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JANUARI

MAART

Gunstige weersomstandigheden van Centraal-Amerika tot Vuurland (met uitzondering van
Amazonië, de Andes en Ecuador), in de Caraïben, in India en Zuidoost-Azië, evenals in Afrika
(behalve rond de Indische Oceaan).
Overvloedige regenval en kans op cyclonen
op de Indische Oceaan. Ongunstige weersomstandigheden in Indonesië, het noorden van
Australië (regenval en een verzengende hitte)
en in de landen van het noordelijk halfrond in het
algemeen.

Gunstige weersomstandigheden in Centraalen Latijns-Amerika, in de Caraïben, in India en het
grootste deel van de landen in Zuidoost-Azië, en
in Afrika (behalve rond de Indische Oceaan).
Ontwijk de Indische Oceaan (regenval), Indonesië en het noorden van Australië (regen en verzengende hitte), en de landen van het noordelijk
halfrond (koud) in het algemeen.

FEBRUARI
Gunstige weersomstandigheden in Centraalen Latijns-Amerika (met uitzondering van Amazonië, het hoogland van Bolivia en Ecuador), in
de Caraïben, in India en het grootste deel van
de landen in Zuidoost-Azië, en in Afrika (behalve
rond de Indische Oceaan).
Vermijd de Indische Oceaan (regenval en kans
op cyclonen), Indonesië en het noorden van
Australië (regenval en een verzengende hitte),
evenals de landen van het noordelijk halfrond
(koud) in het algemeen.
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APRIL
Gunstige weersomstandigheden in Centraalen Latijns-Amerika, in de Caraïben, in Afrika (behalve in het oosten), de Maghreb en de Aziatische landen waar het nog niet te warm is. Ook
in Zuid-Europa en in Oceanië is het in april best
aangenaam.
Geen goede keuze zijn Oost-Afrika (regen) en
Amazonië. In India, Thailand en het zuiden van
Vietnam kan de temperatuur al stevig oplopen.

MEI
Zacht weer voor een bezoek aan Europa en
Amerika, behalve het uiterste zuiden (Patagonië), aan China of Japan. Zwemmen en wandelen
kan in de Maghreb en Zuid-Afrika.
Verzengende hitte in India en Zuidoost-Azië of
Centraal-Afrika. In Kenia en Tanzania start het regenseizoen.

JUNI
Het beste seizoen voor het Middellandse Zeebekken. Aangenaam klimaat in Europa en
Noord-Amerika, in het noorden van China en
in Japan. Zonnig weer in Zuidelijk Afrika, de eilanden in de Indische Oceaan, het noorden van
Australië en Indonesië.
Moessons treffen India en Zuidoost-Azië, terwijl
Centraal-Afrika en het Midden-Oosten gebukt
gaan onder een hevige hitte. In Kenia regent het
en ook in Chili, Argentinië en de Andes is het fris
en valt er regen (of sneeuw).

JULI
In Europa is het mooi weer, maar het kan heel
warm zijn rond het Middellandse Zeebekken. De
omstandigheden zijn gunstig voor een bezoek
aan Noord-Amerika, met uitzondering van Florida en Louisiana, of voor een reis naar Mongolië
en Indonesië.
Moessons treffen India en Zuidoost-Azië. Op de
Antillen en de Caraïben is het regenachtig en
in Argentinië, Chili en Nieuw-Zeeland wintert het
volop. In de Maghreb en het Midden-Oosten is
het drukkend warm.

AUGUSTUS
Mooi weer in Europa, Noord-Amerika, Mongolië,
Indonesië en Polynesië. Dit is de beste periode
om Amazonië te bezoeken.
Moessons in India, Zuidoost-Azië en de Filipijnen. Op de Antillen, de Caraïben en in Mexico
moet je rekening houden met mogelijke cyclonen. In Nieuw-Zeeland is het koud, terwijl het in
de Maghreb en het Midden-Oosten drukkend
warm is.

SEPTEMBER
Nog mooie dagen op het noordelijk halfrond en
rond de Middellandse Zee. Gunstig klimaat in In-

donesië, China, en het noorden van Australië. Dit
is de beste periode om naar Amazonië te reizen.
Moessons in India, Zuidoost-Azië en de Filipijnen. Kans op cyclonen op de Antillen en de Caraïben en in Mexico.

