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Januari

Februari

Maart

blz. 8-31

blz. 32-55

blz. 56-79

Oeganda
Florida, VS
Lanzarote en Fuerteventura
Slovenië
Zwitserland
British Columbia, Canada
Boedapest, Hongarije
Tasmanië, Australië
Ethiopië
Serengeti, Tanzania
Transsylvanië, Roemenië
Sydney, Australië
Trans-Siberische Spoorlijn
Colombia
Grenada
Oost-Polen
Bulgarije
Myanmar (Birma)
Catlins Coast, Nieuw-Zeeland
Honshu, Japan
Kerala, India
Wenen, Oostenrijk
Andamanse Kust, Thailand
Lord Howe Island, Australië
Botswana
Guatemala
Antarctisch Schiereiland
Colorado, VS
St Lucia
Wellington, Nieuw-Zeeland

IJsland
Lapland, Finland
Andorra
Ibiza, Spanje
Gambia
Michoacán, Mexico
Dominicaanse Republiek
Zuidereiland, Nieuw-Zeeland
Ladakh, India
Indische Oceaan, Kenia
Wyoming, VS
Zuid-Portugal
Québec City, Canada
Kaapverdië
Dominica
Donsol, Filipijnen
Daylesford, Australië
Cambodja
Kilimanjaro, Tanzania
Hokkaido, Japan
Adelaide, Australië
Singapore
Côte d’Azur, Frankrijk
Gold Coast, Australië
Honduras
Rio de Janeiro, Brazilië
Haïti
Blue Mountains, Australië
Mendoza, Argentinië
Venetië, Italië

Sicilië, Italië
Noord-Wales, VK
Maldiven
Trinidad en Tobago
Republiek Cyprus
San Diego, VS
Tirol, Oostenrijk
Bay of Islands, Nieuw-Zeeland
Mallorca, Spanje
Chili
Schiereiland Maleisië
Iguazúwatervallen, Brazilië en Argentinië
Kreta, Griekenland
Banff en Lake Louise, Canada
Myeikarchipel, Myanmar
Costa Rica
Barossa Valley, Australië
Vietnam
Sìchuan, China
Antigua
Canberra, Australië
Savannah, VS
Madhya Pradesh, India
Baja California, Mexico
Valencia, Spanje
Sri Lanka
Austin, VS
Victoria’s High Country, Australië
Westkaap, Zuid-Afrika
Zuidereiland, Nieuw-Zeeland

April

Mei

Juni

blz. 80-103

blz. 104-127

blz. 128-151

Jordanië
Panama
Luzon, Filipijnen
Rome, Italië
Hawke’s Bay, Nieuw-Zeeland
Alpen, Frankrijk en Zwitserland
Palau
Californië, VS
Belize
Lake District, Engeland
KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika
Istanbul, Turkije
Yangtze, China
Taranaki, Nieuw-Zeeland
Vanuatu
Zuidwest-Australië
Appalachian Trail, VS
Thailand
Nepal
Brussel, België
Washington, DC, VS
Melbourne, Australië
Andalusië, Spanje
Arnhemland, Australië
St Lucia
Galapagoseilanden, Ecuador
Hawaï, VS
Japan
Mauritius
Boston, VS

Montenegro
Abruzzen, Italië
Bermuda
Samoa
Oezbekistan
Komodo en Flores, Indonesië
Réunion
Amalfikust, Italië
Peru
Marokko
Noordereiland, Nieuw-Zeeland
Cornwall, Engeland
Loiredal, Frankrijk
Westkust, Noorwegen
Northern Queensland, Australië
Cappadocië, Turkije
Israël
Cuba
Oriënt-Express, Europa
Newfoundland, Canada
Red Centre, Australië
Praag, Tsjechië
Zuid-Namibië
Route 66, VS
Inside Passage, VS en Canada
Galicië, Spanje
Skye, Schotland
Deep South, VS
Costa Rica
Las Vegas, VS

