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Romantisch Kroatië - De middeleeuwse stad Dubrovnik in Kroatië is een van de drie meest 
romantische steden ter wereld. De ommuurde oude stad - prachtig gerestaureerd - biedt 
uitzicht op de blauwe Adriatische zee met vele eilanden. Voor een op en top romantisch 
karakter zorgen de met marmer geplaveide straatjes, de goed bewaard gebleven kerkjes, 
palazzo's, levendige pleinen en terracotta daken. Modern is de stad ook, met uitstekende 
accommodaties en een vooruitstrevende toeristische infrastructuur. Dubrovnik staat op de 
Unesco Wereld Erfgoederen Lijst. Zie www.visitdubrovnik.hr 
 
De nieuwe 'groene weg' in Istrië verdient eveneens aandacht. Deze loopt door 33 
natuurgebieden zoals het reservaat Paluda, het Motovun Forest, het Brijuni Nationaal Park, 
het Ucka Natuurpark en de eilanden rond Vrsar. Istrië wil via ‘deze weg’ haar unieke 
biodiversiteit behouden. Zie www.istria.hr Verblijven in Kroatië kan overigens met steeds 
meer luxe. Het aantal hotels groeit gestaag en enkele krijgen een upgrade. Speerpunten zijn 
wellness, agritoerisme en kleinschalige familiehotels. Een tip: houd de ontwikkelingen in de 
gaten. 
 
Leeuwen zoeken - Een werkvakantie waarvoor je zelf moet betalen, schrikt mensen wellicht 
af. Maar in Botswana meehelpen aan een roofdierenonderzoek is een niet te missen ervaring. 
Dit kan in Kwando Reserve in de Okavango Delta. Liefhebbers helpen daar dr. Michael 
Briggs van de organisatie APCRO zoeken naar eventuele genetisch bepaalde aandoeningen 
bij de dieren. Wat te doen? Bijvoorbeeld 's nachts een grote leeuwenpopulatie bijeendrijven 
door ze te lokken met audio-opnamen. Of leeuwen verdoven om bloed te kunnen afnemen. 
Deze 'wilde vakantie' kost prettige spanning en inspanning én tweeduizend dollar, los van de 
kosten van het verblijf. Het geldbedrag is een donatie aan het onderzoek. Zie 
www.exploreafrica.net 
 
Madurodam - Madurodam presenteert van 15 maart tot en met 28 mei 2007 de expositie 
'Magic Ice' met ongeveer veertig grote Chinese ijssculpturen gemaakt door Chinese 
ijskunstenaars uit Harbin. Deze creatieveilingen hakken de ijsbeelden uit ijsblokken, 
afkomstig uit Groot-Brittannië. Zie www.madurodam.nl 
 
Uit je dak - Genieten van Hong Kong op 396 meter hoogte. Dat kan op The Peak Tower die 
onlangs na een renovatie haar deuren opnieuw opende. Ruim zes miljoen mensen bezoeken 
jaarlijks dit wokvormige gebouw met winkels, restaurants en een entertainmentcentrum en 
kijken op een vernieuwd uitzichtplatform op het dak naar beneden. De bezoekers hebben een 
zicht van 360 graden. Het dak bestaat overigens uit twee besloten delen van elk 150 vierkante 
meter die voor speciale gelegenheden te huur worden aangeboden. Geniet op grote hoogte en 
… kijk net teveel naar beneden… 
 
Uitrusten in de lucht - De nieuwe 787 Dreamliner van Boeing - zeer geschikt voor het 
vliegen van lange afstanden - biedt vanaf 2008 vliegreizen voor mensen die graag zo 
uitgerust mogelijk op hun bestemming willen aankomen. Het middelgrote toestel heeft naast 
grotere ramen bredere gangpaden die dus extra veel bewegingsruimte bieden. Een 
klimaatcontrolesysteem voorkomt tijdens het vliegen een uitgedroogde huid en ogen. Via een 



ingenieus schuifsysteem op het raam kunnen reizigers de lichtinval doseren. Zie 
www.newairplane.com 
  
Staand vliegen - Staanplaatsen in vliegtuigen zijn de toekomst, meldde onlangs het 
Amerikaanse dagblad The New York Times. Dat kan kloppen. Vliegtuigmaatschappijen 
ontwikkelden een 'stoel' waarbij passagiers tegen een gestoffeerde plank moeten leunen en 
door gordels op hun plaats worden gehouden. Dat bespaart per plaats zeker twaalf centimeter 
ruimte. Het resultaat: meer mensen kunnen meevliegen en dat werkt kostenbesparend. 
Belangrijk vanwege de stijgende kerosineprijs. Andere maatregelen zijn het creëren van 
minder beenruimte voor klanten - de gemiddelde afstand tussen stoelen is sinds 1978 
afgenomen van 86 naar 78 centimeter - en het maken van dunnere en dus lichtere zitplaatsen. 
Een staplank scheelt zelfs zeven kilo met een plattere zitstoel. 
 
Beklim Malta - Het verkeersbureau Malta en de Malta Rock Climbing Club hebben de 
kilometerslange en spectaculaire kliffen rondom Malta en het buureiland Gozo opengesteld 
voor sportklimmers. Ze hebben de klimmogelijkheden aan de Europese standaarden aangepast 
door bijvoorbeeld een aantal rotsen en valleien van veiligheidsankers te voorzien. Deze 
verminderen de kans op ongelukken tot een minimum. De kliffen op Malta en Gozo en de 
honderd klimroutes zijn gemakkelijk toegankelijk voor de sporters. Doel is dat aan het einde 
van het jaar alle routes gereed zijn. Zie www.malta.nl en www.travelmc.com 
 
Mozart op de fiets - Duitsland herdenkt de 250ste geboortedag van Mozart met onder andere 
een goed bewegwijzerde fietsroute door Beieren en Oostenrijk over de ruim 400 kilometer 
lange Mozart-Radweg. Fietsers volgen de sporen van de muziekgigant. Ze ontdekken 
onderweg bergmeren, bezienswaardige plaatsen, de historische waterburcht klooster Seeon, 
de meren Chiemsee en Waginger See en de regio Berchtesgadener Land. Ze passeren ook 
talloze hotels, pensions en fietsreparatiebedrijven. Hoe in de voetsporen van Mozart te treden? 
Zie www.step-for-step.de en www.duitsverkeersbureau.nl 
 


