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Rates are subject to availability and may fluctuate seasonally.
* Plus a 9% added tax and a MINIMUM TWO NIGHT STAY IS REQUIRED. ALL TRAVEL MUST BE COMPLETED BY MAY 31, 2010. A two night deposit is required at the time of booking. Cancellations outside
of 14 days prior to arrival will be a full refund. Cancellations inside of 14 days will forfeit deposit. For more info please call 1.800.926.4447 between the hours of 9 AM thru 5 PM EST Monday thru Friday.
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Zeer gewaardeerde passagier,

verblijfwensen. Aan boord heeft u

Dearest Passenger,

de keuze op het gebied van service

you desire by making a choice
between Economy and Comfort

Dank voor uw keuze voor Martinair.

en comfortniveau door Economy

Thank you for choosing Martinair.

Class. On the Martinair website

Martinair hoort sinds 1 januari 2009

of Comfort Class te vliegen. Via de

Since 1 January, 2009, Martinair

you can also easily book your

tot één van de grootste Europese

Martinair-website kunt u eenvoudig

has been part of one of the biggest

own hotel and/or car at your

luchtvaartcombinaties, de Air France-

uw hotel en/of huurauto kiezen en

European airline groups, Air France-

destination. Yet more choices and

KLM Groep. Dit brengt voordelen voor

boeken. In de toekomst zullen er

KLM. This confers many advantages.

possibilities will be added for your

u mee. U heeft zo de mogelijkheid

nog meer keuzemogelijkheden voor

Take, for example, the endless

comfort and convenience soon.

uw Martinair-vlucht te combineren

u als gewaardeerde klant worden

possibilities offered by combining

met het wereldwijde netwerk van

toegevoegd.

your Martinair flight with the

I would like to take this opportunity

worldwide network of destinations

to inform you that Martinair has

provided by the entire group.

joined Air France-KLM’s loyalty

bestemmingen dat door de Groep
wordt aangeboden.

Graag maak ik u er nog op attent dat
Martinair ook is toegetreden tot het

program, Flying Blue. This allows

Binnen de Air France-KLM Groep

loyaliteitsprogramma van Air France-

Within the Air France-KLM group,

you to earn and spend miles on

vervult Martinair de rol van “long haul

KLM, Flying Blue. U kunt hierbij mijlen

Martinair fills the role of a ‘long-haul

Martinair flights. Our colleagues

leisure carrier”. Ons aanbod bestaat uit

sparen en besteden op vluchten van

leisure carrier’. We offer long-haul

on board are more than happy to

verre vakantiebestemmingen met een

Martinair. Onze collega’s aan boord

vacation destinations with a focus

help you find out more about this

focus op het Caribische gebied.

geven u hier graag meer informatie over.

on the Caribbean. And just recently

program if you wish.

we have expanded our network with

Onlangs hebben wij ons netwerk

Ook op deze vlucht zullen wij

two new destinations, Orlando in

On this flight we will do our very

met twee nieuwe bestemmingen

wederom alles doen om uw vlucht

Florida and Mombasa in Kenya.

best to make your journey as

uitgebreid, namelijk Orlando in Florida

zo comfortabel mogelijk te laten

en Mombasa in Kenia.

verlopen. Met 51 jaar ervaring

Martinair offers you flexibility.

years’ experience, we are well aware

weten wij immers wat goede

Martinair Your Choice! gives you

of the meaning of good service. So

service inhoudt. Geniet van uw vlucht.

the opportunity to tailor your

please sit back and enjoy your flight.

Martinair biedt u keuze: Martinair
Your Choice! Zo bieden wij u

comfortable as possible. With 51

flight and stay-over needs. On

graag de mogelijkheid om zelf

Wij hopen u snel weer aan boord van

board you have the choice of

We hope to welcome you aboard

invulling te geven aan uw vlieg- en

Martinair te mogen verwelkomen,

which service and comfort level

Martinair again soon,

Paul G.
Paul Gregorowitsch

MANAGING DIRECTOR
NB Heeft u vragen of suggesties over uw vlucht, onze services of het magazine, aarzel dan niet om deze met ons te delen. U vindt daarvoor het speciale e-mailformulier op onze website martinair.com
PS If you have any comments or suggestions about your flight, our services or the magazine, please do share them with us. You’ll find a special email form on our website, martinair.com
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MEDITEER
NAAST DE
MAYARUÏNES
VAN TULUM
MEDITATE
ALONGSIDE
THE MAYAN
RUINS OF TULUM

Hello 2013?
De oude
Mayakalender –
ook wel de MesoAmerikaanse
kalender
genoemd en
onder Maya’s nog
steeds bekend
als de Tzolkin
– komt op 21
december 2012
tot een abrupt
einde. Niemand
weet wat er
zal gebeuren.
Sommige
mensen zeggen
dat de wereld
zal vergaan,
anderen zeggen
dat dat één groot
misverstand
is. We zullen er
gauw genoeg
achterkomen,
maar als u lang
gekoesterde
ambities hebt,
dan is het
wellicht een
goed idee om
daar nu wat aan
te gaan doen.

On 21 December
2012, the
ancient Mayan
calendar known
as the Tzolkin –
or Mesoamerican
Long Count
Calendar if we’re
being technical –
will come to an
abrupt end. Who
knows what will
happen the day
after? One
faction says the
world will end,
another says it’s
all a silly misunderstanding.
We’ll know one
way or the other
in just a couple
of years, but if
you have any
long-standing
ambitions still to
fulfil, you might
want to act on
them now.
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TEXT MIKE GUY

Cancún

The Yoga Coast
Behalve de ayurvedische

South Asia, few places attract yoga

maar weinig plekken die meer

enthusiasts like the sleepy seaside

yogaliefhebbers trekken dan het

village of Tulum, on Mexico’s

slaperige kustplaatsje Tulum,

Yucatán Peninsula. Here a dozen

op het Mexicaanse schiereiland

yoga-themed resorts pepper the

Yucatán. Hier liggen twaalf

white sand and limestone

yogavakantieoorden langs de

coastline, ranging in class from

witte krijtkust. Ze variëren van

simple and spartan to simple and

eenvoudig en Spartaans tot

sumptuous. Whatever their grade,

eenvoudig en luxe – maar geen

they all lack one thing: electricity.

van alle hebben elektriciteit

So charmingly, candles and torches

(kaarsen en zaklantaarns wijzen

light your way at night.

’s nachts de weg).
Het middelpunt van de yoga-

The hub of the Yoga Coast is a
shaded, 25-acre (10ha) spread called

kust is een schaduwrijk gebied

Maya Tulum (www.mayatulum.

van 10 ha dat Maya Tulum heet

com). With a full schedule of Iyengar,

(www.mayatulum.com). Maya

Ashtanga and other styles of yoga,

Tulum biedt een programma van

as well as a complete spa and an

Iyengar, Ashtanga en andere

extensive menu of well-rendered

stijlen – met daarnaast een spa

vegetarian food, Maya Tulum hosts

en een uitgebreid vegetarisch

the lion’s share of asana-seeking

menu. Hier komen de meeste

tourists. These are primarily women,

asana-zoekende toeristen. Veel

often American women, and

vrouwen, vaak Amerikaans

occasionally even famous American

en soms zelfs een beroemde

woman. Indeed, at times you can

Amerikaanse vrouw. Amper

hardly step into Peaceful Warrior

klaar met de Vreedzame Krijger

pose without bumping into Heather

loop je zomaar tegen Heather

Graham, Ann Hathaway or Chelsea

Graham, Ann Hathaway of

Clinton. The palapas (open-sided

Chelsea Clinton aan. De palapas

thatch huts) along the beach are

langs het strand worden keurig

impeccably maintained and airy, and

onderhouden en zijn licht en

guests sleep on only the finest

luchtig. De gasten slapen op het

organic cotton.

beste biologische katoen.
Iets verderop ligt Cabañas

© CORBIS

Outside the ayurvedic meccas of

mekka’s van zuid-Azië zijn er

Just up the beach is Cabañas
Copal (www.cabanascopal.com),

Copal (www.cabanascopal.com),

where the focus is less on meditation

waar minder nadruk ligt op yoga

practice than on pampering, though

(ook al is er een speciale ‘Jungle

there is a ‘Jungle Yoga Palapa’. The

Yoga Palapa’) en iets meer op

core of Copal, which like every other

verwennerij. Bij Copal (dat zich

retreat bills itself as an avatar of

net als elk vakantieoord als ‘Eco

‘eco-chic’, is the Maya Spa, a

Chic’ aanprijst) draait alles om

wellness centre that offers

de Maya Spa, met massages,

massages, Mayan skin treatment, a

Maya huidbehandeling, zweet-

sweat-lodge and a sensory

lodge en de meditatiekamer.

deprivation chamber for meditation.
MARTINAIR.COM || 7
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TEXT DAMON SYSON

Severine
Juon
OWNER

PHOTO SOUVENIR

“Als je mooie
stranden zoekt
die nog niet
commercieel
zijn, ga dan naar
Uvero Alto. Dat
is zo lang dat je
er wel uren
kunt slenteren!“
‘If you’re
looking for great
beaches that
haven’t yet been
commercialised,
go to Uvero
Alto. It’s so long
you can keep
walking for
hours.’