OKTOBER
Nog enkele mooie dagen in het Middellandse
Zeegebied, Turkije en de Maghreb. Aangename temperaturen in het Midden-Oosten, Senegal, Indonesië, China en het noorden van
Australië. De beste periode om Madagaskar,
Zuidelijk Afrika en het noordoosten van Brazilië
te ontdekken.
Late moessons treffen India, Zuidoost-Azië en
de Filipijnen. Op de Antillen en de Caraïben
bestaat de kans op cyclonen en kan het hevig
regenen.

NOVEMBER
Dit is het beste seizoen om Afrika en Zuid-Amerika te bezoeken of een reis te plannen naar
het Midden-Oosten. Ook in Australië en Zuidoost-Azië worden de temperaturen aangenamer, met uitzondering van enkele plaatsen waar
er nog late moessons kunnen voorkomen.
Koud en regenachtig weer in Noord- en
Oost-Europa en in Canada. November is minder geschikt voor een reis naar het noorden van
China of naar Mongolië.

DECEMBER
Ideaal om Zuidoost-Azië, de Caraïben, Afrika en
Zuid-Amerika als bestemming te kiezen. Tijd om
het vliegtuig te nemen dus!
Koud en regenachtig weer in Europa en
Noord-Amerika. Minder gunstige omstandigheden voor een reis naar het noorden van China
en Mongolië. Opgelet, ook op de Seychellen regent het nu!
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Balearen
De Balearen roepen meteen het beeld op van
overbevolkte stranden langs de baai van Palma en
hippe nachtclubs en slapeloze nachten op Ibiza. Maar
de archipel heeft ook een prachtige natuur. Hier
bewonder je natuurlijke schatten die gegeseld worden door de wind, je proeft er de zilte wind op de
toppen van de kliffen en in de beschermde natuurgebieden, je ontdekt er verborgen
kreken en poelen, diep ver3
scholen langs de kust. On4
danks hun gemeenschappelij5
ke evolutie en gelijke charme
zijn de verschillende eilanden van
de Balearen heel divers, elk met
hun eigen schoonheid.
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OP MALLORCA

1

DE RIJKDOMMEN VAN DE CASCO ANTIGUO (DE OUDE WIJK)
VAN PALMA DE MALLORCA ONTDEKKEN

Achter de muren van de hoofdstad van de Balearen schuilt een mooie oude stad: de wirwar aan
straatjes, de gotische kathedraal, het koninklijke
paleis en de schitterende patio’s van 17de- en

2
10

18de-eeuwse herenwoningen doen de hippe
discotheken en nachtclubs waarvoor het eiland
vooral bekend is al snel vergeten!

EEN WANDELING MAKEN OP HET SCHIEREILAND FORMENTOR,
HET MEEST NOORDELIJK PUNT VAN MALLORCA

De Cap de Formentor is het meest noordelijk gelegen punt van Mallorca en ligt aan het
einde van een langgerekt, grillig schiereiland
vanwaar het uitzicht adembenemend is. Je
vindt er een prachtig strand, een van de mooi-

ste langs de Middellandse Zee, kreken met
glashelder water en helemaal aan het einde,
tussen de rotsen en de kliffen, een vuurtoren
die trots oprijst uit de azuurblauwe zee.

3

JE IN SANT ANTONI LATEN OVERSPOELEN DOOR 90.000 LITER WATER ONDER EEN REGEN
VAN DECIBELS TIJDENS HET FIESTA DEL AGUA IN DE DISCOTHEEK ES PARADIS

In een van de mooiste discotheken van Ibiza wat
het interieur betreft wordt tweemaal per week
om klokslag 5 uur ’s morgens iedereen natgespoten! De danstent wordt in drie minuten tijd
helemaal met water gevuld. Tijd voor de big water party! Een niet te missen spektakel!

4

balearen

OP IBIZA
tip

Es Paradis is de eerste discotheek van
het eiland die de aftrap mag geven voor
het nieuwe seizoen en dit telkens halverwege de maand mei. / esparadis.com

IN EIVISSA, DE HOOFDSTAD VAN HET EILAND, DE OMWALLING VOLGEN ROND
DE BOVENSTAD, DALT VILA, DOOR UNESCO BESCHERMD ALS WERELDERFGOED

De oude stad van Eivissa verrijst boven de haven. Deze stad is meer dan 2600 jaar oud en
daarmee een van de oudste ter wereld. Op je
tocht door de bovenstad ontdek je sporen uit iedere historische periode: Fenicische cisternen,

Romeinse standbeelden, Moorse middeleeuwse omwallingen, overblijfselen uit de Catalaanse gotiek en muurdelen uit de renaissance. Een
geschiedenisboek in de openlucht!