Iran
Albanië
Nederlandse Antillen
Slovenië
Armenië
Bazaruto-archipel, Mozambique
Ningaloo Reef, Australië
Darwin, Australië
Normandië, Frankrijk
Bali en Lombok, Indonesië
Maleisisch Borneo
Arctisch Noorwegen
Hobart, Australië
Dubrovnik, Kroatië
Pacific Northwest, VS
Canadian Rockies
Montana, VS
Rwanda
Cape Cod, VS
Sardinië, Italië
Sint-Petersburg, Rusland
Lissabon, Portugal
Yosemite National Park, VS
Bora Bora, Frans-Polynesië
Zuid-Luangwa, Zambia
Groenland
Jamaica
Mount Cook, Nieuw-Zeeland
Orkney, Schotland
Verona, Italië
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Juli

Augustus

September

blz. 152-175

blz. 176-199

blz. 200-223

Mongolië
Svalbard, Noorwegen
Kangaroo Island, Australië
Baltische Zee
Suffolk, Engeland
Ionische Eilanden, Griekenland
Michigan, VS
Alaska, VS
Nederland
Bosnië-Herzegovina
Wild Atlantic Way, Ierland
Okavangodelta, Botswana
Himalaya, India
Pantanal, Brazilië
Hunter Valley, Australië
De Dolomieten, Italië
Azoren
Japan
Zanzibar, Tanzania
Marquesas, Frans-Polynesië
Antigua
Kopenhagen, Denemarken
Zwarte Woud, Duitsland
The Ghan, Australië
Zuidereiland, Nieuw-Zeeland
Noord-Engeland
Alpen, Oostenrijk
Alberta, Canada
Dordogne, Frankrijk
Philadelphia, VS

IJsland
Zambia
Sofia, Bulgarije
Ko Samui, Thailand
Champagne, Frankrijk
Snowy Mountains, Australië
Tonga
Umbrië, Italië
Malawi
Pembrokeshire, Wales
Masai Mara, Kenia
Kimberley, Australië
Noordoost-Sri Lanka
Spaanse Pyreneeën
Nova Scotia, Canada
Cookeilanden
Britse kanalen
Ecuador
Santiago en skigebieden, Chili
Chesapeake Bay, VS
Angelwaterval, Venezuela
Stockholm, Zweden
Noordoost-Brazilië
Madagascar
Mt Ruapehu, Nieuw-Zeeland
Turquoise Kust, Turkije
California Zephyr, VS
Buenos Aires, Argentinië
Papoea-Nieuw-Guinea
Berlijn, Duitsland

Georgië
Noord-Cyprus
Zuid-Korea
Noordereiland, Nieuw-Zeeland
Guyana
Mont Blanc, Europa
Moezeldal, Duitsland
Noord-Kenia
Beijing en de Chinese Muur, China
Sumatra en Java, Indonesië
Whitsunday Islands, Australië
Corsica, Frankrijk
Madeira, Portugal
Zijderoute, Centraal-Azië
Costa Brava, Spanje
Cotswolds, Engeland
Tibet
Zuid-Afrika
Bohuslänkust, Zweden
Vermont, VS
München, Duitsland
Dublin, Ierland
De Cycladen, Griekenland
San Francisco, VS
Provence, Frankrijk
Lima, Peru
Kakadu en Nitmiluk, Australië
Arizona en Utah, VS
Apulië, Italië
Christchurch, Nieuw-Zeeland

Oktober

November

December

blz. 224-247

blz. 248-271

blz. 272-295

Vietnam
Fiji
Moab, VS
Bolivia
Great Southern, Australië
Costa Verde, Brazilië
Piëmont, Italië
Oman
Seychellen
New Mexico, VS
Porto en de Douro, Portugal
Zuidwest-China
Blue Ridge Parkway, VS
Darjeeling, India
Flinders Ranges, Australië
Coromandel Peninsula, Nieuw-Zeeland
Namibië
Bhutan
Manitoba, Canada
Koperkloof, Mexico
Slowakije
Lyon, Frankrijk
Noord-Tanzania
Peloponnesos, Griekenland
Zuid-Jordanië
La Rioja, Spanje
Ligurië, Italië
Hooglanden, Schotland
Taiwan
New York City, VS