Punta Cana
Whale watching

Er gaat maar weinig boven het spektakel van een

Few sights in nature can rival the spectacle of a 40-

40 ton wegende bultrug die uit het water springt en

tonne humpback whale leaping out of the water and

met een enorm gespetter weer terug in het water

landing with an enormous splash as part of its elaborate

valt – als onderdeel van een zeer complex parings-

courtship ritual. Bahía de Samaná, on the northern coast

ritueel. Bahía de Samaná aan de noordkust van de

of the Dominican Republic, is one of the best places in

Dominicaanse Republiek is een van de beste plekken

the world to experience this majestic sight.

ter wereld om dit schouwspel gade te slaan.
Elke winter maken zo’n 3.000 bultruggen de reis

Each winter, some 3,000 humpbacks make the
journey from the polar regions of the North Atlantic

van de poolstreek naar de Caribische Zee om een

to the Caribbean in order to mate and give birth. From

nieuwe generatie ter wereld te brengen. Van medio

mid-January to March, around 300 whales congregate

januari tot maart komen hier zo’n 300 walvissen

in the bay where you’ll witness incredible displays of

samen in de baai, waar bezoekers met open mond

‘breaching’, ‘flippering’ and ‘tail lobbing’.

kunnen zien hoe ze uit het water springen, met hun
vinnen klapperen en met hun staart slaan.
Verschillende ondernemingen bieden walvis-

Several companies offer whale-watching
excursions from Samaná – all governed by strict
guidelines to ensure the whales are not disturbed.

expedities vanuit Samaná. Hierbij gelden strikte

Pick of the bunch is Victoria Marine (+1 809 538

richtlijnen om de dieren niet te storen. Het beste

2494, www.whalesamana.com), run by Kim Beddall,

bedrijf is Victoria Marine (+1 809 538 2494,

a marine biologist from Canada. She’ll get you up

www.whalesamana.com) van Kim Beddall, een

close and personal with these graceful leviathans

zeebiologe uit Canada. Zij beschikt over een boot

in a 50-foot motor vessel equipped with bathrooms,

van 15 meter (mét wc, snackbar en apparatuur om

snack bars and special equipment that allows you

de walviszang te horen), en brengt u vlak bij deze

to listen as the males ‘sing’ to attract mates. A truly

waterreuzen. Waarlijk een onvergetelijke ervaring.

unforgettable experience.
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Puerto Plata

Mount Isabel de Torres
Een beklimming van de Isabel

A hike up the Dominican

del Torres in de Dominicaanse

Republic’s Mount Isabel de Torres

Republiek is niet alleen een

isn’t just a pleasant way to burn a

plezierige manier om calorieën

few calories and earn a guilt-free

te verbruiken, zodat u aan de top

beer at the top, you also get a bird’s-

van een verdiend biertje kunt

eye view of Puerto Plata. Walk or

genieten, u krijgt bovendien een

take the more scenic and leisurely

fraai uitzicht over Puerto Plata.

cable car, everyone agrees that a trip

U kunt ook de kabelbaan nemen,

to the 800-metre summit is a must.

maar het is een must om de 800

It’s not the highest mountain in the

meter hoge top te bereiken. Niet

country, but it’s high enough and

dat het de hoogste berg van

offers the opportunity to get up close

het land is, maar u vindt er een

and personal with a slightly smaller

kleinere versie van het stand-

version of Rio’s O Cristo Redentor.

beeld O Cristo Redentor in Rio.
Zorg dat u ’s ochtends vroeg

Go early in the morning before
the clouds roll in – and forget
the official tours. Instead grab an

de rondleidingen over. Neem een

inexpensive private taxi. The driver

goedkope privé-taxi, die u naar de

will take you to the cable car and

kabelbaan rijdt en u terugbrengt

even bring you home via the Brugal

via de Brugal rumfabriek. Hier

Rum Factory, where you can buy

koopt u Extra Viejo, misschien

Extra Viejo, arguably the best rum

wel de beste rum op aarde.

on the planet.

© 4CORNERS IMAGES

de bewolking voor bent en sla
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Ontspanning met een
Afrikaans tintje
Om heerlijk te ontspannen hoeft u de grens niet meer
over. Wellnessresort de Zwaluwhoeve biedt u het
bijzondere Afrika arrangement waarmee u heerlijk
kunt genieten van een unieke behandeling met een
Afrikaans eindritueel.

Nieuw bij Zwaluwhoeve
Zwaluwhoeve is continu in ontwikkeling om haar
gasten positief te verrassen. Dacht u in 2009 nog
aan Zwaluwhoeve en sauna’s? In 2010 kunt u denken
aan Zwaluwhoeve in Amsterdam, Zwaluwhoeve en
theater arrangementen en zelfs Zwaluwhoeve en
Dutch For You, onze nieuwe cosmeticalijn. Kijk voor
meer informatie op www.zwaluwhoeve.nl

Afrika arrangement - € 82,50 p.p.

Reserveren is noodzakelijk

Zuiderzeestraatweg 108 Harderwijk Tel. 0341-451993 www.zwaluwhoeve.nl

No.50888 Zwaluwhoeve.indd 1
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TEXT CLAIRE BOOBBYER

SNELLE PASSEN
EN UITBUNDIGE
KOSTUUMS IN
TROPICANA
MATANZAS
THE CUBANS LOVE
A SPECTACLE:
PARADISE UNDER
THE STARS AT
TROPICANA
MATANZAS

Varadero
Dancing to the
Cuban beat

Americas km 1, +53 (0)45 667

Slip off the flip-flops and ease

ze voor hakken, ideaal voor een

038; CUC$ 10), maar de meest

into some heels for a balmy Cuban

but the most flamboyant show

zwoele Cubaanse nacht vol

flamboyante show is die van

night of seductive sounds. The

is the one at Tropicana Matanzas

verleidelijke muziek. Het succes

Tropicana Matanzas (Autopista

success of the capital’s official music

(Autopista del Sur km 4.5, +53 (0)45

van de officiële muzieklocaties in

del Sur km 4,5, +53 (0)45 265

venues has seen a sister act open

265380). The open-air setting’s not

de hoofdstad heeft navolging

380). De openluchtsetting is

in downtown Varadero. The Casa

as spectacular as the mother-of-all-

gekregen in Varadero. De Casa de

niet zo spectaculair als die van

de la Música (Avenida Playa, Calle

cabarets at Tropicana Havana but

la Música (Avenida Playa tussen

Tropicana Havana, maar onder

42/43, +53 (0)45 668918, CUC$10)

the promisingly subtitled ‘Paradise

Calle 42/43, +53 (0)45 668 918;

de noemer ‘Paradijs onder de

opens 10.30pm to 3am daily except

under the Stars’ shows won’t fail to

CUC$ 10) is dagelijks van 22.30

Sterren’ beloven de shows snelle

Mondays. Timba merchants NG

impress with the fancy footwork

tot 03.00 uur geopend, behalve ’s

voetbewegingen en showgirls

La Banda and kings of dance Los

and elaborate costumes of the

maandags. Hier spelen Timba-act

in weinig verhullende kostuums.

Van Van have all performed here.

barely dressed showgirls.

NG La Banda en de dansvriende-

Voor een klassieker spel van

Check out the weekly timetable at

km 1, +53 (0)45 667038, CUC$10)

For sounds and movement with

lijke Los Van Van. Het programma

muziek en beweging neemt u

staat op promociones.egrem.co.cu.

plaats in het pas gerestaureerde

For a more low-key venue, in

Teatro Sauto (Plaza de la Vigía,

size but not in spirit, take a table at

Teatro Sauto (Plaza de la Vigía, +53

Comparsita (Calle 60 en Avenida

+53 (0)45 242 721, dinsdag-

open-air La Comparsita (Calle 60

(0)45 242721, Tues–Sun, CUC$5)

3, +53 (0)45 667 415; CUC$ 3),

zondag, CUC$ 5) in Matanzas

and Avenida 3, +53 (0)45 667415,

in nearby Matanzas for a night of

met soulmuziek of dynamische

voor een nacht vol dans, orkest-

CUC$3) for a night of soulful tunes

dance, orchestral music or ballet.

dansritmes onder de nachthemel.

muziek of ballet. Dit neoklassieke

or dynamic dance grooves with local

This 1863 neoclassical jewel was

Cubanen houden van spektakel

juweeltje uit 1863, gebouwd door

denizens and music maestros.

built by patron Dr Ambrosio Sauto.

Iets rustiger is het bij La

promociones.egrem.co.cu.

a more classical bent, opt for a seat
in the stalls at the recently restored

en nergens komt dat duidelijker

dr. Ambrosio Sauto, bezit een

tot uitdrukking dan in het cabaret.

weelde aan marmeren beelden,

nowhere is this more evident than

statues in the foyer, gilded mirrors,

Het zo uit de fifties gestapte

vergulde spiegels, stoelen uit

in cabaret. The 1950s Varadero

stall chairs from New York and

Varadero Internacional biedt het

New York en lichten uit Parijs,

Internacional stages the Cabaret

Parisian lights that illuminate the

Cabaret Continental (Avenida Las

die de plafondfresco’s verlichten.

Continental (Avenida las Américas

frescoed ceiling.

Cubans love a spectacle and

He lavished funds on Carrera marble

© ALAMY

Schiet uit je slippers en verruil
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De op Curaçao geboren Margie-

IS HET WAAR DAT JE PIMP &
HO-PARTY’S ORGANISEERT?

Regales studied tourism in

toerisme gestudeerd, voor een grote

Dat klopt. Na twaalf jaar huwelijk

the Netherlands, worked for a

Amerikaanse vliegmaatschappij

besloten we om een Pimp & Ho

large American airline and was

gewerkt en was verantwoordelijk

(pooier en hoer)-feestje te organi-

head of guest relations for the

voor guest relations in het Princess

seren, zodat we onze meest sexy,

Princess Beach hotel. She loves

Beach hotel. Ze organiseert graag

korte outfits konden dragen!

to throw theme parties for the

themafeestjes en heeft onlangs een

My Curaçao
Insider tips on the
best of the island

Curaçao-born Margie-Bon

Bon Regales heeft in Nederland

islanders and recently organised

speurtocht voor de 20e verjaardag

WAT ZIJN OP CURAÇAO

a scavenger hunt for the Curaçao

van het Toeristenbureau van

DE BESTE FEESTTENTEN?

tourism board’s 20th anniversary.

Curaçao in elkaar gedraaid. Haar

Dat hangt van de dag en het tijdstip

Her latest initiative was bringing

meest recente initiatief was om

af. Op vrijdag ga je tot 20.00 uur

International Beach Tennis to

internationaal beach-tennis in

naar WET & WILD HAPPY HOUR,

the island.

Curaçao te introduceren.

vervolgens ga je naar CABANA

BEACH DISCO, met Juni Juliet, de

WHAT IS BEACH TENNIS?

WAT IS BEACH-TENNIS?

beste entertainer van Curaçao en

It’s a new sport that is fun,

Een nieuwe, leuke tak van sport

dit gaat door tot 3.00 uur ’s nachts.

easy to learn and played on a

die eenvoudig te leren is en die op

Op zaterdag ga je naar MAMBO

beach volleyball court. You use

een beachvolleybalveld wordt

BEACH voor prima dansactie.

a special paddle racket and a

gespeeld. Je gebruikt speciale

soft tennis ball that you can’t

rackets en een zachte bal die niet

WAAR GA JE GRAAG ETEN?

stuitert. Bij WET & WILD op Sea

BISTRO LE CLOCHARD in

Aquarium Beach is een

Riffort Village is zonder meer

permanente beach-tennisbaan.

