens over
moest, is allang voorbij. Hier weten we inmiddels
ook hoe we mooie wijnen kunnen produceren.
Bekijk ons land eens met andere ogen en stap
in de wereld die Nederland Wijnland heet.

V

anaf de Romeinse tijd tot
aan de tijd van Napoleon
werd in ons land succesvol wijn verbouwd.
De kleine ijstijd en een hardnekkige
luizenplaag deden de productie
echter de das om en een paar eeuwen
lang kwam er geen druppel wijn van
Nederlandse bodem. Maar sinds de
jaren ‘70 is de productie langzaamaan weer begonnen. Eerst alleen in
Limburg en later ook in veel andere
provincies. Momenteel mogen we
trots zijn op zo’n 200 wijngaarden
die ons van wel 800.000 liter wijn per
jaar kunnen voorzien.

Succesvolle druivensoorten
Het klimaat in ons contreien is niet
ideaal te noemen. Kou en vocht zijn
precies de dingen waar veel
druivensoorten niet van houden.
Maar door het kruisen van druivenrassen lukt het nu toch om ook hier
mooie wijnen te produceren.
Er worden klassieke rassen verbouwd,
zoals de Pinot Gris en Chardonnay.
Maar omdat wijnboeren hier tegen
strenge regels aanlopen rond het
gebruik van bestrijdingsmiddelen,
worden er veel nieuwe, schimmel-

tolerante rassen gebruikt. Zoals de
Regent, Pinotin, Cabertin, Riesel en
Johanniter.

Proost met biologische wijn
Ondanks dat we een klein wijnland
zijn, is juist hier de biologische wijn
in opkomst. Dat is goed nieuws voor
de natuur én voor de fijnproever.
Want er zijn al Nederlandse biologische wijnen die internationale
prijzen hebben gewonnen. Wijngaard
Wageningse Berg is de eerste Nederlandse volledig biologische wijn-

gaard. De wijnen die hier vandaan
komen zijn zelfs zo heerlijk dat er
enkele bekroond zijn tijdens het AWC
Vienna (Oostenrijkse wijncompetitie
in Wenen).

Droom van een wijngaard
In het mooie Vechtdal ligt een boerderij met een wijngaard én bed &
breakfast: Wijnstaete Op den Pas.
Kijk voor meer informatie over de
wijnen, proeverijen en overnacht
ingen op www.wijnstaete.nl. •

Wijntrips
Met de wijnboer door de gaard

Vier de wijn in Groesbeek

Bij Wijngaard Wageningse Berg kun je de
bekroonde wijnen niet alleen proeven, je kunt
ook een rondleiding krijgen door de wijngaard.
Vergeet niet een paar flesjes mee naar huis te
nemen! www.wijngaardwageningseberg.nl

Van 27 t/m 29 september 2013 zijn de
Nederlandse Wijnfeesten in Groesbeek.
Met onder meer proeverijen, wijnworkshops,
markten en vermaak voor de kleintjes. Op zondag houdt een aantal wijngaarden in de regio
open huis. www.nederlandsewijnfeesten.nl

Nederlandse wijn bestellen
Wil je in alle rust kunnen kiezen uit de vele
wijnsoorten van eigen bodem? Het grootste
assortiment Nederlandse wijnen vind je op
www.wijnenvanoranje.nl
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Tips & Trips

Werelds overnachten
Uitgekeken op de standaard hotels en appartementen? Neem eens een kijkje
in deze exclusieve accommodaties. Allemaal bijzonder, creatief en gelegen in
een prachtige omgeving. Dit is genieten 2.0.

aquarium
Het is niet groot te noemen, maar een unieke
ervaring is het wel: het drijvende onderwaterhotel ‘Utterinn’. Het is de creatie van kunstenaar Mikael Genberg. De slaapkamer bevindt
zich drie meter onder het wateroppervlak van
het oogstrelende meer Mälaren in Västerås, Zweden. In alle wanden zitten ramen, dus je
leeft letterlijk tussen de vissen. En dan rijst de vraag: wie kijkt nou naar wie…? Overdag
zit je lekker op het balkon of neem je een duik in het water. En de lokale schippers maken
graag een praatje. www.unusualhotelsoftheworld.com/utterinn

