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REIS NAAR DE BESTE 
BESTEMMINGEN IN EUROPA EN 
MAAK JE REISDROMEN WAAR 

Droomreizen in Europa bevat een selectie 
van de mooiste plekken die je op ons conti-
nent bezocht moet hebben, samengesteld 
door de experts van National Geographic.

Dit boek neemt je mee naar bekende en 
minder bekende bestemmingen en is de 
perfecte leidraad voor reizigers die hunke-
ren naar avontuurlijke reizen. Elke mogelijke 
vorm van transport wordt besproken en elk 
hoofdstuk bevat verbluffende fotografie en 
praktische tips. Informatief en inspirerend; 
dit luxueuze boek is een levenslange bron 
van inspiratie.
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V O O R W O O R D 

Inspiratie voor 
ontdekkingen

Nieuwsgierigheid is een geschenk dat we bij onze geboorte meekrijgen. Het is het belang-

rijkste item om op elke reis mee te nemen, en het is een kwaliteit die ons ons hele leven 

mooie dingen brengt. Maar zelfs de meest nieuwsgierige reizigers hebben af en toe 

behoefte aan een sprankje inspiratie, en dat is waar dit magische boek in probeert te voorzien. Het 

is meer dan een verzameling van verleidelijke plaatsen, het is ook een schatkamer met redenen 

om ze nu te bezoeken. Dit boek gaat over wat er gebeurt als we onze nieuwsgierigheid de vrije 

loop laten.

Al meer dan een eeuw heeft National Geographic geholpen om de wereld naar je toe te bren-

gen – en met dit boek, volledig herzien hebben we weer nieuwe manieren gevonden om dat te 

doen. Deze pagina’s die de favoriete reizen van de legendarische reisschrijvers en fotografen van 

het tijdschrift National Geographic bevatten, omspannen het gehele continent Europa, of het nu 

bekende routes zijn of minder bekende bestemmingen, ze zijn alle de moeite waard.

Of je de fabelachtig mooie ringweg van IJsland wilt rijden, met paard en wagen door Ierland wilt 

trekken, wilt hiken door de Karpaten of gewoon wilt genieten van de stranden langs de Dalmati-

sche kust, je vindt het allemaal in dit boek, tezamen met deskundig advies over hoe er te komen, 

wanneer te gaan en alle geheimen om droomreizen te laten uitkomen. Als we geluk hebben, 

kunnen we vele reizen in ons leven maken.

Wat ik schitterend vind aan dit boek is dat het is gevuld met nieuwe wegen om verlichting door 

reizen na te streven. Wat dat betekent? Voor mij is het het besef dat onze reizen ons leven verrijken 

door ons de plaatsen en ervaringen te laten zien die ons helpen verbinding te maken met de wereld 

om ons heen. Het geheim, nogmaals, is nieuwsgierigheid, en – met een beetje geluk – hebben  we 

daarvan enorme hoeveelheden meegekregen bij onze geboorte. Dus droom van reizen, maar laat 

het daar niet bij. Vraag ‘hoe zou het zijn?’ en je volgende reis kan beginnen.

George W. Stone Hoofdredacteur, National Geographic Traveler

Links: Zachte tinten omarmen de vuurtoren in Høgsteinen, Noorwegen.
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Reizen over water brengt een nieuwe dimensie 

met zich mee. Rivieren bereiken verborgen 

plaatsen waar wegen nooit kunnen komen. 