één van de beste restaurants

bounce. There’s a permanent
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court at WET

& WILD on the

Sea Aquarium beach.
WHAT’S THIS WE HEAR ABOUT YOU
ORGANISING PIMP & HO PARTIES?
Yes, guilty as charged! After 12 years
of marriage, we decided to throw
a Pimp & Ho party so we all could
wear our sexiest, shortest outfits!
WHAT ARE THE ISLAND’S BEST
PARTY SPOTS?
It depends on the time and the
day. On Fridays kick off with WET

& WILD HAPPY HOUR until
8pm then head to the CABANA

BEACH DISCO, which has
Curaçao’s best entertainer, Juni
Juliet, and goes on until 3am. On
Saturdays MAMBO

BEACH has a

lively, up-for-it scene.

BEACH-TENNIS
WERD DOOR
MARGIE-BON
REGALES
(PAGINA LINKS)
OP CURAÇAO
GEÏNTRODUCEERD
SERVE’S UP!
BEACH TENNIS
WAS INTRODUCED
TO CURAÇAO
BY MARGIE-BON
REGALES (INSET
OPPOSITE)

curaçao
The freedom to dive!
Scuba Do is specialized in
dive education:
• we teach all PADI courses in
small groups from Introduction dives to Dive Master
training plus a wide range
of specialties
• exceptional attention for
children courses all year
round
• for the certified diver we
offer guided shore & boat
dives or non-limit packages
You can expect:
• Excellent service & personal
supervision
• Flexible planning and always
small groups in a relaxed
atmosphere
• one of the finest house reefs
on the island
• Healthy reefs, large schools of
fish and the most
exceptional dive sites
in the region
• more than 60 dive
sites easily accessible

Dive Center Scuba Do
© GETTY IMAGES

www.divecenterscubado.com
M@il: scubado@cura.net
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Why come to Amsterdam? Ask any citizen of Amsterdam and he or she will tell
you that everything and everybody is so down to earth; Amsterdam people
are proud of their city and there are reasons enough to do so. Vibrant, creative
and divers; a city that is alive and where there is a place to feel at home for
everybody. From the fancy “Oud Zuid” neighbourhood to the cosy Amsterdam
feeling in the historic Jordaan, from the exotic scents on the Dappermarket to
the trendy clubs in the centre. Amsterdam has something for everyone!
Cities offer unparalleled opportunities for pleasure and new experiences. The
centrally located Eden City Hotels offer you that very best of the cities and
city living through our hotels, providing a refreshingly different experience.
Visit our website and check out the best HOT deals we have for you in
Amsterdam at www.edencityhotels.com
NEW: for Dutch readers, you can now use your AIR MILES to stay at any
Eden City Hotel or earn AIR MILES when staying or eating in our hotels and
restaurants. Check the websites.
Receive your FREE Eden CityGuide with every stay.

No.49967 Amsterdam American Hote1 1

13/10/09 17:18:37

curaçao
The freedom to dive!
DE HOOFDSTAD
WILLEMSTAD
CURAÇAO
CAPITAL
WILLEMSTAD

van het eiland. Het terras biedt

WHERE DO YOU LIKE TO EAT?

een prachtig uitzicht op de

BISTRO LE CLOCHARD in Riffort

haven. BEACH HUT in Caracas

Village is definitely one of the best

Bay is een kleine en eenvoudige

restaurants on the island, and the

eetgelegenheid aan het water.

terrace has beautiful views of the

Daar kun je heerlijk genieten van

harbour. BEACH HUT at Caracas

mero-filet (tandbaars) en slak.

Bay is a small, simple place by the

Heb je nog nooit slak gehad?

sea. It has amazing mero (grouper)

De smaak is zacht en zoet, als

fillet and conch, which – if you

van een venusschelp. En mijn

haven’t tried it – has a mild, sweet

Nederlandse schoonmoeder

clam-like flavour. And my Dutch

geniet volop van de sushi bij

mother-in-law swears by the sushi

MATSURI – ze zegt dat ze nog

at MATSURI – she says she’s never

nooit lekkerder heeft geproefd.

had better.

NOG WAT TIPS DIE NIET IN DE

WHAT ABOUT THE THINGS YOU

GIDSEN STAAN?

WON’T FIND IN A GUIDEBOOK?

Na het winkelen in Punda kun je

After shopping in Punda you

een eilandtoer naar WESTPUNT

could take an island tour to WEST

nemen met een strandbarbecue

POINT and finish up with a BBQ

tot slot. Of ga naar de galerij van

on the beach. Or visit the gallery

kunstenares Nena Sanchez in

of local artist Nena Sanchez in the

WINKELCENTRUM BLOEMPOT.

BLOEMPOT SHOPPING MALL

Zij schildert het landschap

– she paints local scenes in vibrant

in bonte kleuren. Als je van

colours. If you like walking, then

wandelen houdt, dan is er een

there’s a great trek to the top of

mooie tocht naar de top van

MOUNT CHRISTOFFEL in the

CHRISTOFFELBERG in het

National Park.

Nationale Park.

© ALAMY

WHEN YOU’RE AWAY FROM

WAT MIS JE ALS JE WEG BENT?

CURAÇAO WHAT DO YOU MISS?

De ontspannen levensstijl en de

The relaxed way of living and the

geweldige mensen die je groeten,

wonderful people who greet you

zelfs als ze je niet kennen.

even if they don’t know you.

• Healthy reefs, large schools
of fish and the most exceptional dive sites in the region
• Perfect conditions to start
diving, for adults and
children alike
• 365 days, 24 hours per day
unlimited diving on more
than 60 dive sites

Dive Center Scuba Do
• Situated at beautiful Jan Thiel
Beach our house reef is one of
the finest on the island
• Excellent service & personal
supervision
• Flexible planning and always
small groups in a relaxed
atmosphere
• All PADI courses: from
Introduction Dives to Dive
Master training, plus a wide
range of specialties
• Also special children
courses year-round
• Guided shore &
boat dives

Dive Center Scuba Do

www.divecenterscubado.com
M@il: scubado@cura.net
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Heel Holland in één stad!

Het hele jaar open

www.madurodam.nl
Adv 20x26 cm-Mad_Martinair NL.indd 1
No.50886 Madurodam.indd 1

George Maduroplein 1 | 2584 RZ Den Haag | T (070) 416 24 00

14-10-09 16:52
19/10/09 11:15:51

OPERA UIT
NEW YORK IN EEN
WEELDERIGE ART
DECO-SETTING
ENJOY OPERA
FROM NEW YORK
IN ART DECO
SPLENDOUR

Het legendarische Tuschinski-gebouw in Amsterdam

Amsterdam

© PATHE

The fat lady sings

Amsterdam’s legendary Tuschinski cinema is

is nog steeds fantastisch groot – de bioscoopzalen zijn

still big – it’s just the screens have got smaller.

alleen kleiner. Toen deze bioscoop in 1921 werd geopend,

When it opened in 1921, the main auditorium sat

konden er 1.200 mensen in de grote zaal plaatsnemen. Nu

1,200, but it now holds just 784 since the cinema

is er plaats voor slechts 784, omdat het aantal schermen is

was reorganised to double the number of screens

verdubbeld tot zes. Vroeger kon je er Judy Garland, Marlene

to six. Once the likes of Judy Garland, Marlene

Dietrich en Édith Piaf zien – in levenden lijve welteverstaan.

Dietrich and Édith Piaf appeared – in person, not

Nu maken dramatiek en passie een comeback, dankzij de

just on film. These days drama and passion live on

vertoningen die live uit de Metropolitan Opera in New York

courtesy of screenings transmitted live from New

worden uitgezonden. Dit past precies bij een bioscoop-

York’s Metropolitan Opera – entirely appropriate for a

gebouw dat meer op La Scala in Milaan lijkt dan op een

picture palace closer in spirit to Milan’s La Scala than

normaal modern bioscoopcomplex.

your average modern cineplex.

www.pathe.nl/tuschinski
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PROMOTION

Aruba
Let the versatility of the
Caribbean surprise you!
Come and explore Aruba

Aruba Martinair Nov 09S.indd 1

21/10/09 18:34:14

Laat je verassen door de veelzijdigheid van de
Caribbean! Kom naar Aruba en ontdek het zelf.
Aruba is een kwaliteitsbestemming met
haar prachtige parelwitte stranden, spa’s,
wereldklasse hotels, ontspannen sfeer en
culinaire kwaliteiten. Aruba wordt gedurende
het hele jaar gekenmerkt door een heerlijk
klimaat en de verkoelende passaatwind.
Daarnaast is Aruba bekend om haar
vriendelijke en vrolijke bewoners, ‘One Happy
Island’.
Dit kleine Caribische eiland heeft 365
dagen per jaar zon en biedt een zee aan
mogelijkheden… Een kleine greep uit alle
activiteiten? Wat dacht je van duiken,
snorkelen, golfen, zwemmen, luieren op de
prachtige stranden, een jeepsafari, kitesurfen,
genieten van de lokale keuken en van al het
heerlijke eten uit alle windstreken, de mooiste
hotels en de beste service.
Bonbini op Aruba: welkom!

Aruba Martinair Nov 09S.indd 2

Aruba is a so-called ‘quality destination’,
offering beautiful pearl white beaches, spas,
world class hotels, a relaxing environment and
fabulous cuisine. The island has a lovely climate
– deliciously warm but cooled by the trade winds.
In addition, Aruba is known for its friendly and
cheerful residents.
The small Caribbean island offers 365 days of
sun, surrounded by a ‘sea of opportunities’. Take
your pick from swimming, snorkelling, scuba,
golf, relaxing at the beach, jeep safaris, kite
surfing, tasting the local food, the most beautiful
hotels and, of course, the finest service.

Bonbini to Aruba – Welcome to Aruba!

