lezers via

lezers aan het woord

quote VAN DE MAAND

De uitspraak ‘Gods wegen zijn duister en
zelden aangenaam’ lijkt ontworpen voor
de Spaanse busdiensten en spoorwegen.

T

osca van der Peet: ‘Met mijn vriend Tim zat ik bij de
tandarts in de wachtkamer. Hij riep: Noord-Amerika!
Want Tim wilde op vakantie naar San Francisco.
Ik wilde echter naar Peru in Zuid-Amerika. In de ietwat
ongemakkelijke stilte die volgde zag ik REIZ& op een stapel
tijdschriften liggen. Een nummer uit 2012 met daarin een
verhaal over Belize & Guatemala. In Midden-Amerika.
En nu zijn we net terug van een reis langs grommende
vulkanen, fonkelende tovervisjes, knipogende zeekoeien
en warme stranden waarop we onder duizend sterren
hebben geslapen. Bedankt!’

Bob den Uyl, ingezonden door Corine van der Poel
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arco Gerritsen: ‘Ripley’s Haunted
Adventure is een spookhuis op
de bovenste verdieping van het
Royal Garden Plaza, een winkelcentrum
in Pattaya (Thailand). Maar dan wel een
groot spookhuis met ‘echte’ spoken, waar
je in het pikdonker doorheen loopt terwijl
er bloed in je gezicht spat en zo’n enge
griezel je achtervolgt met een knetterende
kettingzaag. Kortom, een aanrader.’

aru’ cu’Bere, het restaurant uit de 19de eeuw, bleek een prima tip! Sfeervol,
mooi en betaalbaar, wat wil een mens nog meer?’ Reactie van Femke de Boer
op Boekarest (R10/2014). ‘Als eerste lees ik altijd de REIZ&-superlezer. Héél
inspirerend, ga zo door!’ Complimentje van Wim der Vegte. ‘Uiteraard is het prettig dat
er nu zo’n HSL-trein van Madrid naar Valencia zoeft. Over de verschrikkingen van het
minder snelle openbaar vervoer in Spanje schreef Bob den Uyl (1930-1992) ooit Donker
Spanje, een hilarische verhaal. Toch wil ik u adviseren: reis juist wél op deze manier
door dit leuke land! Maar getuige jullie fijne artikel in REIZ& 7 wisten jullie dat al.’
Welgemeend advies van Corine van der Poel naar aanleiding van Noord-Spanje per
slow train (R7/2014) en Madrid-Cuenca-Valencia (R10/2014).

M

erel Marijnsen: ‘Ik
weet het niet zeker,
maar volgens mij
is dit een roodoogmaki.
En de wetenschappelijke
naam luidt agalychnis
callidryas, wat zoveel als
‘schitterende boomnimf ‘
betekent. Ik vond deze
beauty in Costa Rica, in het
Tortuguero National Park.
Dat is enkel per vliegtuig of
boot bereikbaar, maar dan
heb je ook wat.’
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Toen ik het
zag vond ik
het leuk

T

wan van Linder: ‘Door een mislukte overstap op vliegveld
Napels moesten mijn dochter en ik ’s avonds laat nog een
hotel voor een nacht vinden. En dat lukte, pal tegenover
station Garibaldi stond Prati. Een hotel met drie sterren, maar
waarom? Prati heeft overduidelijk Napels wel gezien en is nu
druk doende te sterven, net zoals de louche buurt waarin het
staat. Schimmelmuren, beestjes in bed, koude douche en ga zo
maar door!’ Als REIZ& de ervaringen van Twan bij Tripadvisor
checkt, zien we daar 106 ‘verschrikkelijke’ beoordelingen.
We lezen: ‘Napels is hemels, Prati de hel ’, ‘I will kill my travel
agent for putting us in this dump!’ en ‘Het wordt tijd dat de
Vesuvius weer eens uitbreekt.’

Wie & Wat?

ijk was

Als ik r

Irene Engelbert: ‘Boeddha in knikker.’

Waar?

‘Muang Sing, een dorp in NoordLaos, met
zicht op China. Mannen en vrouwen van de
Akha, Hmong, Tao en andere bergstammen
bieden hier elke dag op de markt hun waren
aan. Kleefrijst, sprinkhanen, bamboepapier,
zijde, opiumpijpjes, gouden Boeddha’s in
glazen knikkers en nog veel meer.’
Ook een (voormalig) dierbaar souvenir?
Mail tekst & foto naar reizen@anwb.nl.

Nooit
meer
naar

H

edy van den Bergh: ‘Dan zwierf ik nu rond Wolwedans.
Wat dat is? De ultieme onthaastplek, in de woeste natuur
van Nambië. Maar dan niet in Sossusvlei, dat ook érg mooi
is, maar vrij veel toeristen trekt. Nee, rond Wolwedans heb je alles
voor jezelf: de bizarre bergen, de rode duinen, de springbokken,
cheetahs en koedoes en de geheimzinnige feeëncirkels van het
NambiRand Nature Reserve. En hier bevinden zich de afgelegen
lodges van het Wolwedans Private Camp. Ecovriendelijk,
uiteraard. Kijk maar eens op: www.wolwedans.com.’
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