De meest dramatische kustlijnen op aarde 

kun je zien op een manier die vanaf het land 

niet mogelijk is. De meest inspirerende reizen 

zijn nooit simpelweg reizen van de ene haven 

naar de andere. De bezienswaardigheden en 

uitzichten die je tegenkomt, de exotische of 

historische bestemmingen, zijn slechts het begin 

van het verhaal. De schepen zelf, en de wateren 

die worden bevaren, spelen een even grote 

rol in deze avonturen. Langs de betoverende 

Dalmatische kust liggen de mooiste eilanden 

van de Adriatische Zee. Veerboten in de Egeïsche 

Zee volgen de sporen van de goden en monsters 

uit de Griekese mythologie. Een ijsbreker baant 

zich een weg door de onmetelijke ijsvelden bij 

Lapland. Met een cruise over de Donau bezoek je 

de prachtige steden Wenen en Boedapest. Ontdek 

de vele voordelen van reizen over water. Of het 

nu lekker relaxed met een koel drankje in de 

hand langs de mooiste dorpen en stadjes varen 

is of de elementen trotserend in noordelijke 

wateren, het is altijd een geweldige belevenis.

Ho ofdstuk 1

over het 
water

Links: Vanaf het water heb je vaak prachtig en steeds veranderend 
uitzicht.

Droomreizen Europa Kosmos_corr.indd   9Droomreizen Europa Kosmos_corr.indd   9 14/10/2022   13:3214/10/2022   13:32



10 | Dro o m r e i z e n eu ro pa

Droomreizen Europa Kosmos_corr.indd   10Droomreizen Europa Kosmos_corr.indd   10 14/10/2022   13:3214/10/2022   13:32



 

ov e r h e t wat e r  |  11

HOOGTEPUNTEN
n Tijdens een rondleiding door 
het schip bezoek je de machi-
nekamer met de machines van 
8800 pk die de boot aandrijven, 
en de brug, waar je de dienst-
doende officieren ontmoet.

n Het Arctic Restaurant, de 
Icebreaker Bar en de Captain’s 
Saloon zijn sfeervol versierd 
met hout en koper. Je kunt hier 
in behaaglijke warmte proeven 
van traditioneel Sami-eten, 
zoals rendier.

n Als de korte winterdag ten 
einde loopt en de nacht valt, zie 
je misschien de spectaculaire 
natuurlijke lichtshow van het 
noorderlicht.

|    F I N L A N D    |

IJsbreker Sampo
Maak een onvergetelijke bootreis door het winter-
wonderland van de ijzige wateren van Lapland.

Dit is een reis naar het ijzige hart van de winter. De 
Sampo is een voormalige ijsbreker, die nu opereert 
vanuit de Finse haven Kemi aan de noordkust van 

de Botnische Golf: de 720 km lange zijarm van de Oostzee 
tussen Zweden en Finland. Vijf maanden per winter neemt 
de Sampo bezoekers mee op cruises door het griezelig 
koude, inktzwarte water en door dik pakijs: drijvende stuk-
ken ijs die zijn samengeperst tot één vaste massa. Dit vormt 
geen obstakel voor het stoere, 75 m lange schip dat een 
constante snelheid van 8 knopen kan aanhouden terwijl 
het zich een weg baant door ijs tot een dikte van 50 cm. Er 
kunnen hevige schokken optreden als het op dikkere plek-
ken stuit, daardoorheen breekt en weer verder vaart. De 
meeste cruises duren slechts een middag, maar in die tijd 
verkeer je in een verblindend mooie wereld van zee, ijs en 
sneeuw, zelden verstoord door andere menselijke aanwe-
zigheid. Je kunt zelfs vanaf het schip het pakijs op gaan en 
een duik nemen in zee, beschermd tegen de kou door een 
waterdichte wetsuit. Verder kun je in een sneeuwmobiel 
over het ijs zoeven of met een hondenslee op bezoek gaan 
bij een traditionele gemeenschap van Sami, de oorspronke-
lijke bewoners van het gebied.
WANNEER December tot april.

HOE LANG Standaard duurt de tocht vier uur, maar er zijn ook reizen met 
overnachting mogelijk.

PLANNING Op het schip passen slechts 150 passagiers, dus boek deze 
populaire reis ruim van tevoren.