Zuid-Afrika
Goa, India
Kaaimaneilanden
Simiengebergte, Ethiopië
Puerto Rico
Britse Maagdeneilanden
Grampians, Australië
Auckland en Northland, Nieuw-Zeeland
Ruta Maya, Guatemala, Belize en Mexico
Rajasthan en de Gouden Driehoek, India
Costa Rica
Tokio en Honshu, Japan
Abu Dhabi, VAE
Valletta, Malta
Uruguay
Florida, VS
Oregon, VS
Barbados
Dunedin, Nieuw-Zeeland
Ruka, Finland
Nepal
Mexico-Stad, Mexico
Hongkong, China
Athene en Evia, Griekenland
Noord-Thailand
Sunshine Coast, Australië
Mekong, Indochina
Noord-Chili
Nicaragua
Madrid, Spanje

Arctisch Zweden
Zuidelijke Amazone, Peru
Ras Al Khaimah, VAE
Jasper, Canada
Tenerife, Spanje
Bath, Engeland
Alta, VS
Tasmanië, Australië
San Sebastián, Spanje
Similaneilanden, Thailand
Glacier Express, Zwitserland
Zuid-Patagonië, Chili en Argentinië
Micronesië
Whanganui River, Nieuw-Zeeland
Breckenridge, VS
Westkust van Maleisië
Senegal
Laos
Sierra Leone
Saharawoestijn, Marokko
Andamanse Eilanden, India
Havana, Cuba
Tallinn, Estland
Rovaniemi, Finland
Zuid-Vietnam
Sapphire Coast, Australië
Trinidad
St Vincent en de Grenadines
Schotland
New Orleans, VS
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We zouden bijna begin juni hebben
geboekt. Ik dacht: dat zal wel goed
zijn, toch? Het begin van de zomer, lekker
weer voordat de massa komt, of niet?
Wel, niet helemaal. Toen we op een hoog,
zonnig terras met uitzicht op de prachtige
Dolomieten onder een wolkenloze blauwe
lucht grappa zaten te nippen, was ik blij
dat we tot begin juli hadden gewacht.
Anders dan in juni waren de heilzame,
rode berghutten en handige kabelbanen
allemaal in bedrijf. De hoge passen waren
vrijwel sneeuwvrij. De vele activiteiten
waren allemaal beschikbaar. Overal zag je
wilde bloemen. En toch was het niet druk.
We proostten nog een keer. Saluti! Een
lokale toast op de perfecte timing.
Natuurlijk, als we hadden willen skiën
was onze timing helemaal verkeerd
geweest. In dat geval zou februari of
maart voor deze mooie Noord-Italiaanse
hellingen beter zijn geweest. Dan
is de winterkou minder hevig en de
poedersneeuw op zijn best. Maar zo veel
mensen, zo veel verschillen. En daar is dit
boek voor.
‘Waar en wanneer?’ is de belangrijkste
vraag bij het reizen. Misschien wil je iets
supergraag ervaren en wil je er zeker van
zijn dat de omstandigheden kloppen.
Een voorbeeld: de Inca Trail is in februari
gesloten en in juli-augustus het drukst.
En zonder permit kun je hem helemaal
vergeten
Of misschien heb je vastgestelde
data voor je volgende vakantie – zit
je vast aan twee weken in oktober?
Met zulke beperkingen moet je weten
welke bestemmingen je welverdiende
zon, bezienswaardigheden, golven of
natuur bieden wanneer je vrij bent
(ter informatie, probeer respectievelijk
Griekenland, Jordanië, Fiji of Namibië).
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inleiding

