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Verliefd op
de wereld Verliefd op  de w

ereld

Van het mooiste eilandje van de Seychellen tot een van de tofste hikes op 
het Zuidereiland in Nieuw-Zeeland en van Kirgizië waar de omschrijving  
‘fantastische natuur’ niet eens de lading dekt tot het betoverende Canada: 
reisblogger Roëll de Ram is verliefd op de wereld en laat in haar nieuwste 

boek zien waarom.
 

Bekende landen als Indonesië, Zuid-Afrika, Kroatië en Mexico passeren de  
revue, maar ook verrassende bestemmingen als Bhutan, Groenland en Fiji. 
Dit is een boek vol spectaculaire natuurgebieden, overweldigend mooie 
stranden, off-the-beaten-trackbestemmingen, bruisende steden en onver-
getelijke ervaringen. Na Verliefd op Nederland en Verliefd op Europa schreef 

Roëll nu een ware ode aan de wereld.

Verliefd op
de wereld 

Roëll de Ram is fulltime reisblogger en 
oprichtster van WeAreTravellers.nl, een 
van de grootste online travelmagazines 
in Nederland. In 2018 verscheen haar 
eerste boek Backpack Bestemmingen.
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Vitamine

zee
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zee

 Bucketlist 
stranden

IEDEREEN LIJKT ER ZO NU EN DAN ENORM AAN TOE 

TE ZIJN: EEN PAAR DAGEN LANGUIT LUIEREN IN HET 

ZAND, HET GERITSEL VAN WUIVENDE PALMBOMEN 

OM JE HEEN EN EEN TURQUOISE ZEE BINNEN HAND-

BEREIK OM AF TE KOELEN ALS HET TE HEET WORDT. 

Als er iets symbool staat voor ultiem vakantie vieren 

dan zijn het de zon, de zee en het strand. Het mooie 

is dat je er overal ter wereld van kunt genieten, het 

maakt namelijk niet uit of je nou in Europa bent of 

naar de andere kant van de wereld vliegt. Maar er zijn 

wel een paar bestemmingen waar je als strandfanaat 

écht geweest wilt zijn. Ontdek de beste plekken om 

de strandvakantie van je dromen te beleven en reis 

mee naar de meest weergaloze tropische bounty-

paradijzen. Hier wil je naartoe voor een overheerlijke 

dosis vitamine zee!



La Digue              
HET MOOISTE EILANDJE VAN DE 

SEYCHELLEN 

La Digue is zo’n tropisch eilandje waar je 

meteen verliefd op wordt. Het is een van 

de 115 eilanden die samen de Seychel-

len vormen. Het leven gaat hier heerlijk 

langzaam: het belangrijkste vervoers-

middel is je fiets. Hier vind je de mooi-

ste stranden van de wereld. Bijvoorbeeld 

het wereldberoemde en fotogenieke 

Anse Source d’Argent, waar het water 

tijdens eb felblauw is en het strand be-

zaaid is met de meest bizarre granieten 

rotsen. Denk ook aan de stranden Anse 

Patates, Grand Anse, Petit Anse en Anse 

Coco. Naast strandhangen kun je onder 

water machtig mooie vissen spotten en 

onderweg, op je fiets, is de meest bijzon-

dere tegenligger de reuzenschildpad. 

Schildpadden leven hier namelijk volop 

en je kunt ze zomaar tegenkomen op 

straat.

GA EILANDHOPPEN ALS JE NAAR LA DIGUE  

WILT, MOET JE NAAR MAHÉ VLIEGEN, HET 

GROOTSTE EILAND VAN DE SEYCHELLEN.

VANAF HIER KUN JE VERVOLGENS EILAND-

HOPPEN NAAR LA DIGUE, MAAR EEN 

EILANDJE ALS PRASLIN IS OOK EEN AAN-

RADER EN EEN TOFFE SPOT OM TOE TE 

VOEGEN AAN JE SEYCHELLENTRIP.

Hier gaat 
het leven 
heerlijk 

langzaam
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Bergen 
& hikes

trotserentrotserentrotseren

JE OMRINGEN MET MAJESTUEUZE BERGTOPPEN, 

STAP VOOR STAP EEN STUKJE ONGEREPTE NATUUR 

ONTDEKKEN, JE URENLANG INTENSIEF INSPANNEN EN 

UITEINDELIJK BIJ EEN EINDPUNT AANKOMEN WAAR 

JE GETRAKTEERD WORDT OP EEN WEERGALOOS 

UITZICHT. 