4
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OP FORMENTERA

5

MET PINK FLOYD IN DE OREN POEDELNAAKT HET STRAND VAN MIGJORN VEROVEREN

Formentera was ten tijde van de flowerpower
heel geliefd. Dylan zocht er naar akkoorden, Led
Zeppelin had er een huis, Pink Floyd zonde er
op het strand van Migjorn… Bedenk even dat je
hier door het zand loopt op de plaats waar de legendarische groep eind jaren 1960 zijn tijd doorbracht… Bijzonder, toch?

tip

Om ten volle van de rust op het eiland te
genieten, kies je deze bestemming het
best tussen half april en half juni of vanaf
september.

OP MENORCA

6

LEKKER LUIEREN IN DE KREEK VAN MACARELLETA

Menorca verschilt enorm van zijn buren en is
onze geliefkoosde bestemming op de Balearen.
Het eiland is voornamelijk vlak, kaalgeschoren
door de wind. Niettemin verbergt het enkele
ware schatten en heeft het voor natuurliefhebbers een paar mooie verrassingen: de rode en

7

WEGDROMEN IN DE STEEGJES, OP DE PATIO’S EN BIJ DE PALEIZEN VAN CIUTADELLA,
DE VOORMALIGE HOOFDSTAD VAN MENORCA

Ciutadella was lange tijd de zetel van de aristocratie van Menorca, de hoofdstad van het eiland
onder de Moren. Ook vandaag nog straalt de
stad een ontegenzeggelijke charme uit, voornamelijk door de architecturale eenheid die het historisch centrum een harmonieuze aanblik geeft.
Dit zie je onder meer langs de hoofdstraat met

8

zijn witgekalkte gewelven. Onze favoriete stad
op het eiland!

tip

In juni moet je beslist de feesten van
Sint-Jan en de beroemde colcadas
bijwonen: gegarandeerd een onuitwisbare herinnering!

TE VOET, PER MOUNTAINBIKE OF TE PAARD DE BEROEMDE CAMÍ DE CAVALLS VOLGEN,
EEN NETWERK VAN HISTORISCHE WEGEN DIE OPNIEUW IN GEBRUIK GENOMEN WERDEN

De ‘weg van de paarden’ is een heel oud militair pad dat langs de volledige kust van Menorca
loopt. Het pad biedt verschillende mogelijkheden voor wandelingen door een groene natuur
die vaak eindigen bij prachtige kreken waar
haast niemand komt.

12

okerkleurige tinten van het zacht glooiende
landschap, de rotsige paden tussen kronkelende muurtjes van breuksteen, stranden als
op een ansichtkaart, diepe kreken met groen,
glashelder water, zoals die van Macarelleta waar
het heerlijk luieren is.

tip

Meer informatie vind je op
elcamidecavalls.cat

PER ZEEKAJAK NAAR HET ONGEREPTE EILAND EN COLOM VAREN, GELEGEN
IN HET NATUURPARK VAN S’ALBUFERA D’ES GRAU, IN DE BUURT VAN MAÓ

Ongeveer 5 km ten noordoosten van Maó ligt
het Parque Natural de S’Albufera d’Es Grau, dat
zich uitstrekt over een oppervlakte van 5000 ha.
Hier kun je tal van vogelsoorten observeren,
zowel lokale variëteiten als trekvogels: meerkoeten, ooievaars, kleine zilverreigers, eenden…
Het eiland En Colom, waarop een opmerkelijke

balearen

9

hagedissensoort huist, maakt eveneens deel uit
van het park.

tip

Om naar het eiland te varen (ongeveer
30 min. vaartijd) neem je contact op met:
menorcaenkayak.com

PUUR ENTHOUSIASME WATERBELLEN BLAZEN TIJDENS EEN SNORKELTOCHT
IN HET ZEERESERVAAT DEL NORD DE MENORCA, VANAF FORNELLS
10 VAN
Het reservaat is 5119 ha groot en strekt zich uit
tussen de baai van Fornells en Cap Gros in het
westen. Onder water ontdek je een wondermooie wereld. Ontelbare vissen (baarzen, zeesnoeken, goudbrasem enz.) zwemmen er rond
in een wereld waarin de flora al even weelderig

als kleurrijk is. Beleef een emotionele onderwaterervaring op Menorca!