Als grot in
Frankrijk
Slapen in een grot primitief? Niet in deze unieke,
omgebouwde kamers. Waar ooit de monniken
hun celibaat naleefden, kun je nu genieten van
luxe en comfort. De grotten zijn uit een leisteen
rots gehouwen die bekend staat om zijn
geneeskrachtige eigenschappen. De temperatuur in de grotten is altijd perfect en dat is ook
het uitzicht. Ga met een goed glas wijn bij het
raam staan en neem het Loire-gebied in je op.
Daar word je vanzelf ontspannen van.
www.leshautesroches.com

Bijzonder
slapen over
de grens

© GoUnusual

© Les Hautes Roches

Slapen in een

Voor echte

luiaards

Zolang je geen hoogtevrees hebt, is slapen in
een boomhut een fantastische ervaring. Zeker
als ze zo liefdevol en duurzaam gebouwd zijn als
hier. De Nederlander Edsart Besier maakte in
Costa Rica zijn jongensdroom waar en creëerde
een aantal exclusieve slaapplekken tussen het
tropische groen. De boomhut bestaat uit twee

Brrrrr-iljante

© iglu dorf

Adrian Günter bouwde zijn eerste iglo in 1996,
zodat hij optimaal kon genieten van de verse
sneeuw. Steeds meer vrienden wilden wel een
nachtje blijven logeren en zo is het gekomen
dat er tegenwoordig drieduizend ton sneeuw
wordt verplaatst om op verschillende plekken
in de Alpen en Pyreneeën iglo’s te bouwen.
Kunstenaars worden uitgenodigd om te helpen
en dit resulteert in bijzondere, creatieve slaapplekken. Alles is gemaakt van sneeuw, maar aan comfort zal het je hier zeker niet ontbreken.
De sneeuwdorpjes zijn ieder jaar open van Kerst tot april. www.iglu-dorf.com
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© Costarica Treehouse

accommodatie
verdiepingen en is groot genoeg voor een gezin.
De brulapen houden je soms wakker, maar dat
heeft ook wel weer zijn charme. En vanuit de
weelderige tuin stap je zo het strand op.
www.costaricatreehouse.com
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ONTDEK
ZWITSERLAND
PER TREIN!

Treinen door een

ansichtkaart

Blauwgroene meren, witte bergtoppen en idyllische
chaletdorpjes: Zwitserland.

ADVERTENTIE

A

angezien dit ansichtkaartenland helaas niet
in onze koffer past, kiezen we voor optie twee:
er zo vaak mogelijk naartoe gaan.
Pak er bijvoorbeeld de trein en laat je
in de bergen trakteren op duizelingwekkend mooie uitzichten. Je kunt
mee met de Jungfraubahn, die dwars
door de bergen naar het hoogste
spoorwegstation van Europa rijdt, of
stap op de Swiss Chocolate Train en
leer alles over Zwitserse lekkernijen
zoals de beroemde gruyèrekaas en
de misschien nog wel beroemdere
Zwitserse chocolade.

Jodelen om Picasso
Met de GoldenPass Line kun je
treinen naar Luzern. Als je tussen al
die fraaie panorama’s door behoefte
hebt aan schoonheid op een wat
kleiner canvas, mag je deze stad niet

overslaan. Hier kun je de Rosengartkunstcollectie bewonderen, met
werken van bijvoorbeeld Picasso,
Monet en Matisse. Je zou voor minder
uitbarsten in jodelgezang.
Geen Zwitser die hiervan raar zou
opkijken, trouwens. Jodelen is in
Zwitserland nog steeds zeer populair,
net als vendelzwaaien, alpenhoornblazen en worstelen. De kans is groot
dat je zo’n typisch Zwitsers festijn
van dichtbij kunt meemaken.
En als dat niet lukt: geen probleem.
Heb je een mooi excuus om volgend
jaar weer te gaan.