Hiken maakt je hoofd leeg, het daagt je lichame-

lijk – en soms mentaal – uit en brengt je bovenal 

tot spectaculaire plekken op onze aardbol waar niet 

iedereen zomaar komt. Wandelingen brengen je ont-

spanning en tegelijkertijd adrenalinekicks, dat laatste 

niet alleen als je over spannende bergpaden loopt, 

maar ook zodra je op een bijzonder eindpunt aan-

komt. De ene hike is fantastisch om te doen vlak voor 

zonsopkomst, zodat je zodra de zon verschijnt op een 

van de mooiste plekken ter wereld bent. De andere 

hike duurt dagen en neemt je op elke wandeldag mee 

door verschillende emoties en langs constant veran-

derende landschappen. Het mooie is: overal ter wereld 

kun je fantastische hikes maken, en de meest ultieme 

wandelwalhalla’s ontdek je in dit hoofdstuk.
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Inca Trail & 
Rainbow 

Mountains | Peru           
WANDELEN TUSSEN WONDEREN 

Hiken naar een van de zeven wereld-

wonderen. Dat is wat je doet als je in 

vier dagen de 42 kilometer lange Inca 

Trail naar Machu Picchu aflegt. Voor veel 

reizigers is deze hike de reden om naar 

Peru af te reizen. Niet gek ook, want de 

prachtige route langs eindeloze verge-

zichten én het zien van Machu Picchu 

zelf is een ervaring om nooit te verge-

ten. Mis in Peru verder ook zeker niet de 

tocht naar de Rainbow Mountains als je 

van flink wandelen houdt. Hier word je 

bij de eindbestemming niet getrakteerd 

op eeuwenoude ruïnes, maar op bergen 

die in alle kleuren van de regenboog lij-

ken geverfd. Magisch mooi om te zien!

MEER ZIEN VAN PERU? WANNEER JE 

NAAR PERU GAAT, IS HET TOF OM EEN 

MOOIE RONDREIS TE MAKEN. GA BIJ-

VOORBEELD VOOR EEN ROUTE VAN CUS-

CO, LIMA, HUACACHINA, ARQUIPA, COLCA 

CANYON TOT MACHU PICCHU.

Lion’s Head & 
Tafelberg 

DEZE HIKES WIL JE NIET MISSEN IN 
ZUID-AFRIKA 

Wanneer je in Kaapstad bent, klim dan 

naar de top van Lion’s Head tussen Sig-

nal Hill en de Tafelberg. Het is een stuk-

je Kaapstad waar geen huizen staan, je 

ondanks de centrale ligging toch een 

in-the-middle-of-nowheregevoel kunt 

ervaren en waar je ook een van de mooi-

ste uitzichten op de Tafelberg en heel 

Kaapstad vindt. Lion’s Head ligt op bijna 

700 meter boven zeeniveau en kreeg 

ooit de naam Leeuwenkop vanwege 

haar bijzondere vorm. Vooral rond zons-

ondergang is het magisch op de top! 

Een andere wandeling die je wilt doen in 

Kaapstad is de hike naar de Tafelberg na-

tuurlijk! Deze tocht is flink veel steiler en 

daarmee pittiger dan Lion’s Head, maar 

eenmaal boven is het al dat afzien hon-

derd procent waard. Mits de tafel niet in 

een deken van wolken is gehuld natuur-

lijk, want het wil weleens mistig zijn bij de 

Tafelberg. De gouden tip is dan ook: is 

het een heldere dag in Kaapstad? Trek 

dan zo snel mogelijk je wandelschoenen 

aan en ga op avontuur! 

MEER ZIEN VAN KAAPSTAD?  
JE KUNT IN ANDERHALF UUR NAAR DE 

TOP VAN LION’S HEAD KLIMMEN, MAAR 

TREK OOK ZEKER WAT TIJD UIT OM BOVEN 

TE CHILLEN EN VAN HET UITZICHT TE 

GENIETEN. OVER DE KLIM NAAR DE TAFEL-

BERG DOE JE AL GAUW TWEE UUR EN ER 

ZIJN VERSCHILLENDE ROUTES WAARUIT 

JE KUNT KIEZEN. 

Voor veel 
reizigers is 

dit de reden 
om naar 

Peru te gaan
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Bucketlist 
beaches

Off the 
beaten track

OngekendOngekend

onontdekt

DOEN PLEKKEN ALS BUKHORO, HET ISSYK KUL-MEER 

EN ISFAHAN NIET DIRECT EEN BELLETJE RINKELEN? 

NIET ZO GEK, WANT VOOR VEEL VAKANTIEGANGERS 

LIGGEN DEZE BESTEMMINGEN VER BUITEN DE 

GEBAANDE REISPADEN. 

Tot nu, want in dit hoofdstuk gooien we – samen met 

de reizigers die alvast voet zetten op deze stukjes 

aarde – een balletje voor ze op. Off the beaten track 

is waar het échte reizen tenslotte begint. Wat zijn 

de kledingvoorschriften? Hoe en waar kun je geld 

pinnen? Hoe maak je jezelf verstaanbaar? Reizen naar 

onconventionele plekken gaat regelmatig gepaard 

met vragen waar niet een-twee-drie het antwoord op 

te vinden is. Maar dat beetje extra energie wat je er (al 

dan niet vooraf) in steekt, krijg je er driedubbel voor 

terug. Beloofd.