10 REDENEN OM HET
EILAND ARUBA TE BEZOEKEN:
OAltijd mooi zonnig weer
O Vriendelijke bevolking
O Gemakkelijk communiceren
O Wereldklasse hotels
O Witte zandstranden
O Uitstekende keuken
O Volop land- en wateractiviteiten
O Luxe relaxen in één van de vele spa’s
O Makkelijke in- en uitchecken op de luchthaven
O Caribische thuishaven

10 REASONS TO VISIT
AND EXPLORE ARUBA:

Kijk voor meer informatie op
www.aruba.com

Please check www.aruba.com

O Year-round beautiful weather
O Friendly and cheerful residents
O Easy communication
O World class hotels
O White beaches
O Outstanding cuisine
O Lot of activities on both land and sea
O Luxurious spas
O Easy checking-in and out at the airport
O The heart of the Caribbean!

for more info

21/10/09 18:34:28

[ ARU BA ]

This tiny Caribbean island is home to a
fabulous mix of cultures and cuisines,
says M A X W O O L D R I D G E
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Stel dat je verdoofd en
geblinddoekt op Aruba wordt
gedropt. Waarschijnlijk duurt
het dan wel even voordat je
doorhebt waar je bent.
De reden hiervoor is de
buitengewone mengeling van
culturen op dit kleine eiland van
de Nederlandse Antillen – net
ten zuiden van de streek waar
de orkanen voorkomen. Je ziet
er Chinese supermarkten in
straten die naar Nederlandse
kooplui zijn genoemd, Domino’s
Pizza naast molens en strandrestaurants met zongebleekte
portretten van koningin Beatrix
aan de muur, op een steenworp
afstand van de branding.
Eeuwen geleden werd dit
eiland geregeerd door allerlei
verschillende Europese machten
en ging het als een soort hebbedingetje van hand tot hand.
Nederland kreeg het eiland in
1636 in eigendom, gaf het
enkele jaren daarna aan de
Britten tijdens de Napoleontische oorlogen, maar nam het
weer terug in 1816. Bijgevolg
wordt elk jaar op 30 april
Koninginnedag gevierd met
zowel een officiële ceremonie

als een plaatselijk straatfeest
met vlieger- en sportwedstrijden en veel drank.
Er hebben zich op het
eiland allerlei mensen uit heel
Europa, Noord- en Zuid-Amerika
en Azië gevestigd. Deze
hebben allemaal bijgedragen
aan de etnische en culturele
rijkdom van de oorspronkelijke
Arubanen, die zelf afkomstig
menen te zijn uit Afrika en
Spanje, vermengd met wat
Caquetio Indiaans bloed.
De laatste jaren hebben de
Amerikanen meer invloed op het
eiland gekregen. Ze houden van
dit eiland: vandaar dat je overal
fooipotjes tegenkomt, kingsize
maaltijden en kaneel dat overal
rijkelijk op wordt gesprenkeld.
De Amerikaanse dollar wordt
overal geaccepteerd, zozeer
zelfs, dat je een Arubaanse
florijn, de plaatselijke valuta,
misschien niet eens zult zien.
Oranjestad is de historische
hoofdstad van Aruba en ziet
er op en top Nederlands uit.
In de Wilhelminastraat staan
veelkleurige gevelhuizen
– van buiten rood, blauw en
roze geschilderd. De gevels

If you were drugged,

Foreign dominion opened the

blindfolded and dumped in Aruba,

island to hosts of settlers from

it might take a while to work out

elsewhere in Europe, as well as

where you were. The reason for

the Americas and Asia, all of

any confusion is that there’s an

whom have added to the racial

extraordinary mix of cultures in

and cultural richness of the native

this small Dutch Caribbean

Arubans, who themselves claim

backwater south of the hurricane

African Spanish and Caquetío

belt. You’ll see Chinese

Amerindian ancestry. More

supermarkets located on roads

recently, there’s been an

named after Dutch merchants,

increasingly strong US influence

Domino’s Pizza outlets beside

on the island. Americans just

windmills and beach restaurants

adore the place, hence the

with sun-bleached portraits of

omnipresent tip jars, king-sized

Queen Beatrix on the walls just a

food portions and cinnamon

few metres from crashing waves.

sprinkled on everything. The US

Centuries ago a succession of

dollar is accepted everywhere, to

European empires ruled the

the extent you’ll be hard-pushed

island, passing it between them

to see the local currency, the

like a relay baton. The Dutch took

Aruban florin, at all.

possession in 1636, relinquishing

Aruba’s capital, Oranjestad,

it to Britain for a spell during the

has a distinctly Dutch look about

Napoleonic wars, before taking it

it. Main Wilhelminastraat is a riot

back in 1816. As a consequence,

of multi-coloured manor houses

the Queen’s official birthday is

and candy-coloured, gable-

still celebrated each year on 30

fronted buildings painted in red,

April with both an official

blue and pink. Except here the

government ceremony and a local

gables and tiles are married to

knees-up with sports

airy open galleries and traditional

competitions, kite-flying

Aruban-style sloping roofs. The

contests, feasting and drink.

roll call of names on the

Native Arubans claim African Spanish and
Amerindian ancestry. More recently, there’s
been an increasing US influence on the island
– hence the omnipresent tip jars

DE WATAPANA
OF DIVI-DIVIBOOM IS ALS EEN
WINDVAAN: HIJ
WIJST NAAR DE
BESTE STRANDEN
EN BARS
THE WINDSCULPTED
WATAPANA OR
DIVI-DIVI TREE
ALWAYS POINTS
TO THE BEST
BEACHES AND
BARS
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Aruba is a laid-back, hurricane-free
Caribbean idyll, blessed by constant warm
breezes and almost non-stop sunshine with
a coast that’s all glistening white sand and
glorious palm-shaded beaches

zijn gecombineerd met luchtige galerijen en
traditionele Arubaanse hellende daken. De namen
op de borden van de designer-kledingzaken
zijn een weerspiegeling van dezelfde etnische
mengelmoes die uit de architectuur blijkt: we
hebben hier Ryan Maduro, een echte Arubaan,
naast Ronchi De Cuba uit Libanon en Heide
Munzenhofer van Duitse afkomst.
De beste manier om deze fusie van culturen
op Aruba te leren kennen, is door op een dinsdagavond deel te nemen aan een ‘Bin Bini’ (‘welkom’
in het Papiamento). Dit vindt elke week plaats in
het binnenhof van het oudste gebouw van Aruba,
het 18e-eeuwse Fort Zoutman in Oranjestad. De
Antilliaanse dansers in hun prachtige kostuums
dansen de plaatselijke mazurka, tumba en wals
op de maat van de steeldrums.
Het Spaanse erfgoed van het eiland wordt
het beste ervaren door de geweldige dansen in
één van de vele salsaclubs, zoals Mambo Jambo
in Oranjestad. Dit is een bontgeschilderde bar
met een papegaaischildering op het plafond. Wie
niet het zelfvertrouwen heeft om zich tussen de
draaiende lichamen op de dansvloer te begeven,
mag rustig kijken, genietend van een cocktail die
je met een rietje uit een kokosnoot drinkt.
Het zal absoluut niet verbazen dat ook de
plaatselijke keuken een volstrekte culturele
mengelmoes is. Neem Gostoso in de hoofdstad,
een populair Portugees-Arubaans restaurantje
met gerechten zoals geitenstoofpot en vis
in mangosaus. Of kies voor Papiamento, een
traditioneel Arubaans restaurant. De setting is
een 19e-eeuwse woning ingericht met zeldzaam
Nederlands antiek. De keuken serveert heerlijke
specialiteiten: doradofilet met Español-saus en
ossenhaas en garnalen met tartaarsaus.
Eduardo Ellis, de eigenaar van Papiamento
zegt: “De originele plaatselijke keuken van Aruba
wordt niet alleen beïnvloed door de verschillende

NEDERLAND,
MAAR DAN MET
ZON: HUIZEN IN
ORANJESTAD
EN (ONDER)
HET 18E-EEUWSE
FORT ZOUTMAN
NETHERLANDS
IN THE SUN:
ORANJESTAD
HOUSES AND
(BELOW) 18THCENTURY FORT
ZOUTMAN

culturen die zich op het eiland hebben gevestigd,
maar ook door onze dagelijkse gasten. De
recepten worden altijd aan de specifieke wensen
van onze gasten aangepast, zoals meer zout,
minder garnituur of romigere sauzen.”
Voor een typisch Arubaanse ervaring gaat u
naar Charlie’s Bar, waar het Nederlandse koloniale
verleden van het eiland en de steeds nadrukkelijker
aanwezige Amerikaanse cultuur in elkaar overgaan.
Charlie’s, in downtown San Nicolas, de tweede
stad van het eiland, werd in 1941 geopend. Hier
ontmoeten de lokale bevolking en bezoekers elkaar
bij een fles plaatselijk Balashi bier, met over de
luidsprekers klassieke rock. Het interieur bevat een
verzameling spullen van over de hele wereld, zoals
een stuk steen van de Berlijnse Muur en een stuk
gesmolten staal van Ground Zero, gedoneerd door
een brandweerman uit New York.
“Achter elk voorwerp steekt een verhaal”, zegt
manager Cornelius Van Bochove, die hier begin
jaren zeventig als Nederlands matroos aan land
kwam en nooit meer is vertrokken.
De reden daarvoor is evident: Aruba is een
ontspannen Caribisch eiland dat nooit door
orkanen wordt geteisterd, waar voortdurend een
warme wind waait en de zon blijft schijnen, met
glinsterend witte zandstranden die prachtig door
palmbomen worden beschut.
Het onofficiële logo van Aruba is de gedraaide
watapana of divi-divi-boom, die door de wind is
gevormd en gebogen. Deze opvallende bomen
groeien overal en doen dienst als kompas: ze
wijzen allemaal naar het zuidwesten, waar
toevallig ook de beste stranden en alle hotels
liggen. Een nationaal logo dat de weg wijst naar
het strand en de bar! En de nationale vlag dan?
Lichtblauw met twee gele strepen en een rode
ster – net een grote badhanddoek.
Niet verwonderlijk dat de halve wereld hier
terechtkomt (en nooit meer vertrekt), toch?
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signboards of the designer-

the influx of different cultures

clothing outlets echoes the ethnic

migrating to the island,’ says

mash-up going on in the

Eduardo Ellis, owner of

architecture: there’s Ryan Maduro,

Papiamento, ‘but also by our daily

a true-blood Aruban, just along

visitors. Recipes are always

from Ronchi de Cuba, of Lebanese

adjusted to fit the particular

decent, and Heide Munzenhofer,

tastes of our guests, whether

of German heritage.

that’s more salt, less condiments

The best introduction to
Aruba’s fusion of cultures is to

PARTAYYYY!
CARNIVAL ON
THE ISLAND

For the quintessential Aruba

attend the Tuesday-night Bon

experience, visit Charlie’s Bar in

Bini (it means ‘welcome’ in the

San Nicolas, the island’s second-

local Papiamento), which takes

largest town, where the island’s

place every week of the year in

Dutch colonial past and its ever

the courtyard of Aruba’s oldest

more American future fuse

building, the 18th-century Fort

together. Here, locals and visitors

Zoutman in Oranjestad. Antillean

meet to down bottles of local

dancers in resplendent costumes

Balashi beer to the sounds of

dance to steel drums and local

classic rock. Open for business

mazurka, tumba and waltz music.

since 1941, the bar is home to a

The island’s Spanish heritage

PARTYYYY!
CARNAVAL OP
HET EILAND

or creamier sauces.’

miscellany of clutter from around

is also best experienced through

the globe, including a brick from

feet and hips courtesy of one of

the Berlin Wall and a piece of

the many salsa clubs, such as

melted steel from Ground Zero,

Mambo Jambo, a brightly painted

donated by a New York firefighter.

bar with a parrot mural on the

‘Every item has a story

ceiling. If you aren’t confident

behind it,’ says manager Cornelius

enough to join the gyrating

Van Bochove, who arrived in the

bodies on dance floor, you’re

early 1970s as a Dutch marine

welcome to watch.

and never got around to leaving.