Nog meer tips
Op www.myswitzerland.com/zomer
vind je talloze vakantie-ideeën.
Als je een treinvakantie wilt boeken,
kun je gebruikmaken van het zesdaagse arrangement van Incento op
deze pagina. •

Maak een
spectaculaire treinreis
door Zwitserland
Met treinspecialist Incento bedwing je
moeiteloos de zwaarste bergpassen en
geniet je onderweg van adembenemende
uitzichten. Tijdens deze zesdaagse reis rijd
je eersteklas van Luzern naar Montreux,
overnacht je in comfortabele hotels en reis
je in de GoldenPass Panoramic Express, de
Swiss Chocolate Train en de Jungfraubahn.
Prijs vanaf € 869,- per persoon.
Voor meer informatie en boekingen
(o.v.v. reiscode Gold 02): Incento Treinreizen,
Vaartweg 23-G, 1401 RA Bussum.
T: 035 6955111 E: info@incento.nl
www.incento.nl en
www.MySwitzerland.com/zomer
Incento is lid van de ANVR en SGR.
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Natuurlijk, voor watersportliefhebbers is
Friesland een ideale bestemming.
Maar zelfs als je liever droge voeten houdt,
kun je in deze provincie een topvakantie
beleven. Hier vind je namelijk ook
de mooiste winkelstraat van Nederland,
bossen en uitgestrekte stranden.

Beleef Friesland:
O

m met de watersport te
beginnen: in Friesland
kun je varend overal
komen. Maak met je
eigen of gehuurde boot een Elfsteden
tocht, of vaar over het grootste aan
eengesloten merengebied van Europa
en leg aan bij een rustig eilandje.
Surfen, waterskiën, strandzeilen,
kitesurfen: het kan hier allemaal,
want Friesland heeft wind en water
in overvloed.

Ongerepte natuur

Friesland bruist

Ook als je niet zoveel hebt met water,
is een tocht naar het noorden geen
verspilde moeite. Wandel door de
ongerepte natuur van vier Nationale
Parken, of over de heide in de Friese
Wouden. Als je graag fietst, kun je
met het fietsroutenetwerk een mooie
tocht samenstellen door bossen en
dorpen. Voor de mooiste stranden
van Nederland moet je een stukje
het water over. Ze zijn te vinden op
de Waddeneilanden, die niet voor
niets staan vermeld op de Wereld
erfgoedlijst van UNESCO. Wil je van
je ontdekkingstocht in het noorden
een complete ervaring voor je zin
tuigen maken? Proef dan de Friese
streekgerechten, bereid met suiker
brood, cranberries, bijzondere kazen
of Friese Beerenburg.

De bekende Friese elf steden hebben
elk hun eigen charme. Zo is Sloten de
kleinste stad en Leeuwarden de groot
ste; de Kleine Kerkstraat in Leeuwar
den is ook dit jaar weer verkozen tot
‘Leukste winkelstraat van Nederland’.
Vanaf mei barst het evenementensei
zoen los in de Friese hoofdstad, met
als hoogtepunt het Fries StraatFesti
val. Leeuwarden bruist dan drie dagen
van theater en muziek. Een mooi voor
proefje op Oerol; dit festival verandert
Terschelling in een magische wereld.
De Sneekweek, de Ballonfeesten in
Joure, het SKS Skûtsjesilen, de vele
markten, culturele festivals en musea:
het is je inmiddels vast duidelijk dat
Friesland veel meer heeft te bieden
dan water alleen.
Kijk op www.beleefFriesland.nl
voor alle evenementen, activiteiten,
routes, overnachtingsmogelijkheden
en attracties. •
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water
en méér!

In Leeuwarden kun je uitrusten op een van
de terrassen in de historische binnenstad.
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Wil jij tot maar liefst

40% KORTING

  op jouw vakantie?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
op www.vakantie.nl/email & ontvang
deze kortingen per e-mail.

Vakantiehulpjes
Deze reisapps nemen je voor en tijdens de vakantie heel wat geregel
uit handen. Probeer ze zelf!

