
Deze drie frequent flyers gaan graag en regelmatig op reis. Negen tips van 
echte kenners over hun favoriete ervaringen onderweg.

Frequent Flyers
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> El Nido, Palawan
“Palawan is het grootste eiland 
van de Filipijnen en wordt steeds 
meer ontdekt bij reizigers. Boven 
in het eiland ligt El Nido, een 
klein vissersdorp waar u kunt 
dineren bij zonsondergang met 
het karstgebergte als schitterend 
decor. U kunt er een kajak huren 
en onderweg stoppen bij een 
van de verborgen strandjes.  
Een aanrader is om de boot te 
nemen met TAO Philippines van-
uit El Nido naar Coron. Ideaal om 
meerdere dagen op ontdekkings-
tocht te gaan naar (onbewoonde) 
eilanden in de Bacuit- archipel, 
met recht ‘an island hopping 
paradise’ genoemd.”  
> Ontdek het eilandleven  
“Kampvuur met verse maaltijden, 
witte stranden, kristalhelder 
water en rum. Geen tv, telefoon, 
internet of luxe. Maar ook geen 

toerisme, drukte en vervuiling. 
Tijdens het eilandhoppen in de 
Bacuit-archipel ontdekt u ver-
borgen grotten en blauwe 
 lagunes. Het onderwaterleven  
is fascinerend en nog onaange-
tast. Het eilandleven is eenvou-
dig en de locals zijn vriendelijk.  
U slaapt in een bamboehut op 
een basecamp en u doucht  
met een emmertje ‘fresh’ water. 
Deze manier van ‘onderweg  
zijn’ is  een goede combinatie 
van relaxen en avontuur.”

> Bruisend Boracay
“Om de reis af te sluiten en u 
onder te dompelen in luxe gaat  
u naar Tanawin Resort & Luxury 
Apartments. Het complex ligt op 
het hoogste punt van het eiland 
Boracay en heeft een panora-
misch uitzicht. Aan de voet van 
de heuvel kunt u het avondpro-
gramma vullen met vele winkels, 
restaurants en bars. Aan water-
sport is geen gebrek. Het eiland 
wordt als een van dé kitesurf-
hotspots in de wereld genoemd.”

> Kalalau Trail, Hawaï
“Deze tocht langs de Na  - Pali-kust 
op het eiland Kauai voert langs 
ijzingwekkende afgronden, met 
prachtig uitzicht op zee, waar 
walvissen uit het water springen 
alsof ze de eenzame wandelaar 
groeten. Uiteindelijk komt u uit 
op een verlaten strand waar 
alleen een paar hippies wonen 
en andere wandelaars komen. U 
moet uw eigen eten meenemen, 
want er zijn geen voorzieningen. 
Maar dat maakt deze prachtige 
wandeling juist zo speciaal.”
 > Otter Trail, Zuid-Afrika
“Per dag mogen er maar zes men-
sen starten aan deze zesdaagse 
wandelroute langs Zuid-Afrika’s 
mooiste kustlijn. Van tevoren 
boeken – zo’n anderhalf jaar –  
is dan ook verstandig. Voor u 
begint, krijgt u uitleg over de 
getijdentabel met instructies hoe 
de woeste rivier over te steken. 
Touwen zijn een onmisbaar item 
in uw uitrusting. U overnacht in 
houten blokhutten die speciaal 
voor dit doel zijn neergezet.”
> Camino Primitivo, Spanje
“Vanuit Oviedo loopt u in zes 
dagen naar Santiago de  
Compostella. In tegenstelling tot 
de bekende ‘hoofdroute’ is het 

> 88 Tempelroute, Japan
“Deze boeddhistische pelgrims-
tocht op het Japanse eiland  
Shikoku kunt u bij elke tempel 
beginnen, maar de meeste  
pelgrims beginnen bij nummer 1. 
De 88 tempels vormen uiteraard 
de hoogtepunten van de tocht, 
maar ook steile bergen, uitge-
strekte bamboebossen, afgelegen 
dorpjes en de bijzondere ontmoe-
tingen met medepelgrims en de 
lokale bevolking maken deze 
voettocht van ruim 1.200 km de 
moeite waard. De hele tocht staat 
voor de cyclische levensreis, dus 
loop na tempel 88 door naar de 
tempel waar u begonnen bent.” 
> Phrygian Way, Turkije  
“Dit wandelpad is 506 km lang 
met drie takken die samenkomen 
bij Yazilikaya in Midden-Turkije. U 
lijkt door een geschiedenisboek 
te wandelen, want langs de  
Phrygian Way liggen tientallen 
tastbare overblijfselen van de 
Frygische cultuur. Van met sym-
bolen en geschriften versierde 
rotswanden tot tempels en graf-
tombes. Ook de alom aanwezige 
schaapskuddes en hun herders 
slenteren langs deze monumen-
ten. De natuur op de route is  
zeer afwisselend.”  

