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Caribische eilanden

LHBTheid
vriendelijk
Lonely Planet-auteurs hebben bestemmingen van
1 tot 5 gewaardeerd op basis van hun
vriendelijkheid voor stellen van hetzelfde
geslacht. 1 toont de minst vriendelijke
bestemmingen voor holebi’s en transgenders
en 5 de meest hartelijke.

Lonely Planets
Honeymoonreisplanner
Op huwelijksreis gaan is de meest sociaal geaccepteerde reden op
de planeet om je werk opzij te schuiven en je langste en intensiefste
tocht ooit te ondernemen. Maar neem voordat je je bucketlist gaat
afstrepen eerst even wat tijd voor de praktische zaken, want de reis
van je dromen verschijnt niet magisch uit zichzelf.

Lonely Planets Honeymoonreisplanner
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BOVEN Wees er
voordat je naar het
strand gaat zeker van
dat je je huwelijksreis
perfect hebt gepland.
Niemand wil in het
buitenland in de
problemen komen.

Armoedige hotels, gemiste
vluchten, glansloze maaltijden en
onaangenaam weer kunnen een
fijne vakantie aanzienlijk minder
leuk maken. In wezen wordt
je zuurverdiende geld op deze
manier door het toilet gespoeld.
En hoewel we niet in een
glazen bol kunnen kijken of een
regendans kunnen doen, weten
we zeker dat een goede planning
je droomvakantie ten goede zal
komen.

Timing is alles
Jullie hebben braaf je vakantiedagen gereserveerd – nu is het tijd
om te bepalen hoe jullie ze aan je
honeymoon gaan besteden. Het
is belangrijk om de beschikbare
tijd tegen de bestemming van
jullie keus af te wegen. Wees er
zeker van dat je lekker ontspannen
op reis gaat en niet alleen maar op
doorreis bent.
Met twee of drie weken heb
je een genereuze hoeveelheid
tijd voor een verre bestemming
en om even bij te komen van je
lange heenreis en/of jetlag. Maar
een vakantie van een week is
nooit gediend met twee volledige
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dagen verplaatsen van het ene
continent naar het andere, om er
vervolgens slechts een paar dagen
te verblijven en de slopende tocht
dan te herhalen.
Een andere belangrijke overweging is het seizoen. Wanneer
je meteen na de bruiloft op
huwelijksreis vertrekt, vallen er
vanwege het seizoen al enkele
bestemmingen af. Grote delen
van de Cariben, bijvoorbeeld,
worden in september en oktober
geteisterd door orkanen. Andere
bestemmingen kennen jaarlijkse
moessons – zoals Thailand,
met twee regengordijnen die het
koninkrijk in de tweede helft van
het jaar treffen.
Informeer ook nog even
naar het hoog- en laagseizoen.
Natuurlijk stijgen de prijzen met
de vraag in de maanden met
het beste weer en tijdens drukke
perioden als schoolvakanties
(aangename hotels kunnen
dan ook schaars worden). Het
laagseizoen – ook eufemistisch
het ‘groene’ seizoen genoemd –
kan een interessante mogelijkheid
zijn als je meer waar voor je geld
wilt met het risico op minder
lekker weer.

HET honeymoon handboek

Wanneer je een bestemming voor je huwelijksreis
kiest, is er absoluut niets mis met het verblijven
op één plek, maar een langdurige vakantie –
en dat zijn veel huwelijksreizen – leent zich
uitstekend om meerdere plaatsen te verkennen.
All-inclusive hotels proberen je van het tegendeel
te overtuigen en reisagenten (zelfs die chique
boutique e-businesses) zullen met excursies en
rondleidingen profiteren van je gebrek aan kennis
over de bestemming.
Toch is een DHZ-reis veel eenvoudiger dan je
denkt en de beloning is vele malen groter dan een
voorgekauwd uitstapje. Slim plannen is een essentieel
onderdeel van kennis over een bestemming en je
bereikt het land met een lovenswaardige hoeveelheid
informatie die je verder zal leiden naar topervaringen
die je echt aanspreken.
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Voordelen van doe-het-zelven

Lonely Planets honeymoonreisplanner
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RECHTS Structureer je
honeymoon voor een
juiste balans tussen
avontuur, laten we
zeggen in de straten
van Tokio, en wat
ontspanning op een
rustige plek.
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Plan een honeymoon met
verschillende stops
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LINKS Feesten in Rio
en kersenbloesems
kijken in Japan kunnen reiservaringen
zijn om aan je honeymoon-wensenlijstje
toe te voegen.