Niks aan te geven

Moet je zien

De app van de Douane (gratis, voor iPhone en
Android) vertelt je wat je wel en niet mag meenemen naar huis. In de app zit een handig
omrekenhulpje voor valuta, schoenmaten,
gewichten en lengtematen. Vertalen kan
de Douane-app ook, zoals de zin
‘Nee, ik heb niks aan te geven’.

Waar je ook bent, met TripAdvisor (gratis, voor
iPhone en Android) vind je hotels, restaurants
en bezienswaardigheden. Met beoordelingen van
medegebruikers, zodat je een idee krijgt van de
geboden kwaliteit.

Stralings
deskundige
SunCheck Pro (voor iPhone
en Android, € 1,79) is een verstandige app voor tere (kinder-)
huidjes. Hij vertelt je met welke
beschermingsfactor je je huid
kunt beschermen en hoelang
je op je vakantiebestemming
kunt zonnen.

Inpakken en
wegwezen
Veel apps helpen je bij het pakken.
Aanraders zijn GetPacked (voor
iPhone, € 1,79) en Packing List
(voor Android, gratis of € 1,22
voor een meer uitgebreide versie).
Papieren lijstjes kun je voortaan
achterwege laten; met deze apps
stel je een ultieme paklijst samen
die vakanties lang meegaat.

Geen paniek
Met SOS op Reis (gratis, voor
iPhone en Android) heb je alle
belangrijke telefoonnummers
bij de hand, zodat je bijvoorbeeld
direct een gestolen bankpas kunt
laten blokkeren. Inclusief plaatselijke alarmnummers en telefoonnummers van Nederlandse
ambassades en consulaten.

Sterke verhalen

Zonder woorden

Voor vakantiegangers die hun overlevings
technieken willen verfijnen, is SAS Survival Guide
(voor iPhone en Android) onmisbaar. Met tips,
paklijsten (vergeet je zaag en vergrootglas niet)
en verhalen van professionele avonturiers. Er is
een gratis versie en een meer uitgebreide, betaalde
variant (voor iPhone € 5,49, voor Android € 3,76).

Een plaatjeswoordenboek voorkomt misverstanden.
iPhone-bezitters kunnen kiezen voor ICOON (€ 0,89),
die plaatjes in twaalf categorieën aanbiedt. Voor
Android-telefoons is er bijvoorbeeld Picture Dictionary
van Sutor-EDV (gratis of € 0,99). Zo krijg je altijd wat
je zoekt, of het nou een gekookt ei is of een dokter.
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Natuurliefhebbers kunnen hun geluk niet op in Noord-Ierland.
Met zijn woeste bergen, glooiende heuvels, weidse kust
en glanzende meren is het een walhalla voor wandelaars,
bergbeklimmers, fietsers en watersporters.

M

aar het land heeft ook
genoeg te bieden voor
mensen die op zoek
zijn naar rust of zich
tegoed willen doen aan cultureel erfgoed. Reis mee langs de zes counties
(graafschappen) en ontdek wat ze te
bieden hebben.

Tyrone
De grootste county van Noord-Ierland
en volgens velen de mooiste is Tyrone.
Dit kan te maken hebben met de met
hei beklede Sperrin Mountains, die
elk seizoen van tint veranderen. Van
mosgroen tot dieppaars. Het hele jaar
door een adembenemende omgeving
om in te vertoeven.
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Londonderry

Antrim

Naast Tyrone ligt Londonderry.
Geniet van de stille natuur of bezoek
pittoreske dorpjes. Op het programma
mag ook Mussenden Temple zeker
niet ontbreken. Imposant gelegen
op een rots biedt het een spectaculair
uitzicht op de kust beneden. Lees
meer over deze stad op pagina 17.

De meeste bezoekers van county
Antrim komen niet verder dan
hoofdstad Belfast. En deze bruisende
stad is dan ook zeker een bezoek
waard. Trendy cafés, architectuur
en winkels hebben genoeg te bieden.
Maar zelfs in de stad is de natuur
binnen handbereik, in de Botanical
Gardens bijvoorbeeld.

