
Een must visit in 2011 is Machu Picchu in 
Peru. De op 2.350 meter hoogte gelegen  
Incastad werd exact honderd jaar gele-

den, op 24 juli 1911, ontdekt door 
de Amerikaanse historicus Hiram 
Bingham. Machu Picchu is inmid-
dels opgenomen op de Werelderf-
goedlijst van UNESCO en werd in 
2007 gekroond tot een van de ‘zeven 

nieuwe wereldwonderen’. En als u dan toch 
op verkenningstocht bent door het Incarijk, 
bezoek dan meteen het Titicacameer. Vol-
gens legenden is het de geboorteplaats van 
de zon en de maan, en van de eerste Inca’s. 
Dé plek om de nacht daar door te brengen 
is hotel Titilaka, dat modern design inte-
greert met het adembenemende Andes-
landschap. Het bevat achttien luxesuites (elk 
met uitzicht op het meer), een spa en een 

verwarmd zwembad.
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Lekker makkelijk: u hoeft niet te ploegen door 
stapels reisbrochures of te surfen langs legio 

travel sites. Wij hebben voor u de 11 
topbestemmingen van 2011 geselecteerd.  

Van Alaska tot Zambia.
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aSPEN
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Zo’n 330 pistes, ruim 500 kilometer skiplezier, 
een charmant historisch centrum: Aspen is the 
place to ski voor de verwende wintersporter. Het 

dorp ligt op 2.400 meter hoogte en de 
top van het skigebied bevindt zich op 
3.813 meter. Sneeuwzekerheid is prak-
tisch gegarandeerd. Het winterseizoen 
dat nu ten einde loopt, wordt de na-
tuur bovendien een handje geholpen 
door la Niña (u weet wel, die koude 
zeestroming in de Stille Oceaan). Ge-
volg: lagere temperaturen in de winter 
en… nog meer sneeuw in de rocky 

Mountains! Tijdens de laatste la Niña-winter 
werden alle sneeuwvalrecords verpulverd en 
stond er dagelijks verse poedersneeuw op het 
menu. Hurry up, want het skiseizoen loopt in 
april ten einde. Aspen is vanaf dit jaar nog mak-
kelijker te bereiken: met dagelijks vier recht-

streekse vluchten vanuit Chicago. 

Vergeet New York. Verruil de hotdogs van 
Central Park voor de totempalen van Stanley 
Park, want Vancouver is de nieuwe wereldstad. 

Zeker in 2011. Want 125 jaar na de 
stichting op 6 april 1886 is Vancouver, 
dat gezegend is met een unieke ligging 
tussen water en bergen, uitgeroepen 
tot culturele hoofdstad van Canada. 
Dat neemt onder meer met zich mee 

dat er liefst 125 evenementen worden georgani-
seerd. Bovendien kunt u in dit postolympische 
jaar, waarin de drukte verstomd is, optimaal 
profiteren van alle investeringen die er vooraf-
gaand in de stad zijn gedaan. U kunt eindeloos 
shoppen in robson Street; cultuur snuiven in 
Chinatown en de oude stadswijk Gastown; 
multiculturele cocktails drinken in een hyper-
moderne bar in Yaletown; en natuurlijk op zee-
safari gaan, op zoek naar walvissen en orka’s. 
Een goed adres om ’s nachts nieuwe energie 
op te doen is het Shangri-la Hotel. Maar laat 
u zich eerst verwennen in het exquise Market 
restaurant van driesterrenchef Jean-Georges 

Vongerichten. 
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LaucaLa
De Malediven, daar bent u natuurlijk al 
eens geweest. Trendsetters boren juist dit 
jaar een nieuwe strandbestemming aan: 

Fiji. Behalve schitterende stranden 
kent deze eilandengroep in de Paci-
fic een zeer interessant achterland, 
waar u vanwege de datumgrens met 
het ene been in de zaterdag en met 

het andere in de zondag kunt staan. En ga 
niet naar het hoofdeiland Viti levu (tenzij 
u mensen wilt zien), maar naar het meer 
authentieke Vanua levu. Of het eilandje 
laucala ten oosten daarvan, privébezit van 
red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. U 
bent dan een van de eersten die in zijn zand-
kasteel overnacht. Kost een slordige € 2.000 
per persoon per dag, maar dan zit u wel in 
een van de meest bijzondere hideaways op 
aarde – en hebt u een mooi vakantieverhaal 
voor thuis. Inclusief  onbeperkt champagne. 

En red Bull. 
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Doha
Als er één land in het Midden-Oosten is dat 

meer te bieden heeft dan alleen zand 
en kamelen, dan is dat wel Qatar. 
Dankzij toparchitecten als Ieoh Ming 
Pei en Jean Nouvel steekt het land 
Dubai met zijn luchtkastelen naar de 
kroon. Hoofdstad Doha is hard op weg 

T e b o ek en v ia T r av e lw i T h S T y l e . n l
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het centrum van de Arabische filmindustrie te 
worden. En dan wordt er in 2022 ook nog eens 
het WK Voetbal georganiseerd. Ga er daarom 
dit jaar al heen, voordat het land in de steigers 
staat. Kunt u meteen beoordelen in welke hotels 
Oranje het beste kan verblijven. Het W Doha 

of toch het Four Seasons (zie foto)? 