Als architect van je eigen reis met meerdere stops
kun je je honeymoon als een roman zien; de
spanning in je vakantie moet op eenzelfde manier
aanzwellen en wegvloeien. Denk bij het begin van
de reis aan de inleiding – je went aan een nieuwe
wereld (misschien wel met een jetlag) en wilt de
spanning langzaam opbouwen. Het middengedeelte
van de honeymoon is waar de plot zich verdicht.
Je hart gaat sneller slaan met avontuurlijke sporten
of late avondjes uit. Dan, met het eind van het
verhaal in zicht, is het laatste deel van de vakantie
een coolingdown – een ontknoping waarna alles
weer rustig wordt. Het is het strand in Bahia na
Rio en São Paulo, het Amalfi-dorp na Toscane en
Rome, of de ryokan in Hakone om bij te komen van
Kyoto en Tokio. Aan het eind van de reis moet je je
ontspannen. Je voelt je herboren door de vakantie en
bent niet wanhopig toe aan een andere.
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December-Februari
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★ Sneeuw voegt sfeer toe aan honeymoons in het Hoge
Noorden – kies Lapland of Alaska voor het noorderlicht en
activiteiten.
★ India en Zuidoost-Azië zijn heerlijk – denk aan Kerala, Sri
Lanka, de westkust van Thailand of de Malediven.
★ De Cariben zijn orkaanvrij, zwoel en prachtig. Kies voor luxe
op St Lucia en voor avontuur in Costa Rica.
★ Hoogzomer op het zuidelijk halfrond: maak een roadtrip in
Nieuw-Zeeland of Zuid-Australië (het noorden is nu nat).
Doe lekker actief in Patagonië. Vier carnaval in Brazilië.
★ Kaapstad is populair. Sommige delen van zuidelijk Afrika
zijn regenachtig. Goedkopere, groenere safari’s vind je in
Botswana en Zambia – neem gewoon een paraplu mee.

Honeymoonkalender:

wanneer en
waarheen?

Maart-Mei
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★ Europa wordt wakker! Het is prachtig in Parijs, Rome,
Andalusië en Toscane. En vergeet de Turkse kust niet.
★ Noord-Amerika warmt ook op – tijd voor citybreaks in
Texas en Hawaï.
★ India zweet (maar is goed om tijgers te kijken). Indochina
gaat richting de moesson – kies liever Indonesië.
★ Afrika ten zuiden van de Sahara is nog nat. De eilanden van
Mozambique en Marokko zijn ideaal.
★ Centraal-Amerika en de Cariben zijn nog prima en goedkoper
nu de regen nadert – strand in Antigua of cultuur in Cuba.
★ Herfst in het zuiden – bezoek de druivenoogst in het
Argentijnse Mendoza of Australische Hunter Valley.
★ De kersenbloesems bloeien in Japan. China is prachtig:
heldere luchten, aangenaam klimaat.

HONEYMOONkalender
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Juni-Augustus
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★ De Europese hotspots worden druk – zonaanbidders gaan
naar Noord-Mallorca, de Alpenmeren of minder populaire
Griekse eilanden. De Scandinavische dagen zijn lang en heerlijk.
★ Topmaanden voor Peru – het is droog en warm, maar ook de
koelste (en drukste) tijd voor de Inca Trail. Probeer Ecuador en
Bolivia.
★ Het noorden van Australië is droog. Queensland is ideaal in de
‘winter’ en in Nieuw-Zeeland kun je skiën!
★ De Zuid-Pacific is perfect – Frans-Polynesië, Fiji of Tonga.
★ Noord-Amerika? Tijd voor de nationale parken. Bezoek anders
Cape Cod, Noord-Californië of Nova Scotia.
★ Bali is briljant. Borneo ook. Seychellen winderig, maar fraai.
★ Afrikaans safariseizoen – droog en goed zicht. Ga naar de
Masai Mara/Serengeti voor de Grote Trek.