Down
De legende van Sint Patrick speelt
zich grotendeels af in county Down.
Het graf van deze heilige ligt bij de
kathedraal van Downpatrick en is te
herkennen aan een granieten rots uit
het lokale Mourne-gebergte. Naast
de vele historische bezienswaardigheden is Down populair vanwege de
prachtige stranden en golfbanen.

Armagh
Al drieduizend jaar worden er appels
geteeld in Armargh. Tegenwoordig
nemen de appelbomen meer dan 40
hectare in beslag en de regio wordt
dan ook wel de ‘appelboomgaard van
Ierland’ genoemd. In de lente staan
de bomen massaal in bloei en kleurt
de bloesem het landschap uitbundig

Xtra

Ierland ontvangt rust- en cultuurzoekers
met open armen. Maar kijk uit, dit land
laat je nooit meer los!

Reis door
Ierland in zes
counties
roze. Een feest om doorheen te
struinen. En na afloop zorgt een
heerlijk glaasje cider voor de nodige
verfrissing.

Fermanagh
Zeilen en vissen doe je in het spectaculaire merengebied van Fermanagh.
De wateren liggen vredig en kalm te
glinsteren in het groene landschap.
Ontdek de eilandjes en riviertjes van
Upper Lough Erne of staar over het
grote water van Lower Lough Erne.
Rond deze meren is er veel te beleven,
zoals een bezoek aan de prachtige
rococo landhuizen of mysterieuze
grotten. •

Feest mee met de Ieren
De Ieren zijn
een vrolijk volk
dat muziek en
dans in de
genen heeft.
Een goede
gelegenheid om kennis te maken met de Ieren
én hun feestcultuur, is tijdens de vele zomerfestivals.
The Gathering (heel 2013)
Ieren zijn trots op hun afkomst. De Ierse humor,
cultuur en traditie worden dit jaar landelijk
gevierd met feestelijkheden, waarbij de hele
wereld welkom is. Van dansvoorstellingen tot
tuinshows, van sportwedstrijden tot muziek
concerten. Kijk voor alle evenementen op
www.thegatheringireland.com

Fleadh Nua Festival (19 t/m 27 mei)
De middeleeuwse plaats Ennis is 9 dagen lang
het decor voor verhalenvertellers, dansers en
muzikanten. Er staan maar liefst 110 optredens
op het programma.
Greystones Arts Festival (31 mei t/m 2 juni)
De straten, cafés, parken en haven van Grey
stones stromen eind mei vol met kunst- en
cultuurliefhebbers. Het festival begint met een
bonte optocht en biedt vermaak voor jong en oud.
Fiddler’s Green International Festival
(21 t/m 28 juli)
Wat 26 jaar geleden als een eendaags evenement begon, is uitgegroeid tot een festival met
internationaal allure. Volksmuziek, jazz, klassiek en countrymuziek gaan hier hand in hand.
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Stedentrips

Wereldsteden
Behoefte aan nieuwe indrukken? Bezoek eens een wereldstad.
Ontdek waar oud en nieuw samengaan en laat je inspireren.

Kleurrijk
Hyderabad
Zoals in elke Indiase stad, word je in Hyderabad overrompeld door een explosie van geluid, kleur, smaak en
indrukken. Verwen je neus bij Hyderabad Perfumers, een
familiebedrijf dat al vier generaties de heerlijkste geuren
creëert. Struin lekker langs de kleurrijke kraampjes van
de Mir Alam Market, je vindt er vast iets van je gading.
Leer de kunst van het afdingen en vergeet vooral niet
daarbij niet te blijven lachen! Ook het geloof van de
Hindoestanen is buitengewoon kleurrijk en vol rituelen.
Wie hier meer over wil weten, bezoekt de sprookjesachtige,
witmarmeren Birla Mandir. En de Shiam Tempel is ook al
zo’n pareltje. In de oude stad staat het omgebouwde Falaknuma Palace, waar je kunt uitrusten van alle overweldigende indrukken. Hier sliepen vroeger prinsen, nu kun
jij wegdromen in dit hotel met zeven (!) sterren.

