
B
U

C
K

ETLIS
T R

EIZEN
2

5
 R

E
IZ

E
N

 D
IE

 J
E

 O
O

IT 
G

E
M

A
A

K
T M

O
E

T H
E

B
B

E
N

–  REIZEN –
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25 REIZEN 
DIE JE OOIT 

GEMAAKT MOET 
HEBBEN

Marloes de Hooge

Snorkelen in het Great Barrier Reef, een roadtrip langs de mooiste plekken van 
 Canada, struinen over de soeks van Marrakech en het beklimmen van actieve 
 vulkanen op Hawaï: er zijn van die reizen die écht thuishoren op je bucketlist. 
Marloes de Hooge verzamelde 25 reizen die je ooit een keer in je leven moet 
maken, en neemt je in dit boek mee op een wereldreis. Het staat boordevol 

praktische informatie, handige tips en inspirerende foto’s. Na het lezen van dit 
boek wil je nog maar één ding: vandaag je koffer inpakken. 

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen
NUR 500

www.kosmosuitgevers.nl
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De ultieme reis-bucketlist! 

“Zowel mijn favoriete bestemmingen als plekken op mijn eigen bucketlist 
staan erin. Een inspirerend boek waardoor je meteen op reis wil gaan.” 

Veerle Witte - Digital nomad van National Geographic Traveler

Marloes de Hooge (1982) is 
oprichter en hoofdredacteur 
van het succesvolle reisblog 
Travelvalley.nl. Ze is gek op 
reizen, schrijven en hard-
lopen. Haar nieuwsgierigheid 
bracht haar op de meest 
bijzondere plekken op aarde, 
die gebundeld zijn in dit boek. 
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– TIP –  
Voor 80 dollar koop 
je een national park 
pass. Bezoek je drie 
of meer nationale 

parken, dan is deze 
jaarpas al voordeliger 

dan losse entree.

“Hoeveel foto’s je ook al gezien hebt van dit natuur-
fenomeen, er is niets dat ook maar in de buurt komt van 

de werkelijke schoonheid van de Grand Canyon.”
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Tijdens een roadtrip langs de westkust van de Verenigde Staten wordt 
je bucketlist met de dag korter. Las Vegas, San Francisco, San Diego en 
Los Angeles liggen allemaal op een paar honderd mijl van elkaar van-
daan. En tussen deze metropolen in is er niets anders dan verbluffende 
natuur. Yosemite National Park, Death Valley en de Grand Canyon: je 
kunt het allemaal zien in een paar weken tijd. Vier weken rondreizen 
door het zuidwesten van de Verenigde Staten is een aaneenschakeling 
van hoogtepunten. Waar wacht je nog op? Let’s hit the road!

WWWWWWWWWWeeesssst cccccoaastt UUUUUUUUUUUSA
– roadtrip – 

WERELDDEEL: NOORD-AMERIKA

INWONERS: 319 MILJOEN

TAAL: ENGELS

VLIEGEN NAAR: SAN FRANCISCO

TIJDSVERSCHIL: 9 UUR

REISDUUR: 3-4 WEKEN

VERVOER: AUTO (BIGGER IS BETTER) 

IN JE KOFFER: WERELDSTEKKER + WANDELSCHOENEN

BESTE REISTIJD: VOORJAAR OF NAJAAR (VERMIJD 

  DE ZOMER)

HOOGTEPUNT: GRAND CANYON
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Bereid je voor op bigger, better, faster, stronger. 
Zodra je met je huurauto de snelweg opdraait, 
voel je je klein. Pick-uptrucks met gigantische 
banden rijden je aan alle kanten voorbij. Rondom 
de grote steden is het zoeken naar een plekje op 
de achtbaanswegen, maar zodra je naar de grote 
stad kunt zwaaien in je achteruitkijkspiegel wor-
den de wegen smaller en wordt de omgeving 
indrukwekkender. Laat het maar aan de Verenigde 
Staten over om een onuitwisbare indruk te maken.