(L) De Dolomieten
in de zomer;
(R) Machu Picchu;
rumbatrommelaars
in Havana

© Philip Lee Harvey / Lonely Planet, © Mark Read / Lonely Planet

Hoe dan ook, dit boek geeft je keuzes
en advies – en brengt je misschien op
onverwachte ideeën. Het is vooral heel
geschikt voor de verwarde of inspiratie
zoekende reiziger. Het boek is verdeeld
in twaalf hoofdstukken, één voor elke
maand, en aan het begin van elk staat
een handig overzicht. Beantwoord de
vragen en volg de suggesties voor het
soort reis dat je wilt: wil je ontspannen of
jezelf uitdagen? Wil je cultuur, natuur of
zelfontplooiing? Zoek je een rustig strand
of beachparty’s? We geven je een schat
aan ideeën.
We hebben 360 plaatsen geselecteerd,
van gezinsvriendelijke toevluchtsoorden
tot hardcore avonturen en van alles
ertussenin. En we vertellen je wanneer je
ze het beste kunt bezoeken: misschien
vanwege een niet te missen festival,
omdat het in het laagseizoen goedkoper
en rustiger is, omdat er mantaroggen/
ijsberen/vlinders in de buurt zijn of ge
woon omdat het weer dan zo lekker is.
Wat voor soort reis je ook zoekt, in welke
maand je maar weg kunt en of je nu een
hangmatschommelaar, wandelaar, fietser,
fijnproever, treinliefhebber, roadtripper
of feestbeest bent, we vertellen je precies
waar je naartoe moet.
Sarah Baxter en Paul Bloomfield
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Maart

Ik
wil

WA A R e n WA N N E E R O P R E I S

ont
spanning

Heerlijke Spaanse
tapas proeven in
de lentezon van
Valencia

wi j n en
wa n delen ?

Bekijk olifanten
en tijgers onder
de warme zon van
de Myeikarchipel
in Myanmar

op
stap

eten

valencia, Spanje blz. 75

drinken

Verken de Stad
van Kunst en
Wetenschap,
een van de
vele attracties
van Valencia

naar
het
strand

wa r m

wa r mer

s tranden
p er boot?
a ct i ef

Savannah, vS blz. 73

Canberra, Australië blz. 72

San Diego, vS blz. 63

Austin, VS blz. 77

stad en
strand?

Boek een lente
vakantie aan de
Pacifische kust
bij San Diego,
Californië

st r a n den en
v li n der s?

ont
spannen

Trinidad en Tobago blz. 62

Antigua blz. 72

Mallorca, Spanje blz. 65

Sri Lanka blz. 76

Austin, Texas, is
nu een culturele
hotspot dankzij
het SXSWfestival

skiën en
feesten?

56

naar
de
stad

Barossa en Fleurieu,
Australië blz. 69

Tijdens de
druivenoogst
wijngaarden
en stranden
bezoeken in ZuidAustralië

Speur in het
droge seizoen
naar grote katten
in de wildparken
van Sri Lanka

Bezoek het
jaarlijkse muzieken kunstfestival
in Canberra,
Australië of
Savannah, VS

Bewonder de
vogels, stranden
en zeeschild
padden van het
smaragdeiland
Tobago

Doe in relatieve
rust een van de
Great Walks op
het Zuidereiland
van NieuwZeeland

symbolen

flora en
fauna

av o n t u u r

voordelig

c u lt u u r

ko r t u i t s ta p j e

roadtrip

eten en
drinken

persoon
lijke groei

een week

ont
spanning

twee weken

u i t daging

Beziens
wa a r d i g 
heden

p e rs o o n 
lijke
groei

Verken Cyprus
op koele dagen
omgeven door
rotsige kusten,
groene velden en
bloesems

actief

Bewonder de
bewoners van de
nevelwouden en
kustlijn van Costa
Rica
LAN D

WAT Er

s neeuw

Bay of Islands,
NZ blz. 65

Tirol, oostenrijk blz. 63

b ei de?

l i c ha a m

geest

zuidereiland, NZ blz. 79
victoria,
Australië blz. 79

Maldiven blz. 62

Banff en Lake Louise,
Canada blz. 68

Cyprus blz. 63
Costa rica blz. 69

zelf r i j den
en su per zand?

Wales blz. 62

eten en
architectuur?