No surprise that the local

It’s easy to see the attraction.

cuisine is also a product of the

Aruba is a laid-back, hurricane-

melting pot. In the capital, try

free Caribbean idyll, blessed by

Gostoso, a popular local

constant warm breezes and almost

Portuguese-Aruban restaurant

non-stop sunshine with a coast

serving dishes such as goat stew

that’s all glistening white sand

and seafood in mango sauce, or

and glorious palm-shaded beaches.

traditional Aruban restaurant

The island’s unofficial emblem is

Papiamento, where in an authentic

the twisted watapana or divi-divi

19th-century residence decorated

tree. Scattered across the island,

with rare Dutch antiques, the

these distinctive wind-sculpted

kitchen delivers signature dishes

trees double as compasses: they

of dorado fillet with sauce Español

always point south-west, which is

and medallion of tenderloin and

where the best beaches and all

Caribbean shrimps served with

the hotels are. A national emblem

tartare sauce.

that points the way to the beach

‘Aruba’s original local cuisine
has not only been influenced by

and bar! Any wonder half the
world ends up here?
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PROMOTION
Divi
Village
BEACH VIEW

Divi Village
Golf and Beach
Resort

Just 15 miles from Venezuela, the island of
Aruba is noted for stunning, picture-perfect
beaches and cosmopolitan nightlife

Caribbean

delights
Anyone who knows the Caribbean

Always known for exciting

island of Aruba immediately thinks

vacation options in the original

of postcard-perfect beaches with

resorts, Divi now spotlights two

white sands, crystal clear water

new luxury all-suite developments:

and swaying palm trees, and just

unique golf suites and

the right amount of fine dining and

condominiums at the Divi Village

entertainment. They also think

Golf & Beach Resort and striking

of Divi – both the beautiful wind-

modern towers at the Divi Aruba

sculpted Divi-Divi tree native to the

Phoenix.

island and Divi Resorts.
With a family of five resorts and

The Divi Village Golf & Beach
Resort is nestled among the lush

over 40 years’ history in Aruba,

greens of the Links at Divi Aruba

Divi Resorts is the largest and

golf course just steps from the

best known resort operator on the

beach and the Divi & Tamarijn

island – some would say they’re the

Aruba All Inclusives. The resort

Aruba vacation experts!

features fine and casual dining

The Divi & Tamarijn Aruba All

at the Links Clubhouse, home to

Inclusives offer all-inclusive beach-

open-air Mulligans and the romantic

front fun with colourful guest rooms

Windows on Aruba restaurant.

overlooking beautiful Druif beach.

Spacious suites surround the lively

Guests of the All Inclusives enjoy

spot at Divi Village: a grand free form

the amenities of the two resorts,

pool complete with swim-up bar,

including over 10 dining options,

islands, and water slide. The resort

water sports, rock climbing wall,

is easily connected via a golf-cart

lively entertainment and more.

shuttle service to its three sister

DIVI AdvertorialS.indd 64

21/10/09 18:31:46

hotels and the Alhambra Casino, and

Residences are newly constructed

offers guests an optional all-inclusive

one and two bedroom luxury

program that includes golf and the

condominiums located within the

use of restaurants and amenities at

grounds of the Divi Village. The

four Divi resorts.

Residences combine the comfort

The Divi Aruba Phoenix Beach
Resort is a beach-lover’s delight with
five modern high-rise towers directly

of home ownership with all the
conveniences of a vacation resort.
Timesharing is another option at

on the sands of Aruba’s famed Palm

Divi Resorts. Suites at both the Divi

Beach. Deluxe ocean view suites

Village Golf & Beach Resort and the

complete with fully equipped kitchens

Divi Aruba Phoenix are available for

are complemented by two freshwater

timeshare purchase. You may choose

pools and a beach dotted with shade

to buy a resort suite for only the time

cabanas and swaying hammocks.

you plan to use it. The options are

Just say aaahhh… Diners enjoy Aruba

affordable and endless!

Phoenix’s trendy new hotspot, the
Pure Beach Restaurant and Lounge.
If you decide you simply can’t leave

For more information about Divi
Resorts, visit Divi online at

Aruba, Divi now offers full-ownership

www.diviresorts.com

condominiums at the Residences at

www.diviarubaresidences.com

Divi Village Golf & Beach Resort. The

www.diviaruba.com

AT YOUR PLEASURE

Guests of Divi will find something
for every taste. The combined
amenities of the resorts include
14 restaurants, 12 bars, 10 pools,
water sports, fitness centre, spa,
golf course, casino, and more!

OThe Alhambra Casino
Stop by the sales office during your
visit to Aruba to learn how you can
own a piece of paradise!
Divi Caribbean Resorts. Some Call it

BEACH
RESTAURANT

GOLFING
FACILITIES

GOLF VILLA
POOL

ALHAMBRA
CASINO

PURE BEACH
RESTAURANT AT
THE DIVI ARUBA
PHOENIX BEACH
RESORT

THE LINKS AT
DIVI ARUBA GOLF
COURSE

GOLF VILLA POOL
AND SWIM-UP
BAR AT THE DIVI
VILLAGE GOLF &
BEACH RESORT

ONE BEDROOM
SUITE AT THE DIVI
ARUBA PHOENIX
BEACH RESORT

ODivi Aruba Phoenix Beach Resort

Paradise. We call it home.

ODivi Village Golf & Beach Resort
ODivi Dutch Village Resort
ODivi Aruba All Inclusive
OTamarijn All Inclusive
OThe Links at Divi Aruba Golf Course

DIVI AdvertorialS.indd 65

21/10/09 18:32:02

C O V

[ HAVANA ]

E R T
C U I

S

I N E
Dining out on sushi is usually more commonplace
than clandestine, but not in Havana. The little
wooden shack in which I find myself one evening is
flouting the law by serving raw fish. So while this is
one of the most exclusive dining experiences in the
city, all I can tell you is you will find it on the edge of
a harbour on the Rio Almendares – more than that
I’m forbidden to disclose.
Havana is not a city famed for the greatness
of its cuisine, but if you know where to look you
can find great food, served up with a side order
of excitement. Broadly speaking, Cuba boasts
two types of establishments: restaurants owned
and run by the state, and paladares, owned and
run by individuals, and one of the few forms of
state-sanctioned private enterprise. Based in their
owners’ homes – often in a living room or garden
– paladars are strictly controlled. Each one is
allowed no more than 12 covers, cannot be staffed
by anyone who is not a family member, and all are
strictly forbidden to sell seafood or fish – hence the
contraband sushi. The official line is the seafood ban
is to protect national waters from overfishing but
many Cubans interpret it as a cynical ploy by the
powers-that-be to prevent paladars from competing
with state restaurants.
Paladars often give a much better insight
into the private life of the city than a mere trip to
a museum. In a 19th-century former mansion in

© CREDIT

Sushi vind je tegenwoordig overal ter wereld,
maar in Havana is sushi verboden. De houten hut
waar ik mij bevind, is een illegale sushibar waar de
wet wordt overtreden door rauwe vis te serveren.
Het is echter één van de meest exclusieve uitgaansgelegenheden in de stad. Over de locatie mag ik
niet meer zeggen dan dat je naar de rand van een
haven aan de Rio Almendares moet gaan.
Havana staat niet bekend om zijn keuken,
maar als je weet waar je moet zoeken, kun je overheerlijke gerechten vinden, geserveerd met een
sausje van pure spanning. Cuba heeft in principe
twee soorten eetgelegenheden: restaurants in
bezit en beheer van de staat en paladares, in bezit
en beheer van individuen en één van de weinige
toegestane particuliere initiatieven. Voor paladares
gelden strikte regels. Ze bevinden zich in het huis
of de tuin van de eigenaar. Elke paladar heeft
hooguit twaalf zitplaatsen, er mag alleen familie
werken en vis of schaaldieren zijn uit den boze’.
Vandaar de gesmokkelde sushi. Officieel worden vis
en schaaldieren zo beschermd tegen overbevissing,
maar de Cubanen zelf zien het als een complot
van de overheid om te voorkomen dat paladares
concurreren met de staatsrestaurants.
Paladares bieden vaak een veel betere blik
op het privé-leven van de stad dan een bezoek
aan een museum. In een voormalig 19e-eeuws
herenhuis in Centro Habana zwiert een gekromde
28 || M MAGAZINE
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Like getting a drink in Prohibition-era Chicago,
finding great food in Havana is a matter of
knocking on the right unmarked door.
F I O N A M c A U S L A N explains
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Tomás
Erasmo

HEAD CHEF
LA FINCA

‘Havana has
responded to
the influx of
tourism, and
our expertise
as chefs has
improved as a
consequence.
Las Ruinas in
Parque Lenin
has one of the
most beautiful
settings, while
El Tocororo
specialises
in traditional
Cuban stews.
And of course,
here at La Finca
we can cook
up just about
anything.’
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“Havana
heeft positief
gereageerd op
de instroom
van toeristen
en daardoor is
onze expertise
als chef-koks
alleen maar
toegenomen. La
Ruinas in Parque
Lenin heeft
een prachtige
setting, terwijl
El Tocororo
gespecialiseerd
is in traditionele
Cubaanse
stoofschotels.
En hier in La
Finca serveren
we van alles.”
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The inventive dishes, like rabbit
lasagne and slow roast mutton, have
won plaudits from Spanish royalty and
Jack Nicholson among others