NUTTIGE TIPS Sampo Tours zorgt voor alle spullen die je nodig hebt voor 
activiteiten zoals ijszwemmen. Maar neem zelf warme kleding voor aan dek 
mee, zoals een waterdichte jas, muts en handschoenen. Ook een zonnebril 
is nodig: het zonlicht dat wordt weerkaatst op het ijs en de sneeuw is 
oogverblindend schel.

WEBSITE visitkemi.fi/en/sampo

Links: Passagiers verzamelen zich op het voordek van de Sampo om te zien hoe de 
boeg van het schip door glanzend wit ijs splijt.
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HOOGTEPUNTEN
n In Bergen, de op een na 
grootste stad van Noorwe-
gen, vind je prachtig bewaard 
gebleven middeleeuwse houten 
huizen, met name bij de haven 
van Bryggen, een werelderf-
goedlocatie.

n De Naeroyfjord is de smalste 
en herbergt een van de mooiste 
landschappen van Noord-Eu-
ropa. Blauw water contras-
teert met groene dennenbomen 
en als je omhoogkijkt zie je 
besneeuwde bergen.

n Als je geluk hebt, zie je 
zeehonden aan de oever 
liggen.

n Voor actievelingen is het 
dorpje Flåm (de naam bete-
kent ‘kleine plaats tussen steile 
bergen’) een perfecte uitvalsba-
sis voor kajakken in de fjorden.

|    N O O R W E G E N    |

Fjorden van 
Noorwegen
Met trein en boot doorkruis je in één dag het specta-
culairste fjordenlandschap van Noorwegen.

De Noorse fjorden – diepe U-vormige dalen uitge-
sneden uit rots door de bewegend gletsjerijs – zijn 
ongeveer 3 miljoen jaar geleden gevormd. Langs de 

hele westkust van Noorwegen kronkelen honderden van 
deze vaak smalle waterwegen zich vanaf de Noorse Zee het 
vasteland in. De mooiste reis voert door de Sognefjord, ‘de 
koning der fjorden’, met 204 km de langste van het land en 
met 1309 m ook de diepste. Je kleine cruiseschip tuft door 
de golfjes in de schaduw van steile kliffen en dennenbos-
sen die zo dicht zijn dat er geen licht in doordringt. Water-
vallen storten langs verticale rotswanden naar beneden en 
aan de oever liggen pittoreske dorpjes met opvallende rode 
houten huizen en witte kerktorens. Of je er nu bent in de 
zomer met schitterend zonlicht of in de winter met strie-
mende regen, de schoonheid en de enorme omvang van 
de fjorden maken dat je je nederig voelt. Om bij de kust te 
komen neem je de trein naar Myrdal op de lijn Oslo-Bergen 
en stap je over op de lijn naar Flåm, een technisch kunst-
stuk van open tunnels door ongenaakbare rotswanden. 
Deze treinrit van een uur langs steile afgronden en water-
vallen is een van de mooiste ter wereld.
WANNEER De zomermaanden mei tot september zijn het toeristisch 
hoogseizoen en zijn vaak zonnig; in de lange, donkere winter is het een 
stormachtige, sfeervolle belevenis.

HOE LANG Verschilt afhankelijk van de reisorganisatie. Neem één tot drie 
dagen als je Bergen wilt bezoeken en de trein naar Flåm wilt nemen.

PLANNING De zitplaatsen in boot en trein zijn allemaal standaardklasse. 
In het dorp Flåm kun je lunchen of een drankje doen en op de boot zijn 
snacks te krijgen.

NUTTIGE TIPS  In Noorwegen is het ook ’s zomers soms koud, dus neem 
een warme jas of fleece mee, zodat je aan dek van het mooiste uitzicht kunt 
genieten. Neem een verrekijker mee als je zeehonden wilt spotten.

WEBSITES norwaynutshell.com, visitnorway.com

Links: Vanaf Stegastein bij Flåm heb je een adembenemend uitzicht op de Aurlands-
fjord en de omringende bergen.
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