Volg in het heldere,
droge seizoen een
duikcursus bij de
koraalriffen van de
Maldiven

onderweg

Ervaar Chili
bij ideale
weers
omstandig
heden

rijke
fa u n a

Unieke
cultuur en
fauna in
Mexico

lu st v oor
het oog

strand, cultuur
en schoonheid?

m o e der
n at u u r
boot

MyeikArchipel,
Myanmar blz. 68

schiereiland
Maleisië blz. 66

zelf rijden
en superzand?

men sen 
wer k

auto

Westkaap,
zuid-Afrika blz. 79

De poelen van
Madhya Pradesh,
India, bieden de
meeste kans op
Shere Khan

Iguazúwatervallen,
Argentinië/Brazilië blz. 67

Sicilië, Italië blz. 61

vietnam blz. 71

kreta, Griekenland blz. 68

b ei de?
Chili blz. 65

lu xe

ac tief

Mexico blz. 75

Sichuan, China blz. 72

MADHYA prADESH,
India blz. 74

r oa dt r i p en
di er en ?

i k s m e lt

myanmar
36 °C

a

india
36 °C

a

maleisië
33 °C

Iguazú
watervallen

a32

a

trinidad
32 °C

°C

a

Sri Lanka
32 °C

a

Mal
diven
31 °C

mexico
29 °C

a

a

ANTIGua
29 °C

a

Cyprus
28 °C

costa rica
26 °C

a

a

chili
25 °C

a

canberra,
australië
25 °C

barossa
en Fleurieu,
Australië
26 °C

a

a

Westkaap,
zuid-afrika
25 °C

high
country,
australië
24 °C

a

vietnam
24-23 °C

a

b

Austin, vS
23 °C

a

Savannah, vS
23 °C

a

bay of islands,
nieuw-zeeland
23 °C

milford,
nieuw-
zeeland
20 °C

a

b

san diego,
vS
19 °C

mallorca,
spanje
18 °C

b

b

valencia,
spanje
18 °C

grieken
land
17 °C

b

italië
17 °C

a

b

Brrrrr...

china
17 °C

b
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banff en
lake Louise,
canada
4 °C

j

wales
11 °C

b

oosterijk
11 °C

j

Maart

zeer
gezins
vriendelijk

costa rica

mallorca, spanje

banff en lake louise, canada

b ay o f i s l a n d s , n z

sri lanka
san diego, vS

Geniet van de
unieke cultuur van
Mexico

antigua

Na het skiën kun
je in het Oostenrijkse
Tirol heerlijk wan
delen

Costa Rica is een
klein land, maar
rijk aan natuur
wonderen

cyprus

trinidad en tobago

tir ol, o o stenr ijk
n o o r d - wa le s

kreta, griekenland

mexico

victoria, AuSTralië

De weg ten oosten
van Kaapstad wordt
omzoomd door groene
bossen en fraaie kusten

westkaap, Zuid-aFrIkA

Fietsen bij Lake Burley
Griffin is een mooie manier
om een Aussie-herfstdag
te besteden

Maleisië

sichuan, china

Bewonder panda’s
en bloesems in deze
gevarieerde Chinese
provincie

canberra, Australië

sicilië, italië

duur, maar
interessant

s ava n n a h , V S

valencia, spanje

Iguazúwatervallen, brazilië/argentinië

Vergaap je aan
deze machtige
watervallen op
de grens van
Argentinië en
Brazilië

De oude sites en traditio
nele steden van Sicilië zijn
even aantrekkelijk als
het eten

Waar geniet je het
meest van paella dan
in de stad waar het
Spaanse gerecht het
eerst werd geserveerd?

vietnam

barossa en fleurieu,
australië

Dit Australische
schiereiland is een
paradijs voor wijn
liefhebbers

m ye i k , m ya n m a r

Verken de honderden
tropische eilandjes
van de Myeikarchipel

Sapa in Vietnam
wordt omgeven door
prachtige rijstvelden
en heuvelstammen

austin, vS

maldiven

chili

M A D H YA P r A D E S H , I N D I A

Austins SXSW is
het belangrijkste
festival voor de
muziekindustrie
wereldwijd

Enorme moai kijken
uit over Paaseiland,
vijf uur vliegen van
Santiago

Het droge seizoen
in Madhya Pradesh
is de beste tijd om
tijgers te zien
zuidereiland, nz

l a at
de kids
thuis
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v o o r delig