Timing is alles bij het plannen van je huwelijksreis.
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September-November
★ Mildere temperaturen en kids terug naar school: Europa is
prachtig – probeer Barcelona, Sicilië, Umbrië, de Kroatische
kust, Cornwall of de wijngaarden van de Provence.
★ Hersftkleuren sieren New England en Québec (Japan ook).
Na Labor Day worden de VS-bezienswaardigheden rustiger.
★ Zuid-Afrikaanse lente – geniet van de Garden Route.
Overvloedig dierenleven in Namibië.
★ India en Nepal drogen op – heldere luchten in de Himalaya.
Verken Rajasthan.
★ Azië kent in oktober moessons – ga naar de Filipijnen,
Vietnam of Laos.
★ Koele dagen maken Oman en de Jordaanse woestijn goddelijk.
★ Lente in Rio en Buenos Aires. Dit is de tijd om dieren te bekijken
in de Braziliaanse Pantanal.
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Praktisch
Neem een zaklamp
mee. De Gili-eilanden
zijn autovrije zones en de
meeste onverharde wegen
op de eilanden zijn niet
verlicht.

Denpasar
International Airport, aan
de zuidkant van Bali.

LHBT-vriendelijk ★★★★★
(Bali en de Gili-eilanden zijn
relatief tolerante delen van
Indonesië, maar publieke
uitingen van genegenheid
worden afgekeurd.)

April-oktober, om het regenseizoen te ontlopen.
Probeer de drukke maanden juli en augustus te
vermijden.

Ontspanning
Strand

$ $

Cultuur

BALI en LOMBOK,
INDONESIë
Witte zandstranden en veel plezier wachten je op de Gili-eilanden in Indonesië.
Ga vervolgens naar Bali, waar de magische stad Ubud je in vervoering brengt.

LY PLANET
NRO / LONE
© MATT MU
IMAGE S
/ GET T Y
R
TROWE

67

© IAN

© MATT MUNRO / LONELY PLANET

V

oor een eigen stukje
Meno. Met een paar hutten en
paradijs of eindeloos
hotels is dit het minst ontwikkelde
feesten met medereizigers
eiland en een heerlijke plek
zijn de Gili-eilanden de perfecte
voor pasgetrouwde stellen op
bestemming. De drie eilanden
zoek naar afzondering. Het
liggen in het turquoise water voor
ontspannen Gili Air heeft iets
de kust van Lombok en kennen
van beide en is dus misschien
elk een eigen karakter. Kies het
precies goed. Het kent ook mooie
eiland van je voorkeur of doe als
stranden en snorkelplekken.
Goudlokje en proef van elk een
Wanneer je klaar bent om naar
beetje.
de beschaving terug te keren, ga
Gili Trawangan biedt de actie,
je naar Ubud – Bali’s culturele
met een groot aantal duikscholen, hoofdstad met een levendige,
fantastische golven voor surfers
creatieve bevolking. Verken de
en een bruisend uitgaansleven
sierlijke hindoetempels, bezoek
waar je alles vindt van
kunstgaleries, laat je
LINKS De met
mos begroeide
chilled-out reggae tot
heerlijk verwennen in
tempelpoort van
trance en techno.
een spa en bekijk brutale
Puri Lukisan in
Voor romantiek ga
apen in het Heilige
Ubud, de culturele
hoofdstad van Bali
je naar het rustige Gili
Apenbos.

a
Programm
Begin je honeymoon
swingend op Gili
Trawangan. Verlicht de
kater met wat snorkelen
of duiken en neem dan
een island-hopping boat
naar Gili Meno om te
ontspannen.

heerlijk bijkomen van de bruiloft
Een reis naar Ubud zou niet compleet zijn zonder een
bezoek aan een van de heerlijke wellnesscentra. De straten worden
omzoomd door een duizelingwekkende hoeveelheid salons
die u beloven ontspannen en met een herboren gevoel weer te
vertrekken – meestal tegen zeer redelijke prijzen. Onze keus is de
Bali Botanica Day Spa (www.balibotanica.com) op een heerlijk
serene locatie buiten de stad. Kies voor de Romantic Escape for
Two met massage, een huidbehandeling en een Balinese favoriet:
een gedeeld bloemenbad. Taksu Spa (www.taksuspa.com) is een
andere goede keus. Naast parenmassages biedt het holistische
behandelingen, yoga en een café met gezonde voeding.
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Maak er een hattrick van
en breng wat tijd door op
Gili Air. Ga voor wat extra
zen naar het yoga- en
meditatiecentrum van
het eiland. Besluit de dag
met een zonsondergang
achter de Agung-vulkaan
op Bali met een cocktail
in de hand bij Mowies
(www.mowiesgiliair.com)
aan de zuidwestkant van
het eiland.