tip

Diving Center Fornells organiseert onder
begeleiding duiksessies in het reservaat. / divingfornells.com

6

België
2
7

6

Zo dichtbij en toch zo verschillend…
Hoe kan een land, zo klein als België,
toch zoveel rijkdommen bevatten?
Bossen, adembenemende culturele en
artistieke pareltjes, een heel scala aan gotische kerken, schitterende musea, een natuur die
uitnodigt tot eindeloos wandelen, kleurrijke markten
en vooral ontelbaar veel feesten. Een zo goed als
vlak land, dat is waar. De verscheidenheid ligt vooral
in de bevolking: warm, grappig en altijd even gastvrij!

1

10 tot 14

8

5

9

het gastronomische erfgoed van het land. Het
enorme aantal verschillende bieren kan je alleen
maar met verstomming slaan en jaloers maken!

tip

Een website voor de liefhebbers:
beerparadise.be

IN ANTWERPEN DE SPOREN VAN DE FASHIONISTAS VOLGEN EN ONTDEKKEN
WAT DE LAATSTE TRENDS ZIJN IN DE MODEWERELD

Antwerpen heeft een stevige reputatie wat de
mode betreft, met een eigen karakteristieke,
‘minimalistische’ stijl: een perfecte ongestructureerde snit, een afwerking om u tegen te zeggen
en absurde details die de soms wat strenge aanblik al snel doen vergeten. Er zijn er die speciaal
naar Antwerpen komen om de laatste creaties
te ontdekken van de ‘Antwerpse Zes’ en van de
stylisten die in hun voetsporen treden.

14
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DE PLAATSELIJKE BIERTJES ONTDEKKEN, BIJ OM HET EVEN
WELKE GELEGENHEID: IN EEN CAFÉ, IN EEN RESTAURANT, TIJDENS RECEPTIES,
BIJ EEN PORTIE MOSSELEN MET FRIET…

In België vind je overal en altijd bier: tijdens het
aperitief, op familiefeesten, tijdens sportevenementen, voor de televisie, tijdens een vergadering, tijdens en na de maaltijd. De bieren worden
gebrouwen door een honderdtal, vaak ambachtelijke brouwerijen en maken deel uit van

2

3

tip

Rond de Vlaamse Kaai liggen verschillende showrooms van ontwerpers.
Je vindt er ook het Modemuseum
(momu.be).

NOG IN ANTWERPEN DE THUISBASIS VAN PIETER PAUL RUBENS ONTDEKKEN IN ZIJN
WEELDERIGE, BAROKKE WONING ANNEX ATELIER UIT HET BEGIN VAN DE 17DE EEUW

In de buurt van de kathedraal kun je een bezoek
brengen aan het Rubenshuis, waar hij woonde
en werkte na zijn terugkeer uit Italië en dit tot zijn
dood in 1640. Een niet te missen gelegenheid
om kennis te maken met de kunstenaar die lange tijd de officiële kunstschilder van het Hof was.

4

Dit huis is even opmerkelijk als zijn bewoner en
herbergt nu een museum waarin zijn bekendste
doeken tentoongesteld worden.

tip

Alle nuttige informatie vind je
op rubenshuis.be

IN DE SINT-BAAFSKATHEDRAAL IN GENT GETROFFEN
WORDEN DOOR HET MYSTERIEUZE LAM GODS

De Sint-Baafskathedraal is als een groot museum. Het statuut van kathedraal inspireerde de
rijken van de stad om er een kapel of een grafmonument op te richten of het interieur te verfraaien met monumentale doeken. Het grootste
meesterwerk uit de geschiedenis van de schil-

5

belgië

3

derkunst is ongetwijfeld het altaarstuk van het
Lam Gods dat zo goed als ongeschonden de
tand des tijds wist te doorstaan. De gebroeders
van Eyck creëerden hier een buitengewoon
veelluik dat getuigt van een opmerkelijke zin
voor realiteit.