Amandelbloesem
in maart op Mallorca

© Mark Read / Lonely Planet

(R) Een van de vele
moai-hoofden op
Paaseiland, Chili
(L) Waewaetorea
Island, NieuwZeeland
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Maart
Bay of Islands
nieuw-zeeland

mallorca
spanje

Waarom nu? Kajakken, zwemmen
en zeilen aan het eind van de zomer.
De waterstrook tussen Cape Brett en het
Purerua Peninsula, met 144 eilanden, is
een maritieme speeltuin. En maart is een
prachtige maand om de baaien en eilandjes
zonder de zomerse drukte, maar toch met
lange, warme dagen te verkennen. De
Waitangi Treaty Grounds, een belangrijke
plek in de Nieuw-Zeelandse geschiedenis,
even ten noorden van Paihia, waar de
afgevaardigde van koningin Victoria het
belangrijke (en controversiële) verdrag
met 43 Maori-opperhoofden tekende, is
fascinerend om te bezoeken. Maar op het
water geniet je het meest van je trip: kajak
op het kalme water, zeil rond de eilanden
op het tall ship R Tucker Thompson of maak
een duik tussen de dolfijnen – ze zijn het
hele jaar in de baai te zien, terwijl orka’s
en verschillende walvissoorten af en toe
langskomen.
Reisplan: Paihia is de uitvalsbasis om
de baai te verkennen, met volop accom
modatie, eten en drinken, en activiteiten,
allemaal dicht bij de historische Waitangi
Treaty Grounds. De plek ligt drie uur rijden
ten noorden van Auckland.
Goed om te weten: Zwemmen met dol
fijnen is niet toegestaan als er kleintjes zijn
– wat het hele jaar mogelijk is.
Andere maanden: Dec.-maart – druk; aprilmei – ook aangenaam; juni-aug. – winter;
sept.-nov. – onvoorspelbaar weer.

Waarom nu? Verken op je gemak
fraaie kusten, bergen en traditionele
dorpen.
De ‘sneeuw van Mallorca’ bedekt in maart
nog steeds de heuvels. Je begrijpt, het
is geen bevroren water, maar roze-witte
bloesem van de talloze amandelbomen
die Mallorca aan het begin van het jaar die
opvallende fondantlaag geeft. En wanneer
de bloesem begin maart verdwijnt, maakt
het warme weer een bezoek tot een genot –
voor de komst van massa’s rugzaktoeristen,
maar met volop zon om van de stranden
te genieten, traditionele steden en dor
pen als Deià, Fornalutx en Sóller te ver
kennen, en in de Serra de Tramuntana te
wandelen. En vergeet Palma niet. Hoewel
de oude hoofdstad soms wordt verward
met feestresorts als het nabije Magaluf,
ademt hij een heel andere sfeer, met
prachtige paleizen, musea, pleinen en de
monumentale kathedraal.
Reisplan: Er zijn volop vluchten naar Palma,
en met de redelijke autohuur en het goed
georganiseerde openbaar vervoer is zowel
een weekendtrip als een langere tocht over
het eiland goed te organiseren.
Goed om te weten: Mallorca is een hotspot om te fietsen. Professionele teams
trainen ’s winters op de goed onderhouden
bergwegen – neem je fiets mee en houd ze
gezelschap.
Andere maanden: Hele jaar – milde win
ters (met af en toe een zware regenbui),
verkoelende zeebries in de zomer.