OFF THE BEATEN TRACK  72

@
FO

LL
O

W
IN

G
.K

T



OFF THE BEATEN TRACK  73

Sao Tomé en Principe is het op een na 

kleinste land van Afrika en bij velen nog 

altijd onbekend en onbemind. Ben je 

op zoek naar een alternatieve tropische 

bestemming waar je het strand enkel 

deelt met vissende ijsvogels en zee-

schildpadden, dan is dit the place to be. 

Al biedt deze eilandstaat natuurlijk meer 

dan alleen paradijselijke stranden. Het 

overgrote deel van de originele jungle 

op Sao Tomé en Principe is nog steeds 

intact, waardoor er ook prachtige ende-

mische vogelsoorten leven en je waan-

zinnige jungletochten kunt maken. Het 

aantal accommodaties op de eilanden 

is beperkt maar ze zijn wel bijna allemaal 

betrokken bij lokale natuurbescher-

mingsprojecten zoals het monitoren van 

schildpadden. Op het eiland Sao Tomé 

zijn Praia Inhame ecolodge en Mucumbli 

ecolodge aanraders. Op Principe kun je 

terecht bij de hotels van HBD, zoals Roça 

Sundy en Sundy Praia. Qua higlights wil 

je naar het Obo National Park, de per-

fecte omgeving voor korte wandelingen 

of trekkings met overnachtingen in de 

jungle. Verder is het tof om met een ei-

gen huurauto de vele watervallen, stran-

den en uitzichtpunten op bijvoorbeeld 

de bizarre Cão Grande-rots te verken-

nen. De eilanden staan ook bekend om 

hun lokale producten zoals cacao; een 

bezoek aan een kleinschalige chocola-

defabriek zoals die van Claudio Corallo 

mag daarom zeker niet ontbreken. Voor 

een vleugje historie bezoek je de Roça 

Agua Ize op Sao Tomé en de Ribeira Ize 

en Terreiro Velho op Principe.

  

PLAN JE REIS IN TIEN DAGEN KUN JE ONWIJS VEEL ZIEN VAN SAO TOMÉ EN PRINCIPE, 

EN EEN VLUCHT TUSSEN BEIDE EILANDEN DUURT ONGEVEER 35 MINUTEN. JE KUNT DE 

EILANDEN HET HELE JAAR DOOR BEZOEKEN, MAAR VAN NOVEMBER TOT APRIL ZIJN DE 

ZEESCHILDPADDEN HET MEEST ACTIEF.

Sao Tomé en Principe                  
TIP VAN KENNY TIEBERGHIEN
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farao’sfarao’sfarao’s

ZAND ZO VER HET OOG REIKT. VAN UITGESTREKTE 

VLAKTEN TOT GOLVENDE DUINEN OF METERSHOGE 

ZANDBERGEN EN RAZENDE ZANDSTORMEN.

Verspreid over de wereld vind je verschillende 

bijzondere woestijnen en duingebieden. Wat ze ge-

meen hebben is dat ze allemaal iets mysterieus en 

fascinerends uitstralen. Niet alleen door de aanblik 

van het landschap, het is ook bijzonder dat maar 

enkele mensen op onze aardbol geleerd hebben 

om te leven in deze extreme omstandigheden, op 

deze desolate plekken waar vrijwel geen plant het 

overleeft. Nomaden, farao’s en bedoeïenen, alleen 

zij leken deze uitersten te kunnen trotseren. Over-

dag is het er vaak bloedheet, terwijl het ’s avonds 

enorm kan afkoelen. Een gebied van extremen dus. 

Tijd om je mee te nemen naar deze unieke wereld 

waar minuscule zandkorreltjes het leven domineren.

Wereld van 
zand: woestijnen 

& duinen
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De zanderige Sossusvlei en Dodevlei, 

met hun megafotogenieke boompjes 

en op de achtergrond reusachtige rode 

duinen onder een felblauwe lucht, zijn 

voor veel reizigers de reden om naar Na-

mibië af te reizen. Je vindt deze plekken 

in de Namib-woestijn, die loopt langs de 

kust van Namibië: misschien wel een van 

de meest surrealistische woestijngebie-

den ter wereld. Het gevoel op een bui-

tenaardse plek te zijn beland bekruipt je 

MEER ZIEN VAN NAMIBIË?  WANNEER JE NAAR NAMIBIË GAAT, MOET JE VOLDOENDE 

TIJD UITTREKKEN VOOR JE ROADTRIP! COMBINEER JE BEZOEK AAN DE SOSSUSVLEI EN 

DODEVLEI MET DE KALAHARI, FISH RIVER CANYON, KOLMANSKOP, SWAKOPMUND, SPITZ-

KOPPE, DAMARALAND EN ETOSHA NATIONAL PARK.

Sossusvlei & Dodevlei 
Namibië

FOTOGENIEKE BUCKETLIST-PLEK

vooral als je in de verlaten Dodevlei bent. 

Ooit was dit een moeras. Nu bestaat de 

bodem uit versteende klei waarop een 

partij dorre bomen en de zandduinen 

die het gebied omringen zorgen voor 

een van de meest fotogenieke land-

schappen ter wereld. 
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