IN BINCHE MET CARNAVAL DEELNEMEN AAN DE DUIVELSE RONDEDANS
VAN DE GILLES DIE DE OMSTAANDERS BESTOKEN MET SINAASAPPELEN

Ieder jaar komt het kleine Binche tot leven tijdens zijn beroemde carnaval, dat opgenomen
is op de Lijst van Meesterwerken van het Orale
en Immateriële Erfgoed van Unesco. Een maand
lang volgen verschillende evenementen elkaar
op om te eindigen met de apotheose, de optocht van de Gilles op Vastenavond. Gekleed in
hun traditionele kostuum trekken de Gilles vanaf
’s morgens vroeg door de straten van de stad
om te eindigen op de Grote Markt waar ze hun rituele dans opvoeren. Voor wie het nog niet wist:
Belgen houden van feestvieren!

tip

Meer info vind je op de website
carnavaldebinche.be

6

IN BRUGGE AAN BOORD GAAN
VAN EEN BOOTJE DAT JE LANGS
DE VELE KANALEN BRENGT EN JE
ONDERDOMPELT IN DE MAGIE VAN
EEN STAD DIE LIJKT WEGGEPLUKT
UIT EEN MIDDELEEUWS TAFEREEL

Het Venetië van het Noorden is opgenomen op
de Werelderfgoedlijst van Unesco en voert je

5
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terug in de tijd, naar de grootsheid van de hertogen van Bourgondië. Dit is een stad waarin je
zalig kunt rondslenteren, liefst aan de zijde van
je geliefde. De romantische setting zal zelfs de
stoerste bezoekers doen wegsmelten!

7

tip

De vele toeristen doen bij mooi weer
een deel van de charme verdwijnen.
Kom bij voorkeur in de lente of aan het
begin van de herfst. / brugge.be

IN OOSTENDE AAN DE RAND VAN DE NOORDZEE PROEVEN
VAN GARNAALKROKETTEN OF ZEETONG

Ook al heeft de ‘koningin der badsteden’ uit
de belle époque wat van zijn glorie verloren,
toch blijft Oostende de drukste badplaats
langs de Belgische kust. Liefhebbers van vis
en schaal- en schelpdieren moeten beslist een

bezoekje brengen aan de kraampjes langs de
havengeul: hier verkoopt men bakjes verse vis
en garnalen.

BRUSSEL

10

OP ZONDAGOCHTEND DOOR DE
MAROLLEN WANDELEN WAAR
WEKELIJKS EEN VLOOIENMARKT GEHOUDEN WORDT OP
HET VOSSENPLEIN, ONGEACHT
HET WEER

In de Marollen vind je nog de typische volkse sfeer van Brussel. De
week leeft voornamelijk ’s ochtends
en dan vooral op zondag, niet omwille van de kerkdiensten, wel door
de beroemde vlooienmarkt die hier
dagelijks gehouden wordt en dit al
sinds meer dan een eeuw. Wie weet
is het hier dat Kuifje een model op
schaal van een oud zeilschip kocht,
zoals in het stripalbum Het geheim
van de Eenhoorn beschreven is…

16

tip

marcheauxpuces.be

11

DOOR DE ELEGANTE SINTHUBERTUSGALERIJEN
SLENTEREN, DE OUDSTE WINKELGALERIJEN VAN EUROPA

De Sint-Hubertusgalerijen werden in
1846 geopend en waren de eerste
overdekte winkelgalerijen van Europa. Dit mooie neoklassieke bouwwerk herbergt tea rooms, cafés,
boekhandels en chique handelszaken. Ideaal om een voorraadje pralines en speculaas in te slaan om later
te verorberen bij een lekker kopje
(Belgische!) koffie.

12

DE WIJKEN AAN DE RAND
VAN DE STAD DOORKRUISEN
OP ZOEK NAAR DE ART-NOUVEAUHUIZEN DIE VAN DE
SLOOPHAMER GERED WERDEN

Brussel telt het grootste aantal
art-nouveauhuizen van alle steden
in Europa. Met Victor Horta op kop
gaven de architecten hier blijk van
hun stilistische creativiteit. Trek door
Elsene en Sint-Gillis en ga op zoek
naar deze architecturale pareltjes. Je
ontdekt er meteen ook enkele gevels die beschilderd zijn met taferelen uit de 9de kunst, het stripverhaal.