VIER IMPONERENDE WERELDSTEDEN 
Door de enorme contrasten onderweg is dit een 
pure droomreis die je ooit een keer in je leven 
móét maken. Deze roadtrip heeft namelijk alles 
in zich: bruisende wereldsteden, natuurwonderen, 
ongerepte wildernis en wegen waar je je ogen 
uitkijkt. Begin je reis in San Francisco, misschien 

wel de meest complete stad van de Verenigde 
Staten. Het wordt er nooit echt zomer of winter, 
temperaturen schommelen tussen de 10 en 20 oC 
en iedere ochtend is de stad in een fotogenieke 
dikke laag mist gehuld. Er rijden nog ouderwetse 
cable cars en kleurrijke huizen uit het Victoriaanse 
tijdperk trekken veel bekijks, maar de rest van de 
stad is modern. Bereid je voor op een paar pittige 
beklimmingen, want San Francisco is gebouwd 
op 43 heuvels en sommige zijn zo steil dat je er 
nauwelijks tegenop kunt lopen. Laat je daar echter 
niet door afschrikken en huur een fiets om het 
lager gelegen deel van de stad te verkennen. Al 
fietsend over de Golden Gate Bridge, met uitzicht 
op de beroemde gevangenis Alcatraz, door China 
Town en door Lombard Street - een gekke weg 
met 8 haarspeldbochten - ontdek je de stad pas 
echt. San Francisco is een heerlijk ontspannen 
stad en daarmee het perfecte begin van je reis.

 De Golden Gate Bridge is hét icoon van San Francisco 
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xxxxxxxx xxxx xxxxx

Drink Marokkaanse muntthee in een ‘rooftop bar’: mier-
zoet, maar het is dé smaak van Marokko. In de medina vind 
je hippe bars met een lekker dakterras in de zon, zoals 
Café des Epices en Nomad. Plof neer op een zacht kus-
sentje en geniet van het straatleven onder je. 

Wandel door de kleurrijke Jardin Majorelle, een stukje 
erfgoed van Yves Saint Laurent. Deze tuin is een ware 
kleurexplosie, een absolute must see voor iedereen die 
houdt van architectuur, fotografie en styling. In het voor-
malig atelier van de ontwerper, een helderblauwe villa in 
art-decostijl, vind je nu het indrukwekkende Musée 
 Berbère. Hier kun je traditionele Berberkleding, sieraden 
en andere antieke spulletjes bewonderen.

Djemaa el Fna by night: het beste openluchttheater dat je 
ooit zult zien. Neem wat kleingeld mee voor de straat-
artiesten en zuig de energie op die dit plein je geeft. Als je 
’s avonds niet op Djemaa el Fna bent geweest, dan heb je 
Marrakech niet gezien. 

Verdwalen doe je in Ben Youssef Madrassa, de voormalig 
Islamitische leerschool en zonder twijfel een van de mooi-
ste gebouwen van de stad. Ga de indrukwekkende, houten 
toegangspoort door en struin door de kleine  kamertjes. 
Geniet van de indrukwekkende Marokkaanse architectuur 
in optima forma. Kom vroeg in de morgen, dan is het er 
nog rustig. 

Duik ’s avonds de soeks in de medina in, op zoek naar het 
ultieme souvenir voor thuis. Hier vind je de mooiste hand-
gemaakte vloerkleden, kleurrijke leren accessoires en 
zilveren theeserviezen. Wel afdingen hoor. Het is een spel, 
maar dat hoort er hier helemaal bij.

Tips om te doen in Marrakech
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roadtrip nieuw-zeeland

ZIE ALS EERSTE DE ZON OPKOMEN…
Veel reizigers slaan op het Noordereiland de 
oost kaap over en dat is jammer, want het ooste-
lijke puntje is iets heel bijzonders. Het is name-
lijk de allereerste plek op aarde die ’s morgens 
daglicht ziet. Het is een buitengewone ervaring 
om hier te kamperen, en dan ’s morgens vanaf het 
strand de zon te zien opkomen. Er zijn campings 
in de omgeving, maar met een beetje geluk vind 
je een boer wiens land je voor één nachtje jouw 
thuis mag noemen. Laat ’s morgens wat geld 
achter in zijn brievenbus om hem te bedanken 
voor deze onvergetelijke ervaring.