Nieuwsgierig naar Hyderabad en al het andere moois van Zuid-India? Lees dan...

Trotter, de enige reisgids met humor!
Voor de reiziger die niet de plaatjes wil, maar het echte verhaal. Vol met originele
bezienswaardigheden, restaurants, hotels en bijzondere wetenswaardigheden
die je in geen enkele andere reisgids terugvindt. Ga op ontdekkingsreis met
Trotter en beleef de vakantie van je dromen. Bijvoorbeeld in India!
Titel: Trotter Zuid-India, Goa / Prijs: € 22,50
ADVERTENTIE
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Lovely
Londonderry
Met slechts een paar uur vliegen is Londonderry ideaal
voor een weekendje weg. Deze volledig ommuurde stad
wordt in de volksmond Derry genoemd. De imposante,
zeventiende-eeuwse muren druipen van de historie, maar
toch vinden trends er makkelijk hun weg. Je ontmoet de
lokale bevolking in cafés en restaurants. Wandelend door
de straten vergaap je je aan de ruimschoots aanwezige
Gregoriaanse, Victoriaanse en Edwardiaanse architectuur.
Maar een stedentrip is toch niets zonder uitgebreide
winkelsessie? Gelukkig kunnen shopaholics heel goed terecht in het winkelcentrum Austins of het prijswinnende
Foyleside Shopping Centre.

Verrassend
Amman
Bij een stedentrip denk je misschien
niet meteen aan Jordanië, maar
wie hoofdstad Amman bezoekt, zal
positief verrast worden. Traditionele
moskeeën en ultramoderne winkelcentra wisselen elkaar hier af.
Het is heerlijk om door de wirwar
van wijken en straatjes te slenteren.
Of te speuren naar handwerk en
prachtige sieraden in de souks
(Arabische markten). Historie vind
je in het magnifieke Jabal al-Qal’a,
een amfitheater uit de Romeinse tijd.
De zinnenprikkelende Jordaanse
keuken proef je bij het authentieke
restaurant Beit Sitti. En we gaan
nog niet naar huis! Want je mengt je
natuurlijk onvermoeid in het nacht
leven in de wijk Shmeisani.
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Het indrukwekkende bergland van de Dolomieten
heeft meer dan 20.000 km aan wandelpaden.
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n Zuid-Tirol (Südtirol) waan je je het ene moment
in alpenweiden met grazende koeien, dan weer in
Italië waar je stevige bergkost proeft met Italiaans
raffinement. Hier beleef je contrasten tussen tra
ditie en een mediterrane levensstijl, maar wel in perfecte
harmonie. En dat begint in de tweetaligheid en vervolgt
zich in het landschap met bergen afgewisseld door wijn
gaarden, palmbomen en cipressen.

Goed voor lijf en geest
Met 300 zonnige dagen per jaar is het hier goed toeven
én wandelen. Van de 20.000 km wandelpaden is zeker
13.000 km natuurlijk. Dat zegt wel iets over de ongerepte
natuur in de Dolomieten. Wandelaars, fietsers en berg
beklimmers zijn er verliefd op. Wissel je sportieve
momenten eens af met slenteren door de schilderachtige
wijken van Bolzano (Bozen). Uitrusten van fysieke in
spanningen kun je in het kuuroord in Merano (Meran);
de zuivere lucht en het water uit de onderaardse bronnen
zullen je goed doen.

Onweerstaanbaar gastronomisch
Ook fijnproevers komen aan hun trekken. Maar liefst
17 restaurants in Zuid-Tirol hebben één Michelinster of
meer. Hier komen de pure producten van de bergboeren
en de verfijnde invloeden van de Italiaanse keuken echt
bij elkaar: van stevige kost met kool, spek en brood tot
heerlijke pasta’s, verse vis en exclusieve schaaldieren.
Sla de boerencafés niet over in je culinaire ontdekkings
tocht; op de menukaart staan vooral producten van de
eigen boerderij. Vers, gezond en authentiek. Drink daar
bij een goed glas wijn: 26 wijnen in de regio hebben de
Tre Bicchieri (drie glazen), een prestigieus wijnkeurmerk
dat toegekend wordt door de wijngids
‘I Vini d’Italia 2013’. Dolce vita! •