tip

Je kunt een art-nouveauparcours downloaden
via visitbrussels.be

IN LUIK TIJDENS HET WEEKEND GAAN FEESTEN IN DE CARRÉ, SAMEN MET HONDERDEN
STUDENTEN DIE ZICH OVERGEVEN AAN EEN VREUGDEVOL EN TOMELOOS FEESTGEDRUIS

Luik wordt terecht bestempeld als een gastvrije,
levendige, goedlachse tot zelfs buitenzinnige
stad. In het centrum bevindt zich de ‘Carré’, een
klein voetgangersgebied met tal van drukke

9

kroegen. Dit zou de zone zijn waar het grootste
aantal liter bier per vierkante meter vloeit… ter
wereld! Luik wordt dan ook niet voor niets De
Vurige Stede (La Cité Ardente) genoemd!

IN TORGNY EEN BEZOEK BRENGEN AAN EEN, JAWEL, BELGISCHE WIJNGAARD IN
EEN OMGEVING DIE EERDER DOET DENKEN AAN DE PROVENCE DAN AAN DE ARDENNEN

Torgny prijkt op de lijst van Mooiste Dorpen van
Wallonië en is het meest zuidelijk gelegen dorp
van België. Dankzij het microklimaat dat uitzonderlijk warm en droog is, liggen hier twee wijn-

13

belgië

8

gaarden. Een ervan, de wijngaard van het dorp,
draagt de naam Poirier du Loup en produceert
zo’n 6000 flessen per jaar.

JE KINDEREN MEENEMEN NAAR
DE VOET VAN HET ATOMIUM,
EEN OPMERKELIJKE METALEN
CONSTRUCTIE ALS ERFENIS VAN
DE WERELDTENTOONSTELLING
VAN 1958

Met verstomde blik en stramme nek
ontdek je dit opmerkelijke bouwwerk
dat een ijzerkristal voorstelt. In de
hoogste van de negen bollen bevind je
je op 102 m boven de begane grond en
het uitzicht is er… panoramisch, dat is
wel het minste wat we kunnen zeggen!
Het monument is een omweg meer dan
waard, vooral wanneer het ’s nachts
oplicht als een knipperend ruimteschip.

tip

Alle nuttige informatie vind je op
atomium.be

De gevels met striptekeningen
ontdekken in de straten van de hoofdstad
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Bulgarije
Van alle Oost-Europese landen is Bulgarije het meest kenmerkende: het laatste
Europese terra incognita! Het toeristische
succes concentreert zich voornamelijk in
de badplaatsen langs de Zwarte Zee.
Daarbuiten is Bulgarije nog heel intact,
vol respect voor zijn tradities, zijn natuur
en zijn culturele patrimonium. Hoge bergen om te skiën of te wandelen, stranden
om te luieren, kloosters en museumsteden
voor de cultuur… Dit land heeft heel wat te
bieden om de bezoeker te bekoren!
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JEZELF TRAKTEREN OP EEN WODKA OF EEN BIERTJE IN EEN BAR IN SOFIA

Een stad uit het Oosten? Een stad uit de Balkan
of een stad uit Europa? Sofia is het allemaal tegelijk, een opmerkelijke culturele smeltkroes die
zijn schatten graag onthult aan hen die ernaar
op zoek gaan. In deze hoofdstad op mensen-

2

4

maat zijn je voeten je beste vriend. Om terug op
krachten te komen kun je een biertje drinken in
de buurt van de vlooienmarkt, terwijl de sterkere
drankjes populair zijn bij een nachtelijk bezoek
aan een club.

HET KLOOSTER VAN RILA BEZOEKEN, EEN STUKJE WERELDERFGOED
EN TOONBEELD VAN BULGAARSE SPIRITUALITEIT

Dit klooster heeft veel weg van een fort, omgeven door bossen in het Rilagebergte. Dit is het
belangrijkste en bekendste klooster van Bulgarije. Eenmaal door de poort in de omwalling
ontdek je gebouwen met prachtige gaanderijen
rond een kerk met uitzonderlijk mooie muurschilderingen. Het museum toont een schat aan
religieuze kunstvoorwerpen en is eveneens een
bezoek waard.

tip

rilamonastery.pmg-blg.com

’S MORGENS VROEG DOOR DE VERLATEN STRATEN VAN KOPRIVŠTICA DWALEN

Koprivštica tekent zich af tegen de alpenweiden
en dennen en herbergt een schat aan historische en architecturale panden. Ondanks de vele
bezoekers waait er een vredige en romantische
wind door dit dorp met prachtige huizen uit de
19de eeuw, typisch voor de Bulgaarse renaissance. Schitterende woningen, fonteinen, gewelfde

4

het dal, Kazanlak, is een bezoekje waard, vooral
tijdens het eerste weekend van juni, wanneer het
Festival van de Roos gevierd wordt. Het festival is
een evenement vol folklore en tradities.

houten galerijen. In de kerk ontdek je prachtige
muurschilderingen van de kunstenaar Zahari
Zograf, die je terugvindt bij een raam, het penseel in de hand.