ULTIEME VRIJHEID OP HET ZUIDEREILAND 
Het Zuidereiland is de plek waar je het ultieme 
gevoel van vrijheid zult gaan ervaren. Hier kun je 
uren – misschien wel dagen – rondrijden zonder 
iemand tegen te komen. Het is er op veel plaatsen 
zó stil dat je je eigen hartslag kunt horen. De 
hoofd stad van het Zuidereiland is Christchurch, 
een stad die nog steeds herstellende is van de 
verwoestende aardbeving uit 2011; de sporen 
daarvan zijn nog duidelijk zichtbaar. Hoewel het 
een aangename stad is, is Christchurch op geen 
enkele manier te vergelijken met de échte hoogte-
punten die je hier gaat zien. Zet je schrap, want 
het Zuidereiland zal je omverblazen. 

Dat begint bij Lake Tekapo, een van de meest 
heldere meren die je ooit gaat zien. In de lente is 
dit meer op haar allermooist, wanneer de hele 
omgeving in bloei staat. Vanaf hier heb je ook 
prachtig uitzicht op Mount Cook, met 3724 meter 
de hoogste berg van Nieuw-Zeeland. Lake Tekapo 
is ook zo’n plek die nagenoeg geen lichtvervuiling 
kent; het leukste wat je kunt doen is je wekker 

midden in de nacht af laten gaan en vanuit de 
achterklep van je camper genieten van een van 
de mooiste sterrenhemels die je ooit zult zien.

Rij je door naar het zuiden, dan maakt je hart 
elke kilometer een sprongetje. Het uiterste deel 
van het Zuidereiland is volledig ongerept en er 
komen nauwelijks toeristen. Een niemandsland, 
waar dolfijnen en walvissen langs de kust zwem-
men en waar het strand gevuld is met pinguïns 
en zeeleeuwen. 

Het indrukwekkendste stuk vind je in het zuid -
oostelijke puntje: The Catlins — een magnifiek 
natuurgebied dat voor het grootste deel uit oer-
bossen bestaat, omringd door goudgele stran-
den. Hoewel Nieuw-Zeeland eigenlijk één groot 
natuur paradijs is, springt deze regio er echt uit. 
Het zijn de rust, de puurheid en het feit dat je 
hier niemand anders tegenkomt, die een stukje 
extra magie toevoegen aan de van zichzelf al 
schitterende natuur. Absoluut uniek zijn de 
 Cathedral Caves, twee grotten aan de noordkant 
van Waipati Beach, die je alleen kunt bereiken bij 
laag water. De wandeling ernaartoe is fenomenaal, 
je loopt door een groener dan groen woud, dat 
zich uitstrekt tot letterlijk óp het strand. Kom je 
op het juiste moment – bij laag water – dan kun 
je door een van de twee mysterieuze doorgangen 
lopen die in miljoenen jaren door de golven van 
de zee zijn gevormd. Stop zeker ook even bij 
Slope Point, het meest zuidelijke puntje van 
Nieuw-Zeeland. Je bent hier ongeveer even ver 
van de zuidpool als de evenaar verwijderd, en 
het eerste vasteland dat je zuidwaarts tegen zult 
komen is Antarctica. 

– Tip –
De Waitomo Caves zijn een van de topattracties van het 

Noorder eiland, een unieke grot waar je in het donker duizenden 
gloeiwormen kunt zien. Vanwege de populariteit van deze plek is 

het er erg druk. Er is echter ook een gratis, en minstens zo 
indrukwekkend, vrij onbekend alternatief: de Waipu Caves op 

twee uur rijden in noordelijke richting van Auckland. 
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Met een autosafari kun je in een 
paar uur tijd veel dieren spotten, 
maar ga je te voet de bush in, dan 
zie je er veel minder. Niet alleen 
omdat je minder meters kunt 
maken, maar ook omdat de meeste 
dieren zich verschuilen voor 
 mensen. Toch is bushwandelen 
–  altijd onder begeleiding van een 
ranger – een absolute must als je 
wat dichter bij de natuur wilt 
komen. Al wandelend vind je 
 namelijk sporen van wilde dieren, 
zoals pootafdrukken of restanten 
van een gevangen prooi, en leer je 
ook nog wat over de omgeving. 
De kennis die de rangers hebben 
is namelijk ongekend, zij zien 
alles wat jij en ik met het blote 
oog nooit zouden waarnemen. En 
ja, zo’n bushwandeling is ook best 
spannend, want je staat nog altijd 
met beide benen midden in het 
leefgebied van de big five.

          DOEN: 

          
  BUSHWANDELEN
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