Kijk voor meer informatie op www.suedtirol.info

Contrasten
in perfecte
harmonie
Er ligt een bijzonder stukje Italië verscholen achter de hoge
toppen van de Alpen. Beschut tegen koude noordenwinden vind
je Zuid-Tirol, de noordelijkste provincie van Italië. Een bijzondere
mengelmoes van invloeden en dat zie, beleef en proef je.
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stedentrips

in één
Ook Den Haag heeft grachten. Vaar
er doorheen met de Ooievaart.

Kun je vakantie vieren in Den Haag? En of!
Bij een bezoek aan de residentie lijkt het
wel of je vier stedentrips tegelijk maakt,
want Den Haag is Strandstad, Oranjestad,
Winkelstad en Borrelstad in één.
Tussendoor kun je uitrusten
op een van de vele terrassen
in de stad. En wees gerust:
dat van dat ‘Haagse bakkie’
is niet waar hoor…
20

Strandstad
Den Haag heeft maar liefst elf kilometer strand in de achtertuin. Hét
recept voor frisse zeewind, relaxen
en beachsporten. De beachclubs aan
de stranden van Scheveningen en
Kijkduin worden afgewisseld door
restaurants en cafés aan de boulevards. In de Scheveningse haven eet
je met uitzicht op de bedrijvigheid
van kotters en powerboten.
De nieuwe boulevard van Scheveningen is in april opgeleverd en ligt
tussen het hippe havengebied en SEA
LIFE. De brede boulevard geeft de
badplaats een modern elan. Ook het
strand is aangepakt en is nu zeventig
meter breed. Een perfecte plek om op
te zonnen, te wandelen of te vliegeren.

Xtra

Oranjestad

Winkelstad

Borrelstad

In Den Haag struikel je over de
Oranjes, met de vele historische
monumenten, paleizen, vorstelijke
routes, koetsen met paarden en
winkels die favoriet zijn onder de
leden van het Koninklijk Huis.
Al meer dan vierhonderd jaar wonen
ze bijna onafgebroken in de Hofstad.
Met de komst van de Oranjes groeide
de behoefte aan luxe. Den Haag kreeg
schitterende huizen, winkels en brede
lanen en elke vorst bezat een eigen
woon- dan wel werkpaleis.
De diverse gast- en weeshuizen
vingen de armen van de stad op en zo
ontstonden de ruim honderd hofjes
die de stad telt.

Alle grote modemerken en winkelketens zijn vertegenwoordigd in het
winkelcentrum rond de Spuistraat en
Grote Marktstraat. De winkels zijn
zeven dagen in de week open.
Op enkele minuten hiervandaan
ligt het sfeervolle Hofkwartier, waar
originele en trendy winkels de boven
toon voeren.
Verleidingen zijn er alom: niet
alleen die kekke tas van Haagse
makelij lonkt, maar ook die walnoot
mascarponetaart wil met je mee
naar huis. In de luxe winkelstraat
Noordeinde heeft tegenwoordig
Koning Willem Alexander zijn
werkpaleis, maar je vindt hier en in
de Hoogstraat ook chique boetieks,
galeries, antiek- en kunstzaken.

In Den Haag lijkt de borrelcultuur
wel haast uitgevonden. Werp een
blik op een van de gezellige pleinen
aan het einde van de middag en het
bewijs is geleverd. Op de Grote Markt
is de sfeer gemoedelijk, het publiek
vaak creatief en eigenzinnig. Op
het Plein komen na vijven kantoor
pakken en yuppen een drankje halen.
Natuurlijk zijn er nog veel meer
redenen om Den Haag te bezoeken,
denk aan het Binnenhof, Madurodam
en musea als het Gemeentemuseum
en Museon. Je vindt ze (met overnachtingsmogelijkheden) allemaal op
www.welkomindenhaag.nl. •
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Vertrouwd

en verrassend
Frankrijk is al jarenlang onbetwist onze favoriet voor de
zomervakantie. We kennen het op ons duimpje en desnoods
rijden we geblinddoekt naar ons adresje in de Ardèche.
Dus wat kunnen wij nog leren over het land dat we zo goed
denken te kennen?