GEHEIM DINER:
LA GUARIDA
IS EEN VAN DE
MEEST GEVIERDE
PALADARES
VAN HAVANA
STEALTH DINING:
LA GUARIDA
IS ONE OF
HAVANA’S MOST
CELEBRATED
PALADARS

trap langs een versleten muur met afgebladderde
verf en een lading was dwars door de salon. Dit
is één van de beroemdste paladares in de stad.
Niet alleen werd LA GUARIDA (Concordia no.
418 / Gervasio y Escobar +53 (0)7 866 9047)
vereeuwigd in de film Fresa y chocolate (Aardbei en
chocola) van Tomás Gutiérrez Alea uit 1994, maar
de innovatieve gerechten zoals konijnlasagne en
schaapsgebraad zijn de hemel in geprezen door Jack
Nicholson en leden van het Spaanse koningshuis.
‘Dit is niet zomaar een paladar’, zegt mijn
vriendin Aurora, terwijl ze op het spierwitte
tafelkleed tikt. Op fluistertoon verkondigt ze dat
de trouwe internationale klandizie La Guarida een
soort diplomatieke immuniteit heeft geschonken.
De Cubaanse autoriteiten zijn zelfs bereid om
de specialiteit van het huis, tonijn geglansd in
rietsuiker en kokos, door de vingers te zien.
Paladares mogen niet adverteren – zo komen
ze niet in door de staat uitgegeven reisfolders
voor – en zijn dus aangewezen op mond-tot-mondreclame. Zoals het verscholen LA ESPERANZA
(Calle 16 no. 105 / 1ra y 3ra, Miramar, Playa +53
(0)7 202 4361). De eigenaars hebben hun woning
in late art-decostijl ingericht met originele meubels
uit de jaren veertig, tropische planten en curiosa
van voor de Revolutie. In deze gezellige en toch
glamourvolle setting eet je eenvoudige gerechten
zoals kip in soja en gember of gegrilde aubergine
met kruiden en manchego-kaas.
Totaal verschillend maar even uniek is het
achter de hoge muren van LA COCINA DE LILLIAM
(Calle 48 no. 1311 / 13 y 15, Miramar, Playa +53
(0)7 209 6514) waar een wereld van expats en expresidenten opengaat (de dankbrief van Jimmy
Carter heeft een ereplaatsje). Hier worden heerlijke
gefrituurde malanga’s geserveerd.

Centro Habana, a curved staircase sweeps past worn
paintwork, peeling plaster and a row of washing
strung across a latter-day salon to one of the city’s
most celebrated paladars. Not only is LA GUARIDA

(Concordia no. 418 / Gervasio y Escobar, +53 (0)7
866 9047) immortalised in Tomás Gutiérrez Alea’s
seminal 1994 film Fresa y chocolate (Strawberry and

Chocolate), the inventive dishes, like rabbit lasagne
and slow roast mutton, have won plaudits from
Spanish royalty and Jack Nicholson among others.
‘This is no ordinary paladar,’ my friend Aurora
tells me, tapping the immaculate tablecloth
emphatically. She lowers her voice to disclose that La
Guarida’s loyal international following has granted
it a sort of informal diplomatic immunity – to such
an extent that the authorities are prepared to turn
a blind eye to the house special of tuna glazed in
sugar-cane coconut.
With no advertising – paladars are not
even included in state tourist literature
– these restaurants survive by word-of-mouth
recommendation. Case in point is beautiful and
recondite LA

ESPERANZA (Calle 16 no. 105 / 1ra

y 3ra, Miramar, Playa, +53 (0)7 202 4361), where
the owners have filled their late-art deco mansion
with original 1940s furniture, abundant tropical
plants and pre-revolution Cuban curios. Dining here
on the simple menu of chicken in soy and ginger or
aubergine grilled with herbs and Cuban Manchegostyle cheese is at once homely and glamorous.
A contrasting though equally unique
experience is to broach the high walls of LA

COCINA DE LILLIAM (Calle 48 no. 1311 / 13 y 15,
Miramar, Playa, +53 (0)7 209 6514) to find a world
of expats and ex-presidents (Jimmy Carter’s thankyou letter is prominently displayed), and delicious
malanga fritters served in a lush covered garden.

Lilliam
Dominguez
OWNER AND
CHEF
LA COCINA
DE LILLIAM

“Mijn favoriete
staatsrestaurant
is La Torre,
vanwege het
fantastische
uitzicht over
de kust van
Malecón en
over het westen
van de stad.
De paladares
bieden echter
vaak de meest
interessante
eetervaring
in Havana.
Hier kun je
de huiselijke
keuken proeven
en aangezien de
restaurants klein
zijn, is het er
altijd gezellig.”
‘My favourite
state restaurant
is La Torre
because it has
such a great
view over
the Malecón
seafront and
the west of the
city. However,
paladars are
definitely the
most interesting
experience in
Havana – they’re
a chance to
experience
home eating.
And because
the restaurants
are all small
it’s always
an intimate
experience.’
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CHEF-KOK
LILLIAM
DOMINGUEZ IS
GESPECIALISEERD
IN TRADITIONELE
CUBAANSE
GERECHTEN
CHEF LILLIAM
DOMINGUEZ
SPECIALISES IN
TRADITIONAL
CUBAN CUISINE

Broach the high walls of
La Cocina de Lilliam to find a world of
expats and ex-presidents

The pièce de résistance,
though, is in one of the most
remote suburbs to the far west of
the city where the middle classes
of the 1950s built what were to
be the last mansions before the
revolution. Here, in a romantically

heeft Tomás Erasmo de leiding,
die in meerdere toonaangevende
staatsrestaurants met de
pollepel heeft gezwaaid en die
nu een beroemd chef-kok is. Zijn
inzicht in de creoolse tradities
wordt vertaald in fantastisch
tasajo runderstoofvlees en
eendenborst in appelsaus.
Nippend aan een koele Ron
Collins op het terras met uitzicht
op de verzonken tuin, kan ik
moeilijk geloven dat dit Havana
met zijn aftakelende clichés is;
maar gezien de typische sfeer
van een Cubaans restaurant, kan
dit alleen maar Havana zijn.
Fiona McAuslan komt sinds
1995 op Cuba en studeerde in
Havana. Ze schreef mee aan
The Rough Guide to Cuba

If you know where to go,

remote country house, is the

even the state restaurants hold

picturesque LA

a few pleasant surprises. At EL

y Avenida 19, Cubanacán, Playa

FINCA (Calle 140

TEMPLETE (Avenida del Puerto

+53 (0)7 208 7976). The chef is

/ esq. Narcisco López, +53 (0)7

Tomás Erasmo, who has presided

866 8807) on Habana Vieja’s

over the kitchens of several

seafront, you can eat exquisite

leading state restaurants and is

seafood expertly prepared by

now famous enough to qualify

the Andalusian chef for $25 per

as a Cuban take on a celebrity

head, significantly less than its

chef. His subtle understanding

equivalent would cost in most

of Creole tradition and flavours

other world capitals.

translates into superbly prepared

A little further west at

tasajo beef stew and duck breast

VEDADO LA TORRE (Edificio

in apple sauce. Sipping a cool rum

Focsa, piso 33, Calle 17 no. 55 / esq.

Collins on the split-level terrace

M, +53 (0)7 838-3088), which

overlooking luxuriant sunken

occupies the summit of one of the

gardens, I can’t quite believe

city’s few skyscrapers, sweeping

this is the same Havana of the

views over the city and the sea

crumbling clichés; but then given

complement a well-constructed

the idiosyncrasies of a day in the

menu of French cuisine including

life of a Cuban restaurant, it really

foie gras and filet mignon.

couldn’t be anywhere else.

Fiona McAuslan first visited
Cuba in 1995, attending Havana
University, and is co-author of
The Rough Guide to Cuba

© CLAIRE BOOBBYER

Zelfs de staatsrestaurants
kunnen echter voor een aangename verrassing zorgen. In EL
TEMPLETE (Avenida del Puerto
/ esq. Narcisco López +53 (0)7
866 8807) aan de boulevard
van Habana Vieja eet u heerlijke
visgerechten bereid door de
Andalusische chef-kok voor
$ 25 per persoon. Dat is
beduidend minder dan wat je in
andere wereldsteden betaalt.
Iets verder naar het westen
ligt VEDADO LA TORRE
(Edificio Focsa, piso 33, Calle 17
no. 55 / esq. M +53 (0)7 838
3088), bovenin één van de
weinige wolkenkrabbers van de
stad. Het uitzicht over de stad en
de zee zorgt voor een geweldige
ambiance voor de uitstekende
Franse gerechten, waaronder
foie gras en filet mignon.
Het pièce de résistance ligt
echter afgelegen in het uiterste
westen van de stad, waar de
burgerij in de jaren vijftig de
laatste grote huizen liet bouwen
voor de revolutie toesloeg. Hier,
in een romantisch afgezonderd
landhuis, bevindt zich het
schilderachtige LA FINCA (Calle
140 y Avenida 19, Cubanacán,
Playa +53 (0)7 208 7976). Hier
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DIY
SAFARI
[ KENYA ]
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BUFFALO

LEOPARD

ELEPHANT

LION

RHINO

Ignore the offices touting minibus safaris at Mombasa airport,
it’s often cheaper and more satisfying to go it alone with a
DIY itinerary, says D A N I E L H O W D E N

There’s no point driving yourself in Mombasa:
park up and let one of the tuk tuks navigate the
traffic at 100 shillings a ride. Outside the old port
city, however, the wide-open spaces of Kenya’s
magnificent interior call out for you to get behind
the wheel. And they’ll seem even wider and more
open after an hour or so dodging the rickshaws,
livestock, trucks, matatu (share-taxi) minibuses
and Toyota taxis that compete for supremacy in
Mombasa’s stultifying heat.
The port is actually a diamond-shaped island
connected to the mainland through a series of
bridges and ferry links. Follow signs for Nairobi as
you climb up onto the plateau above the swampy
city. The palm trees turn to acacia groves after
about an hour as altitude commands the humidity
to relax its grip. Between East Africa’s biggest port
and highland capital Nairobi lies Kenya’s largest and
arguably most interesting park, the Tsavo National
Park. The road cuts right through, dividing the park
into east and west. Both are vast and would take at
least a week to explore fully, but with disappointing
rainfall in recent years it’s best to head into Tsavo
West with its rivers and ponds.