> Roslagsleden, Zweden
“De Roslagsleden is onderdeel 
van het Europese langeafstands-
pad E6, dat begint in Griekenland 
en eindigt in het noorden van 
Finland. In Stockholm neemt u de 
metro in noordelijke richting om 
bij het eindstation Danderyd aan 
de 190 km lange oude Vikingroute 
te beginnen. Al gauw glijdt de 
onrust van de stad van u af en 
kunt u tot aan Grisslehamn, waar 
het wandelpad eindigt, volop 
genieten van het natuurschoon 
van het kustgebied van de  
provincie Uppland.”

Drie keer wandelen

De mooiste voettochten

Filipijnen: paradijs voor eilandhoppen 

Naam: Esther Jacobs
Werk: Motivational speaker, auteur, 
‘no excuses lady’
Vliegt vaak naar: Curaçao, Miami, 
Zuid-Afrika, Spanje. 
Zou graag een keer zitten 
naast: “Koningin Máxima! Ik  
bewonder hoe ze tijdens officiële 
gelegenheden en met al die aan-
dacht toch zo zichzelf kan blijven.” 
Altijd in de koffer: “Een piepklein 
zakje met miniverbindingskabeltjes 
van InCase. Zo kan ik altijd alle 
 apparaten aan elkaar verbinden.” 
Grootste reisblunder: “Ooit zat ik 
voor de gate in Miami de laatste 15 
minuten voor het boarden het boek 
The Time Traveler’s Wife te lezen. Ik 
verloor mezelf zo in het verhaal, ik 
keek pas een uur later weer op. 
Toen had ik dus mijn vlucht gemist.”

hier heerlijk rustig. De ‘refugios’ 
waar u onderweg kunt slapen, 
hebben soms maar zes bedden, 
en die blijven meestal leeg. Deze 
route wordt vaak de originele 
‘camino’ genoemd. Kleine dorp-
jes, prachtige landschappen en 
de rust die u van zo’n spirituele 
wandeling mag verwachten.”

Naam: Yordy Oertel
Werk: UX Designer bij SnappCar
Vliegt vaak naar: Atlanta, San 
Francisco, Denpasar, Kaapstad,  
Beijing, New York, Panama-Stad,  
Singapore, Hongkong.
Zou graag een keer zitten 
naast: “De piloot.” 
Grootste reisblunder: “Letterlijk 
en figuurlijk afgezet worden door 
een Chinese taxichauffeur.”
iPod-topdrie: “Bijvoorbeeld Miles 
Davis en Matthew Halsall. Heerlijk  
bij nachtvluchten.”

Naam: Kyra Kuitert
Werk: Reisleider bij SNP  
Natuurreizen  
Vliegt vaak naar: “Zeer diverse 
bestemmingen.” 
Leest in het vliegtuig: “Een  
tijdschrift, maar nog liever kijk ik  
uit het raam.”
Beste souvenir: “Een jazz-cd van 
Gerry Mulligan in New Orleans.”
Grootste reisblunder: “Als reis-
leider een deelnemer kwijtraken.”  

De volgende uitgave van Flying Dutchman heeft als thema  
‘tijd’. Wat is uw favoriete xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxxx? Stuur een mailtje met uw aan raders naar:  
klmfdmagazine@headoffice.nl. De leukste drie inzendingen 
komen in deze rubriek en worden beloond met 10.000 Miles.

Uw verhaal is 10.000 Miles waard 

Op de Phrygian Way lijkt  

u door een geschiedenisboek 

te wandelen.

Kalalau Trail staat voor 

wandelen met prachtig 

uitzicht op zee.

Eilandhoppen: de ultieme manier  

om de paradijselijke eilandjes van 

de Bacuit-archipel te ontdekken.
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