M
© P. Robert - Corsica

© S. Dhote - Grand Place Lille

eer dan er in een mensenleven
past, om precies te zijn. Ook al
is Frankrijk een vertrouwde bestemming, ze weet zelfs de meest
verwende Francofielen telkens weer te verrassen. Als je bijvoorbeeld van actieve vakanties
houdt, moet je er zeker naartoe. In de vele
natuurparken, aan de kust en op de fiets leer je
steeds een ander Frankrijk kennen.

Picknick in een sprookjesbos
Frankrijk heeft indrukwekkende natuurparken.
Wandel bijvoorbeeld door het park van Cerdan
in de Oostelijke Pyreneeën en boek een overnachting in een nomadentent. Of reis naar de
Cevennen, waar je je soms in Azië waant. Hier is
het grootste bamboebos van Europa te vinden en
kun je uitrusten in een Mongoolse yurt.
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Ga je liever picknicken in een sprookjesbos?
Dat kan in het bos van Bercé ten noorden van
het Loiredal, waar eeuwenoude eikenbomen
soms wel 45 meter hoog worden. Of reis per
koets door de groene valleien bij Mézières-enBrenne, even ten zuiden van Parijs.
In het hart van de Auvergne kun je een 189
kilometer lange wandeltocht maken rond vulkanische meren. Otters, zeldzame planten en
bijzondere vogels wonen in het natuurpark van
Millevaches in de Limousin. Je kunt er samen
met een ezeltje doorheen trekken.

Duiken naar scheepswrakken
Zinderend en blauw in het zuiden, grillig en
indrukwekkend in het noorden en westen: de
Franse kust verveelt nooit. Net voorbij Calais
beland je in de Grand Site des Deux-Caps, een
kuststrook met steile kliffen en lange zandstranden. Vanaf de Cap Blanc Nez heb je een
prachtig uitzicht over het Kanaal.
Verken de Baskische kust met zijn rotsen,
baaitjes en kreken. Wandel van Bidart naar
Hendaye en leer onderweg over de cultuur
van de Basken. Of wat dacht je van een duik
vakantie? De kust van de Oostelijke Pyreneeën,
tussen Barcarès en Cerbère, lijkt ervoor te
zijn gemaakt. Je kunt hier in het gezelschap
van maanvissen en zeepaardjes naar scheeps
wrakken duiken.

Xtra
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De Franse kust lonkt
naar grote en kleine zonaanbidders, zwemmers
en strandwandelaars.

Fietsen langs de kust

App vol verrassingen

Frankrijk krijgt steeds meer bewegwijzerde
fietspaden. De véloroutes verbinden de grote
steden van de regio’s met elkaar en lopen door
prachtige landschappen. Maak bijvoorbeeld
tochten langs wijngaarden en door fraaie
dorpjes in de Bourgogne of de Loirestreek.
Als je op de fiets wilt uitblinken, kun je in juli
meedoen aan de Marmotte. De deelnemers aan
deze beroemde wielerkoers finishen op de Alpe
d’Huez en krijgen het Tour de France-gevoel
er gratis bij. Voor een heel lange fietstocht
kun je de Vélodyssée rijden, een bekroonde
route van 1200 kilometer langs de Atlantische
kust. Je fietst over voormalige spoorbanen,
oude jaagpaden en zelfs over een stukje
oceaanbodem.

Wil je nog meer tips voor een ver
rassende vakantie in Frankrijk?
Download dan de Plus France App
(plusfrance.com/plus-france-app). Tips van
kenners en liefhebbers zijn hierin ingedeeld
op regio en op interessegebieden. De app
zorgt voor optimale voorpret en is handig
voor onderweg. Bovendien kun je hem aan
vullen met je eigen foto’s en tips. •
Handige sites
nl.rendezvousenfrance.com
www.plusfrance.com
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