INDONESIë, bali en lombok
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Neem een snelle boot
naar Bali en neem
een taxi naar Ubud
(1,5 uur), waar je de
dagen ontspannen
aan het verkennen van
tempels kunt besteden en
de avonden aan Balinese
dansoptredens.
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BOVEN De drie Gili-eilanden ademen
elk een eigen sfeer, maar overal kun
je met fraaie stranden en volop
zeeleven heerlijk ontspannen.

s

toplocatie

★ Het ecovriendelijke
Mahamaya op Gili Meno,
in een van de meest afgelegen
hoeken van de Gili’s, is het
perfecte toevluchtsoord voor
wannabe Robinson Crusoë’s
die toch van comfort houden.
Kies voor een villa aan zee,
met een privéstrand en
een eigen buitendouche.
(www.mahamaya.co)

★ Viceroy Bali in
Ubud bestaat uit 25
luxueuze villa’s, elk met een
privézwembad, en vormt een
perfect toevluchtsoord voor
honeymooners – je kunt er
zelfs trouwen. Parel in de kroon
van dit designhotel, omgeven
door een weelderig groen bos,
is de infinity pool, perfect
om te ontspannen na een
kenning van de stad.
(www.viceroybali.com)
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In het water rond de Gili’s
leven veel schildpadden,
mede dankzij het schildpaddenreservaat op Gili
Meno. Bewonder het rijke
zeeleven op een van de
prachtige duiklocaties,
zoals Shark Point of Deep
Turbo. Voor ervaren duikers
ligt er een Japans wrak uit
de Tweede Wereldoorlog.
Blue Marlin Dive op Gili T
is een duikbedrijf met een
goede reputatie. (www.
bluemarlindive.com)
—
Huur een chauffeur en
verken de imposante
culturele schatten van
Bali, zoals de tempel Titra
Empul, met een borrelende
heilige waterbron, Gunung
Kawi, een weelderige
vallei met uit de rotsen
gehouwen heiligdommen,
en Goa Gajah, ook bekend
als de Olifantgrot.
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Praktisch
Het weer in de bergen
kan snel veranderen.
Zorg voor laagjes (warme
basiskleding, fleece,
regenkleding), muts en
handschoenen – zelfs in
de zomer.

Calgary, Alberta

LHBT-vriendelijk
★★★★★

Van juli t/m begin oktober voor wandelen, klimmen
en andere zomeractiviteiten. Van december t/m maart
voor skiën, hondensleetochten en winteravonturen.

$ $

Rockies, Canada

Outdoor
Avontuur
Ontspanning

Of je nu in de zomer of winter reist, de met gletsjers bedekte toppen, borrelende warm
waterbronnen en blauwgroene meren van de Canadese Rocky Mountains vormen een
spectaculaire achtergrond voor een actieve honeymoon – met veel ruimte voor extra luxe.

canada, rockies
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LINKS Het schilderachtige Moraine
Lake is een van de beste plaatsen ter
wereld voor een romantisch verblijf.

M

et zijn uitgestrekte
parken is de Canadese
Rocky Mountains-regio
een enorm outdoorspeelterrein.
Voornaamste bestemmingen zijn
Banff en Jasper National Park,
waar je gletsjers kunt verkennen,
op turquoise meren kunt kanoën
en boswandelingen kunt maken.
Banff alleen al kent meer dan
1600 km aan wandelpaden.
Maar er wachten nog veel meer
avonturen en sommige lodges
bieden speciale diensten, zoals
een privébutler, massage of ontbijt
op bed, voor wat extra luxe.

LINKS EN BOVEN Bevroren
kloven worden avontuurlijke
speeltuinen in de winter; man in
traditionele Siksika-kleding.