OMHOOGKLIMMEN VOOR EEN BLIK OP DE KLEINE MUSEUMSTAD MELNIK

Melnik is het kleinste stadje van Bulgarije en herbergt nog enkele stille getuigen uit de middeleeuwen en de renaissance. Maar Melnik is ook,
en vooral, een surrealistische stad aan de voet

7

Het dorp wist een plaatsje in de Bulgaarse geschiedenisboeken te veroveren
omdat dit de bakermat van de opstand
tegen de Turken van april 1876 was.

HET KLOOSTER VAN TROYAN BEZOEKEN, EEN VAN DE BELANGRIJKSTE VAN HET LAND
EN EEN TOEVLUCHTOORD VOOR DE REVOLUTIONAIREN UIT DE 19DE EEUW

Op de noordflank van de Balkan ligt Troyan,
een klein rustig stadje dat vooral bekend is om
zijn aardewerk en zijn rakiya van pruimen. Het
klooster van Troyan, dat verscholen ligt in een
naburig dal, telt verschillende verdiepingen met

6

tip

IN DE LENTE, TUSSEN MEI EN JUNI, DE ROZENVALLEI DOORKRUISEN,
WANNEER DE BLOEMEN VOLOP BLOEIEN. PRACHTIG!

Bulgarije is werelds grootste uitvoerder van rozenextract en het land is dan ook terecht trots
op deze vallei waar de roos geteeld wordt op immense velden in de openlucht. De hoofdstad van

5

bruggen, geplaveide steegjes… Dit dorp moet je
zeker gezien hebben.

bulgarije

3

van de verweerde en geërodeerde kalkstenen
‘piramides’ die een bizar decor vormen. Via een
pad kun je hogerop klimmen, vanwaar je een
mooi uitzicht hebt over de stad en de omgeving.

VANUIT MELNIK TE VOET NAAR HET ROZHEN-KLOOSTER TREKKEN
DOOR EEN PRACHTIG EN OPMERKELIJK LANDSCHAP MET PIRAMIDES VAN ZAND

Een van de oudste kloosters van het land omvat
een kleine kerk met mooie muurschilderingen
en een schitterende iconostase, en een prachtige kloostergang met houten galerijen die het
geheel afbakenen. Het ligt in de volle natuur,
te midden van de ongewone ‘piramides’ van
Melnik. De schoonheid van het klooster hangt
in grote mate samen met die van de omgeving,

waarvan je pas ten volle kunt genieten als je ze
te voet doorkruist.

tip

Je hebt ongeveer 1 uur tot 1.30 uur nodig
om het klooster te bereiken. Het pad is
gemakkelijk, zelfs al gaat het omhoog.
Toch is het hier en daar smal en gaat het
langs enkele loodrechte wanden.
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De wereld houdt niet op met draaien. Een wereldreiziger is de eerste om dat te beamen. Hoewel men geen inspanningen
gespaard heeft om al de gegevens in deze gids uitgebreid te testen en te actualiseren, is het niet uitgesloten dat je
ter plaatse vaststelt dat bepaalde gegevens in deze gids toch al opnieuw gewijzigd zijn. Veel adressen en suggesties
in de Trotters zijn bovendien wat ‘fragiel’, juist omdat ze zo sympathiek en verrassend zijn. We zouden het daarom
bijzonder op prijs stellen als je ons op de hoogte brengt van eventuele wijzigingen, zodat we de eerstvolgende herdruk
op een correcte manier kunnen aanpassen. Dank bij voorbaat. Ons adres:
TROTTER
Uitgeverij Lannoo				
Uitgeverij Terra Lannoo
Kasteelstraat 97				Postbus 97
B-8700 Tielt				
NL-3990 DB Houten
e-mail: trotter@lannoo.be
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