© CREDIT

De enige reden om in Mombasa achter het
wiel te kruipen, is om te vertrekken. Tot die tijd
parkeer je je auto ergens in deze oude havenstad
en laat je je in één van de vele tuktuks door de
chaos rijden, à 100 shilling per rit.
De weidse landschappen van het magnifieke
binnenland van Kenia lijken nog breder en
weidser nadat je een uurtje riksja’s, vee, trucks,
matatu-minibussen en Toyota-taxi’s hebt
ontweken, die in de zinderende hitte de weg met
je delen.
De haven is een diamantvormig eiland dat
met het vasteland is verbonden door middel van
enkele bruggen en pendelende veerboten.
Volg de borden naar Nairobi, terwijl je naar het
plateau boven de moerasstad rijdt. Na ongeveer
een uur maken de palmbomen plaats voor acacia’s
– omdat door de hoogte van het landschap de
vochtigheid minder drukkend is.
Tussen de grootste haven in Oost-Afrika en
de hoofdstad in de hooglanden ligt het Tsavo
National Park, het grootste en waarschijnlijk
interessantste reservaat van Kenia. De weg
loopt dwars door het park heen. Er is dus een
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Often the
biggest thrill is the
sudden transition
from a world of
broken asphalt,
petrol stations and
vegetable stalls
to a vision of East
Africa as it might
have looked a
century ago

MET 7.065 km2
BESLAAT TSAVO
WEST NATIONAL
PARK 30% VAN
DE KENIAANSE
RESERVATEN
TSAVO WEST
NATIONAL PARK
COVERS 7,065km2,
OR ABOUT 30% OF
KENYA’S PARKLAND
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oostelijk en een westelijk deel.
Beide parken zijn enorm groot
en je zou er minstens een
week voor nodig hebben om
ze goed te verkennen, maar
vanwege de teleurstellende
neerslag van de afgelopen
jaren is Tsavo West met zijn
rivieren en waterpoelen de
betere keuze.
Natuurlijk zijn er ook
kleinere parken, zoals Amboseli
en Masai Mara, waar je de ‘big
five’ (leeuw, olifant, buffel,
luipaard en neushoorn) eerder
zult aantreffen. Toch gaat er
niets boven een safari-avontuur
in een natuurreservaat dat de
grootte heeft van een klein
Europees land.
Vlak voor zonsondergang arriveren we bij het hek
van Tsavo West, iets buiten
de stad Voi. Aangezien we
geen accommodatie hebben
geboekt, hangt er spanning
in de lucht. Mogen we de
40 kilometer naar de eerste
cluster van lodges afleggen?
We drukken de parkwachters
op het hart dat we een kamer
hebben in het Ngulia Safari
Camp en we duiken het park in.
De kaart van het park is
zijn 500 shilling dubbel en
dwars waard. Ga het park
vooral niet in zonder een
fatsoenlijke kaart!
Vaak is de plotselinge overgang bij het betreden van het
park nog het indrukwekkendst:
van een wereld vol gebroken
asfalt, benzinestations en
groentestalletjes tot een visie

While smaller parks might
offer speedy viewing of the big
five (lion, elephant, rhino, buffalo
and leopard), there is nothing to
match the adventure of a safari
in a reserve the size of a small
European country.
We haven’t booked
accommodation in advance, so
arriving close to dusk at the
Tsavo West gate just beyond the
town of Voi, there’s some tension
about making it the 40 kilometres
to the nearest cluster of lodges
inside. Assuring the park officials
that we have a room at the
Ngulia Safari Camp, we head in.
Don’t even think about saving
the 500 shillings on the park map
– pick one up at the gate.
Often the biggest thrill
is entry itself, the sudden
transition from a world of
broken asphalt, petrol stations
and vegetable stalls to a vision
of East Africa as it might have
looked a century ago.
Kenya’s parks have signposts
once you’re inside but the map
is essential. Choosing what
looks like the shortest route,
we set off on the rutted track,
scanning the head-high bush for
any movement. If you’re driving
yourself you’re unlikely to have
an open-top safari vehicle, but
with a couple of cushions my two
passengers are perched in the
window frames, legs inside and
arms on top of the roof.
Then it happens. Something
you could pursue in vain for
months with no joy. A large male
leopard launches out of the
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At dawn a tardy hippo can be seen
making his lazy way across the halfmile stretch from one watering hole to
another for the day’s wallowing

ONTMOETING MET
ONZE GEVLEKTE
VRIEND OP DE
WEIDSE VLAKTEN
VAN KENIA
A DATE WITH
MR SPOTS IN
KENYA’S GREAT
OUTDOORS

van Afrika zoals het er een eeuw
geleden uit moet hebben gezien.
In de Keniaanse parken zijn
borden aangebracht, maar een
goede kaart blijft onontbeerlijk.
Wij kiezen wat de kortste route
lijkt te zijn en we gaan op weg
over de gegroefde, onverharde
weg, terwijl we de manshoge
struiken voortdurend op enige
vorm van beweging scannen.
Wij hebben ons eigen voertuig
zonder open dak, maar met
enkele kussens hebben mijn
twee passagiers zich in de
raamopeningen gepositioneerd:
benen naar binnen en armen
bovenop de jeep.
En dan gebeurt het. Iets
waar je maandenlang vergeefs
op kunt wachten. Een grote
mannetjesluipaard springt
vanuit de bosjes midden op de
weg, zomaar, minder dan zes
meter voor ons uit. Hij stopt
een ogenblik en we kijken
elkaar aan. Onze ogen nog
groter dan die van hem. En
met een plotselinge beweging
zijn de donkere stippen weer
verdwenen. Te snel voor foto’s,
maar iedereen is extatisch!

Telkens wanneer we bij een
safarilodge in Kenia aankomen,
is iedereen geschokt dat we
niet hebben geboekt. Maar
we krijgen ook te horen dat,
jawel hoor, er toch nog kamers
voor ons beschikbaar zijn. In
Ngulia kost een kamer voor
drie personen half pension
$ 110 en dat is niet veel. De
kamer zelf heeft een zeil aan
de voorkant en een balkon
met uitzicht op de waadplaats.
Net als in de meeste lodges of
luxe tentenkampen is er een
hoger gelegen eetruimte met
een buffet dat qua kwaliteit
kan variëren, vol tafels met
opgewonden toeristen die
elkaar sterke verhalen vertellen.

In de tentenkampen logeren
meestal jongere mensen. De
gemiddelde leeftijd stijgt met
het comfort- en prijsniveau.
De wekker is gezet voor
zonsopgang. Onze beloning
voor een lange dag op de
weg was een nacht waarin
we konden luisteren naar de
olifanten die onder ons in de
modder aan het spelen waren.
Een nijlpaard overbrugt op zijn
gemak de paar honderd meter
tussen de ene en de andere
waadplaats om opnieuw een
dag in de modderpoel door
te gaan brengen.
Voor Tsavo West heb je
geduld nodig. De pracht van
dit park zit hem onder meer in

het dramatische landschap, de
groene heuvels, de bloedrode
rotswanden en de glooiende
vlaktes, waar buffels en zebra’s
grazen. De georganiseerde
groepen vertrekken zodra het
licht is, maar wij drieën genieten
van een rustig ontbijt. We rijden
naar de rivier en markeren alle
oversteekplaatsen op de kaart
in de wetenschap dat wanneer
de dag heter wordt, de koelere
oevers de beste kansen op
groot wild bieden.
Een hoogtepunt gedurende
een dag vol krokodillen en
antilopen is een ontmoeting
met een enkele giraf bij een
groepje heldergroene en gele
koortsbomen. We blijven elkaar
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BUY ON
BOARD

YELLOW
TRAVEL
BINOCULARS

Deze reisverrekijker is ideaal
voor op safari.
U vindt meer
informatie op
pagina 93
These travel
binoculars are
perfect when on
safari. See page
93 for more
information
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€
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HIPPOS ENJOY
PLENTIFUL RIVERS
AND PONDS
DESPITE RECENT
DROUGHTS

scrub in the middle of the track

with a buffet of mixed quality

green hills, blood-red cliffs and

not six metres in front of us. He

and excited tables of tourists

sweeping plains where buffalo

two days, having decided to

stops for a second as we stare at

competing in the exaggeration

mill about with zebras. While

sample a smaller park and head

each other, our eyes wider than

stakes. The campsites inevitably

the organised groups are on

west for the big smoke of Nairobi.

his. Then in a blur of beautiful

attract the younger crowd, with

the road at daybreak, the three

The approach to the capital is

spots he is gone. There’s no time

the average age rising with the

of us enjoy a more leisurely

the most challenging driving in

for photographs but everyone

comfort and cost.

breakfast then head for the

the entire region, with heavy

river, marking crossings on the

goods traffic and at least 100km

and a night of listening to

map, knowing that as the day

of dirt road where the tarmac

at a Kenyan safari lodge there is

elephants playing in the mud

heats up the cooler banks will

disappears and the dust lives. We

shock that you haven’t booked

beneath us is the reward for a

offer our best chance of big-

budget three hours and end up

and then the admission that,

long day’s driving. At dawn a

game spotting.

taking five.

yes, they do have rooms anyway.

tardy hippo can be seen making

At Ngulia, a triple with half

his lazy way across the half-

day of crocodiles and antelope is

where the cooler, drier climes are

board for $110 is a good deal. The

mile stretch from one watering

a close encounter with a single

a welcome relief, we head north

room itself is built with a tented

hole to another for the day’s

giraffe in a grove of brilliant

from the capital to the foothills

front and a balcony overlooking

wallowing.

green and yellow fever trees. We

of Mount Kenya and the Ol Pejeta

both remain still for half-an-hour,

Reserve near the provincial

is elated.