De meeste wildtoeristen opteren voor 
Tanzania of  Zuid-Afrika. Slechts weinigen 
weten de weg te vinden naar Zambia, dat 

daarmee een van de bestbewaarde 
reisgeheimen is. Maar hoe lang zal 
dat nog het geval zijn? Dit jaar kunt 
u daar in elk geval nog een echt ex-
clusieve safaribelevenis ondergaan in 
een van de drie fraaie wildparken van 

het land, waaronder South luangwa (naast 
lower Zambezi en Kafue). U overnacht 
uitsluitend in kleinschalige lodges en hoog-
waardige tentenkampen. De meest afgele-
gen bushcamps liggen diep in de wildernis 
verscholen en bieden een zeldzaam mooie 
wildervaring. Behalve game drives in open 
4WD-safariwagens off  the beaten track kunt u 
onder begeleiding te voet door de wildernis 
trekken of een kano- en bootsafari maken. 
Vanuit het Tafika Camp in South luangwa 
National Park kunt u zelfs op safari met een 
microlight vliegtuigje en per mountainbike 
op zoek gaan naar wilde dieren. Ver weg 

van alles en iedereen, één met de natuur.
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St. MoritZ
Net als het Alpengebergte kent het leven pieken 
en dalen. De conjunctuurgevoelige rijken mij-
den locaties als St. Moritz even, waar normaal 

meer met geld dan met sneeuwballen 
wordt gegooid. Schreeuwerige rus-
sen is met dank aan de crisis voorlopig 
het zwijgen opgelegd. Juist nu hebt 
u de kans om u in dit chique Zwit-
serse wintersportplaatsje te mengen 
met standvastige chic en onbreekbare 
adel. Bijvoorbeeld tijdens de White 

Turf-paardenrennen, de Polo World Cup, het 
Gourmet Festival, Cricket on Ice en Art on Ice. 
Of gewoon bij de high tea in het Carlton Hotel 
of  een van de juwelenexposities in Badrutt’s 

Palace Hotel.
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VuurLaND  

& PatagoNië
Hier wilt u bij zijn: het nieuwe expeditieschip 
Stella Australis beleeft in 2011 zijn maidentrip, 
en die gaat naar Vuurland en Patagonië. Het 

einde van de wereld – en dat bedoelen 
we ook letterlijk – dankzij indrukwek-
kende fjorden en gletsjers. Onder be-
geleiding van professionele gidsen ver-
kent u per zodiac de omgeving. Met 
deze expeditie komt u niet alleen in 
aanraking met de ongerepte baaien en 
kliffen, maar ook met hun bewoners, 
waaronder zeeleeuwen, pinguïns, al-
batrossen en dolfijnen. De Stella Au-

stralis biedt de ultieme combinatie van comfort 
en avontuur, die u het gevoel geeft van de luxe 

ontdekkingsreiziger.
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KaNgaroo 
iSLaND

Het wordt wel de ‘Galapagos van Austra-
lië’ genoemd: nergens down-under vindt 
u zo veel wild als hier. Aangezien er nooit 

schadelijke diersoorten zijn geïntro-
duceerd, kan de inheemse fauna er 
ongestoord floreren. Ook al omdat 
ruim een derde van het eiland als 
National Park is ingericht. Maar het 
155 kilometer lange eiland ten zui-
den van Australië (ter hoogte van 

Adelaide) biedt meer dan wallaby’s, koala’s 
en mierenegels. U kunt afdalen in grotten, 
wandelen over maagdelijke stranden of lek-
ker cocoonen in het recentelijk geopende 
Southern Ocean lodge, dat nu al als favo-
riet is getipt voor vele internationale prijzen. 
Vanwege de spectaculaire ligging aan de 
kust, de bijzondere architectuur (veel glas, 
veel licht) en de service, variërend van  pro-
fessionele gidsen tot topkoks die het sum-
mum aan culinaire hoogstandjes creëren. 

Daar wilt u toch als eerste bij zijn?
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NoorDwEStELijKE  
DoorVaart

Met dank aan het broeikaseffect is sinds 2008 
een vrijwel ontoegankelijk gebied blootgelegd: 
de roemruchte Noordwestelijke Doorvaart 

tussen Groenland en Alaska, die de 
Atlantische met de Stille Oceaan ver-
bindt. Als de opwarming van de aarde 
zo doorgaat, zal er van het strak witte 
poollaken wellicht niet veel meer over-
blijven dan een plasje smeltwater. Ga 

dat daarom dit jaar zien met de unieke en een-

malige expeditiereis van de MS Bremen (een 
viersterren expeditieschip van rederij Hapag 
lloyd Cruises) door de Northwest Passage 
– een reis van 26 dagen die u van Vancouver, 
via Alaska en Groenland, naar IJsland brengt. 
Experts op allerlei gebieden begeleiden het ge-
zelschap, dat maximaal 164 passagiers groot is. 
Aan boord en tijdens excursies per zodiac komt 
u alles te weten over de natuurverschijnselen 
en culturele schatten in dit witte wonderland. 
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Magistraal. Magnifiek. Monumentaal. Mo-
zambique! Het zou zomaar een radiocom-
mercial kunnen zijn. Mozambique voldoet 

aan veel verlangens (Willem-Alexan-
der ging daar niet voor niets een 
strandhuisje bouwen): spectaculaire 
stranden, een boeiend binnenland, 
vriendelijke mensen en veel cultuur. 
Ga dit jaar, want nu staat de tijd er 
nog stil. Zeker op Ibo Island en Isla 
de Mocambique, ideale bush & beach-

bestemmingen die nog niet door de massa 
zijn ontdekt. Net als Vamizi Island, een ko-
raaleiland in de Quirimbas archipel, in het 
noordoosten van Mozambique. U waant 
zich robinson Crusoe, maar u baadt in alle 
luxe. Schitterende villa’s, fantastisch eten 
(aanrader: zelf  uw tonijn vangen op een 
visexcursie), perfect duiklocaties en... even 

weg van alles.
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