Peddel samen over het blauwgroene water van Emerald Lake in
Yoho National Park, en ontspan
met gerookt hertenvlees en een
ambachtelijk biertje. Wandel naar
een theehuis met uitzicht op
de gletsjers boven Lake Louise,
waar je een plak versgebakken
chocoladecake kunt delen of
test je klimkwaliteiten op de Via
Ferrata, een spectaculaire route
met vaste ankerpunten en metalen
kabels waarmee beginners een
spannende bergbeklimming
kunnen ervaren. Bewonder de
toppen langs de Icefields Parkway,
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een van de mooiste routes van
Canada, geniet van de natuurlijke
warmwaterbronnen en nestel je
dan in een suite op een bergtop
of lodge aan een meer.
Liever een sneeuwvakantie?
De Rockies kennen volop ski- en
snowboardresorts, en veel wandelpaden worden sneeuwschoenroutes in de winter. Zo kun je
tochten maken door fraaie kloven,
waar rivieren en watervallen tot
muren van ijs bevroren zijn. Of
kruip met een warm drankje bij
het haardvuur en kijk hoe de
sneeuwvlokken vallen.
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a
Programm

gouden tip

Verken de regionale ind
ian
cultuur: boek een zweet en
ceremonie in het Cross
River
Wilderness Centre (ww
w.
crossriver.ca) of bezoek
een
First Nations powwow.

Maak je vakantiesnapshots langs de
oevers van Lake Louise
en besteed minstens een
dag aan het verkennen
van de watervallen,
meren en routes in Yoho
National Park.
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Begin in de plaats Banff,
gelegen in het nationale
park, en bezoek de kleine
musea, gezellige pubs en
lokale restaurants met
bizonburgers en verse
forel. Voor liefhebbers
zijn er concerten en
toneelstukken in het
Banff Centre.

Ga in het meer afgelegen
Jasper raften, maak een
motorfietstocht door
de bergen of geniet van
nog een paar heerlijke
wandelingen.

canada, rockies
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Volg de spectaculaire
Icefields Parkway, waar je
kunt stoppen en naar de
gletsjers kunt wandelen.
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Niet

LINKS Overstekende ruiters in
de gletsjergevoede Cascade River
bij Banff; de chaletplaats Banff,
gekoesterd in de Rockies.

te
missen

s

toplocatie

★ Word wakker
met uitzicht op de
bergen in je privésuite boven
aan het gondelstation in het
Kicking Horse Mountain
Resort. In de Eagle’s Eye
(2345 m), met slechts twee
simpele, maar comfortabele
kamers, verblijven jij en je
geliefde in romantische
fzondering, met een per
soonlijke butler en een eigen
kok om maaltijden te bereiden.
In de winter toont je eigen

skigids de beste afdalingen in de maag
delijk witte sneeuw. (www.
kickinghorseresort.com)

Of kies een lakeview suite
in de afgelegen Moraine
Lake Lodge, een rustiekelegant oord met begeleide
wandelingen, ontspannen
kanotochten en chique
restaurants: geen kids onder
de acht. (www.morainelake.
com)

Boek als je tijdens
de koudere maanden
reist een karakteristiek
Canadees avontuur: een
hondensleetocht door
de nationale parken. Je
leert hoe gidsen hun
honden verzorgen en
leidt het team zelf langs
besneeuwde naaldbomen
en meren. (kingmik
dogsledtours.com)
—

Romantiek in de trein
Om je bergavontuur met wat tijd aan zee of in de stad
aan de Canadese westkust te combineren. kun je de trip in
Vancouver beginnen en dan de trein naar de Rockies nemen.
Via Rail (www.viarail.ca), Canada’s nationale spoor
schappij, biedt nachtreizen van Vancouver naar Jasper. Boek
een gezellige couchette voor twee en word wakker als de trein
aan zijn klim in de bergen begint. Of reis als je budget het
toelaat met de Rocky Mountaineer (www.rockymountaineer.
com), een luxueuze treindienst met verschillende routes tussen
de kust en Banff, Lake Louise of Jasper, naast begeleide tochten
en outdoorervaringen.
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Besluit je outdooravonturen met een
ontspannen mineral
pool. Banff, Jasper en
Kootenay National Park
hebben alle openbare
warmwaterbronnen, maar
ga voor een luxueuzere
ervaring met massage naar
het fraaie Fairmont Banff
Springs Hotel, waar drie
warmwaterbronnen met
watervallen een mineral
spa omringen. (fairmont.
com/banff-springs)
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