chili
Waarom nu? Bewonder bij ideale
weersomstandigheden de stenen
koppen van Rapa Nui en de meren.
Chili strekt zich 4345 km uit van Peru en
Bolivia in het noorden tot Kaap Hoorn, het
puntje van Zuid-Amerika, op 56° zuider
breedte – het bepalen van de juiste tijd kan
dus lastig zijn. Probeer maart: een geschikte
periode voor het Merendistrict en de wijn
gaarden (plus de druivenoogst), en het
einde van de Patagonische zomer, wanneer
er weinig mensen zijn en de prijzen dalen.
Het is ook een goede maand voor een tocht
naar het fascinerende Rapa Nui (Paas
eiland), 3621 km van het vasteland. De
enorme moai, stenen hoofden waaraan het
eiland zijn faam dankt, zijn slechts de meest
zichtbare herinneringen aan de mysteries
rond de cultuur van de eerste bewoners.
Verken de ahu (platforms met moai) en
aanschouw de vogelmancultus in het cere
moniële dorp Orongo.
Reisplan: Latam Airlines (www.latam.com)
vliegt een paar maal per week in 5½ uur
tussen de Chileense hoofdstad Santiago en
Rapa Nui.
Goed om te weten: Af en toe is er een
uitbraak van denguekoorts op Rapa Nui.
Neem vooral een insectenwerend middel
mee.
Andere maanden: Jan.-april en okt.-dec.
– warmer en droger; mei-sept. – regen
achtiger.

Avontuur
Cultuur
Avontuur

Ontspanning

Cultuur

Cultuur

Eten en drinken

Roadtrip

Flora en fauna

Voordelig

Eten en drinken
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➜ Lonely Planet's ultieme reisplanner
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Sichuan
china
Waarom nu? Voor panda’s en
lentebloesems.
Sìchuān, tussen het Tibetaans Plateau en
het subtropische klimaat van het oosten, is
een grote provincie met diverse culturen en
ervaringen. Het begin van de lente is ideaal
voor een dwarsdoorsnede met bloemen en
perenbloesems. De hoofdstad Chéngdū biedt
tempels en parken, maar de grootste troef
zijn de panda’s – met name de reuzenpanda,
met een populatie van zo’n 1600 exemplaren
in Sìchuān en het Qinlinggebergte even naar
het noorden in de provincie Shaanxi. Bezoek
de Giant Panda Breeding Research Base 10 km
ten noorden van Chéngdū voor een inleiding,
of ga naar het Bifengxia-pandareservaat,
met 80 van de knuffels in een groter gebied.
Jiǔzhàigōu National Park meer noordelijk kent
ook reuzenpanda’s, maar het kost moeite om
ze te vinden – wandelend tussen de bomen,
watervallen en 114 turquoise meren
heb je meer kans op gouden
meerkatten.
Reisplan: Vlieg naar Chéng
dū en bezoek Bifengxia
in het zuidwesten. Ga
dan noordelijk via het
historische Lángzhōng
naar Jiǔzhàigōu.
Goed om te weten:
Ontmoet panda’s met een
vrijwilligersproject in Bifengxia.
Andere maanden: Nov.-maart – erg
koud op hoogte; april-juni – aangenaamst;
juli-aug. – zeer heet en vochtig; sept.-okt. –
herfst.

antigua

canberra
australië

Waarom nu? Caribische zon en een
koel briesje in het perfecte seizoen.
Antigua heeft een strand voor elke dag van
het jaar – zo gaat de legende. Of er nu wel
of geen 365 aparte stranden op het eiland
zijn, het klopt dat je langs de gouden kustlijn
niet lang naar een stukje zacht zand hoeft
te zoeken. Maart, na het winterseizoen en
voor Pasen, kent minder toeristen maar
het weer is droog en orkaanvrij. Antigua is
een paradijs voor het hele gezin, met volop
activiteiten en een echte piratensfeer – ga
naar Nelson’s Dockyard of het 18de-eeuwse
Fort James voor een beetje maritieme ge
schiedenis, snorkel bij de kleurrijke riffen of
probeer wat bodysurfing.
Reisplan: Er zijn internationale vluchten naar
VC Bird Airport in het noorden van Antigua,
bij de hoofdstad St John’s. Ook belangrijk zijn
de baaien en historische sites van Falmouth
Harbour en English Harbour in het zuiden.
Maar met 21 km lengte en stranden
over het hele eiland is het hele
eiland eenvoudig te bereizen.
Goed om te weten: Maart
is het einde van het paar
seizoen van de fregatvogels
– bewonder de keelzakken
van de mannetjes bij
Codrington op het naburige
Barbuda, een van de grootste
kolonies ter wereld.
Andere maanden: Dec.-april
– droogst; mei-juni – heet; juli-nov. –
regenbuien; juli – carnaval

Waarom nu? Bewonder de hoofd
stad en zijn omgeving in herfstsfeer.
De Australische hoofdstad, vrijwel uit het
niets opgebouwd in de afgelopen eeuw,
is ordelijk en goed gepland, maar ook
een cultureel centrum en een bruisende
universiteitsstad met een internationale
kunstscene. De groene, lommerrijke
stad is het mooist in de herfst. Pak een
fiets voor een rit rond Lake Burley Griffin
en bewonder het semi-ondergrondse
Parliament House, het aangrijpende
Australian War Memorial, de National
Gallery en National Portrait Gallery, en
(op zondag) de gezellige Old Bus Depot
Markets. Canberra telt naar verluidt het
grootste aantal restaurants per inwoner
van het land. Wanneer je de culinaire
heerlijkheden hebt geproefd, kun je een
roadtrip maken langs Poacher’s Way, een
netwerk van kronkelende routes tussen
de tientallen wijngaarden, ambachtelijke
voedselproducenten, galeries en ateliers
rond Bungendore, Hall, Gundaroo en
Murrumbateman ten noorden en oosten
van Canberra. Mmmm.
Reisplan: Voor de hele Poacher’s Way heb
je minstens drie dagen nodig, plus een paar
nachten in Canberra.
Goed om te weten: Het Enlighten Festival
begin maart biedt muziek, dans en andere
kunst en interactieve evenementen
(enlightencanberra.com.au).
Andere maanden: Okt.-april – lente tot de
herfst het aangenaamst; juni-aug. – winter.
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Lentebloesem in een gracieuze
oude stad.
Om een echte southern belle te ontmoeten,
moet je in maart naar Savannah. De aza
lea’s en kornoeljes staan in bloei, de statige
vooroorlogse architectuur van het his
torische district ziet er op zijn mooist uit
en er zijn vele evenementen in de straten
en parken en op de 21 historische pleinen.
Voor en na de bekende St Patrick’s Dayvieringen biedt Savannah Stopover upand-coming acts en het Savannah Music
Festival aan het eind van de maand brengt
topartiesten met klassieke en wereldmuziek,
country, jazz en andere genres naar de
stad. Je kunt de historische gebouwen be
kijken tijdens de Annual Savannah Tour of
Homes and Gardens. Maar het zijn hier niet
alleen met mos gedrapeerde eikenlanen,
rivierboten en plantagehuizen; de stu
dentenpopulatie houdt de zaak levendig
met een fantastisch uitgaansleven en een
bloeiende kunstscene.
Reisplan: Wil je een festival bezoeken of
minder drukte tussen de grote evenemen
ten? Raadpleeg www.visitsavannah.com
voor data en ideeën.
Goed om te weten: Savannahs heerlijke
lente trekt veel bezoekers – boek ruim op
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Savannah vS

tijd accommodatie voor een verblijf na
St Patrick’s Day (17 maart).
Andere maanden: Maart-okt. – warme
dagen, weelderig gebladerte, veel evene
menten; nov.-feb. – mild, droog.

Statige bomen geven
schaduw in een stads
park in Savannah.
Cultuur
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omgeving van savannah
Tybee Island • 129 km • Zandstranden en een historische vuurtoren
Jekyll Island • 145 km • Fietsen, vissen en lange zandstranden
Charleston, South Carolina • 177 km • Meer fraaie vooroorlogse architectuur
okefenokee National Wildlife refuge • 209 km • Enorm moeras met alligators en vogels
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