Andy Biggs, Photolibrary

Whenever you just turn up

the watering hole. Like most

The alarm is set for sunrise

Tsavo West requires

In fact, the highlight of a

We leave Tsavo after only

After a brief stop in Nairobi

lodges or luxury tented camps,

patience, and some of its beauty

watching each other peacefully

town of Nanyuki. Beyond the

there is a raised dining area

lies in the dramatic landscape:

in the shade.

city limits, the drive is an easy
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The drive
towards Mount
Kenya is an easy
one, with four
hours of steady
climbing through
the fertile central
highlands

GOED OM TE WETEN
Voor een HUURAUTO in Mombasa
moet u www.121carhire.com of
www.rhinocarhire.com proberen. De
gemiddelde prijs voor een voertuig
met vierwielaandrijving is $ 90–$ 120.

een half uur lang stil en vredig
in de schaduw aankijken.
Na twee dagen besluiten
we Tsavo te verlaten en naar
een kleiner park te gaan. We
rijden in westelijke richting,
naar Nairobi. De weg naar de
hoofdstad is de moeilijkste in de
hele regio: zware vrachtwagens
en minstens 100 kilometer
onbestrate weg, geen asfalt,
maar verstikkende stofwolken.
De drie uur die we hiervoor
hadden uitgetrokken worden
er uitendelijk vijf.
Na een korte stop in Nairobi,
met zijn koeler en droger
klimaat, rijden we in noordelijke
richting, van de hoofdstad naar
de uitlopers van Mount Kenya
en het natuurreservaat Ol
Pejeta, bij het provinciestadje
Nanyuki. Zodra je de stad uit
bent, schiet het goed op. Vier
uur lang klimmen we door de
vruchtbare centrale hooglanden.

Ol Pejeta Lodge behoorde
ooit toe aan de magnaat Tiny
Rowland, die dit eigendom in
een kaartspel verloor aan de
befaamde wapenhandelaar
Adnan Khashoggi. Deze toverde
het onmiddellijk om in zijn eigen
privé-safaripaleis; de naam van
mevrouw Khashoggi prijkt nog
altijd op de sleutelhanger voor
de slaapkamer die we op de
eerste verdieping betrekken.
Het lijkt wel alsof de tijd
hier heeft stilgestaan. Dit is
luxe uit de jaren zeventig. De
slaapkamer beneden is een
groot appartement met houten
lambrisering en een fantastisch
hemelbed, waar zeker een dozijn
mensen in kunnen slapen.
De prachtige veranda
van de lodge kijkt uit op
een grasveld dat zich 200
meter uitstrekt in de richting
van de verafgelegen Mount
Kenya. Op het gras graast een

one, with four hours of steady
climbing through the fertile
central highlands.
Ol Pejeta Lodge used to
belong to the notorious arms
dealer Adnan Khashoggi. Before
allegedly losing it in a card
game to tycoon Tiny Rowland,
he created his very own safari
palace; Mrs Khashoggi’s name
is still on the key fob for the
upstairs bedroom. The place
seems to have been frozen in
a moment of 1970s luxury:
the downstairs bedroom is
essentially a large oak-panelled
apartment with an extraordinary
four-poster bed big enough to
sleep a dozen people.
The lodge’s beautiful
verandah looks onto a lawn that
stretches 200 metres towards the
distant peak of Mount Kenya. On
the grass, a family of warthogs
are grazing with their front
legs folded beneath them while

Voor TSAVO WEST NATIONAL PARK,
(net buiten Voi op de weg van Mombasa
naar Nairobi), is het parktarief $ 40 per
persoon per dag plus 500 Keniaanse
shilling (nog geen $ 7) per auto met
een Keniaans kenteken. In NGULIA
SAFARI CAMP (+254 4530 0500)
kostte een kamer met drie bedden en
half pension $ 110. Luxueuzer is de
KILAGUNI SERENA LODGE (+254
4534 0000) à $ 200 per
tweepersoonskamer.
In OL PEJETA RESERVE, aan de hoofdweg vlak voor Nanyuki, betaalt u in OL
PEJETA HOUSE (+254 243 2430)
$ 115 per persoon per nacht half
pension. De budgetoptie is de camping
SWEETWATERS (zelfde
telefoonnummer), à $ 80 per persoon
per nacht half pension.
Niet bezocht, maar zeer de moeite
waard is NAIROBI NATIONAL PARK,
met ingang aan de Langata Road,
Nairobi. U betaalt $ 40 per persoon per
dag plus 500 shilling per voertuig.
Een GESCHAT BUDGET voor een week
safari met huurauto, accommodatie,
brandstof en parktarieven is $ 150–
$ 200 per persoon per dag. Vergelijk
dit met de $ 400-$ 500 per persoon
per dag bij luxe safariorganisaties.
Budgetgroepsrondritten in minibus
met open dak zijn circa $ 200 per dag.
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wrattenzwijnfamilie steunend
op de opgevouwen voorpoten,
terwijl angstwekkend grote
maraboes het gazon stijfjes
patrouilleren met vleugels die
ze als Russische mantels op hun
rug hebben gevouwen.
Wij kiezen voor een nachtsafari. Voor een schijntje
wisselen we onze gedeukte
Suzuki in voor een Landcruiser
compleet met gids, voor $ 50
per persoon. We hebben een
deken om ons heen gewikkeld
en rijden in het donker rond,
totdat we plotseling een
jagende leeuwin zien.
De volgende ochtend zien
we een franjeaap die zich op het
dak heeft geïnstalleerd. Hij kijkt
op ons neer terwijl wij kalmpjes
in het ijskoude niervormige
zwembad dobberen.
We hebben dus een luipaard
en een leeuwin gezien. De
resterende drie van de big
five komen niet tevoorschijn
en we moeten ook nog het
chimpanseereservaat van Jane
Goodall bezoeken. Maar net
als de zwart-witte franjeaap
die besluit om toch maar niet
onze kamers overhoop te halen,
houden wij even pas op de
plaats. We luieren aan de rand
van het zwembad en glimlachen
tegen elkaar omdat er geen
reden is je te haasten wanneer
je verantwoordelijk bent voor je
eigen reisschema.

A black-and-white
colobus seems to
consider a quick raid
into our rooms before
thinking better of it

For CAR HIRE in Mombasa, try
www.121carhire.com or www.
rhinocarhire.com. The average cost for
a 4WD for one week is $90–$120.
At TSAVO WEST NATIONAL PARK,
entrance just outside Voi on the
Mombasa–Nairobi road, park fees
are $40 per person per day plus 500
Kenyan shillings (under $7) vehicle
fee for a Kenyan-registered car. We
stayed at the NGULIA SAFARI CAMP
(+254 4530 0500), priced $110 for a
triple, half board. The luxury option
is KILAGUNI SERENA LODGE (+254
4534 0000) at $200 per double.

disconcertingly huge marabou

five remain out there to be seen,

storks patrol the lawn in stiff

and there’s the Jane Goodall

poses, their wings like Soviet

chimpanzee sanctuary to be

capes folded behind them. We

visited. But like the black-and-

opt for a night safari where we

white colobus who seems to

exchange our battered Suzuki

consider a quick raid into our

for a land cruiser and guide – a

rooms before thinking better

great deal at $50 per head. We’re

of it, we stay where we are

wrapped in blankets and tour the

– lounging on the pool side

darkness before meeting a lioness

and congratulating ourselves

on the prowl. In the morning we

that there’s no need to hurry

meet a colobus monkey who lives

when you’re running your own

on the roof, staring down at us

schedule.

in the freezing, kidney-shaped

Daniel Howden is Afrikacorrespondent voor het Britse
dagblad The Independent.

NEED TO KNOW

swimming pool.
A leopard and lioness ticked
off, the other three of the big

Daniel Howden is an Africa
correspondent for the UK’s The
Independent newspaper

At OL PEJETA RESERVE, entrance
just off the main road before entering
the town of Nanyuki, OL PEJETA
HOUSE (+254 243 2430) charges
$115 per person per night half board.
The budget option is SWEETWATERS
tented camp (same number), which is
$80 per person per night, half board.
Not visited on our trip but very
worthwhile is NAIROBI NATIONAL
PARK, entrance on Langata Road,
Nairobi, which charges $40 per person
per day plus 500 shillings per vehicle.
An ESTIMATED BUDGET for a
one-week self-drive safari with
accommodation, car rental, park fees
and fuel would be $150–$200 per
person per day. Compare this with
the $400–$500 per person per day
typically charged by most high-end
organised safari outfits. Budget group
tours in open-top minibuses average
around $200 per day.
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Beyond Disney, Universal Studios and Gatorland lies
a world of rodeos and cowboys that will give you
a bigger thrill than any rollercoaster. Local cowgirl
A M Y G R E E N goes in search of the action
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Coy’s fiancée
rolls her eyes at his
headfirst dismount.
‘He likes to show off,’
she says

rodeo’s. Hier ligt het warme platteland (in meer dan
één betekenis), met zijn uitgestrekte sinaasappelgaarden en talloze paarden en koeien in de wei.
De kalksteenbodem produceert voedingrijk gras en
in deze streek bevinden zich veel van de 900.000
stuks vee en 500.000 paarden die Florida rijk is.
De driedaagse reis door Florida’s paardenland
begint in Kissimmee (met de nadruk op SIM), waar in
de Silver Spurs Arena de grootste rodeo ten oosten
van de Mississippi wordt gehouden. Er zijn rodeo’s
het hele jaar door, maar die van februari trekt wel
18.500 bezoekers. Dan wordt er drie dagen lang
op stieren gereden, achter kalveren aangezeten,
met jonge stieren geworsteld en nog veel meer. De
professionele deelnemers doen later in het jaar mee
aan de landelijke finale in Las Vegas.
Ik ben hier in oktober voor het Cowboy Heritage
Festival en de Florida Ranch Rodeo – een gezellig
evenement. Niet-professionele deelnemers rijden op
bronco’s, brandmerken kalveren, melken koeien en testen
andere vaardigheden. In Kissimmee liggen ook de
FOREVER FLORIDA veeranch van 1900 ha, met natuurreservaat, en de HORSE WORLD RIDING STABLES, waar
men kan paardrijden op een terrein van 300 ha.
Zo’n 150 kilometer naar het noordwesten ligt
Marion County, waar meer paarden te vinden zijn
dan in welke regio van de VS dan ook. Zelfs meer

BOKKENDE BRONCO:
COY MUELLER VLAK
VOOR ZIJN VAL
IN DE SILVER SPURS
ARENA IN KISSIMMEE
BUCKING BRONCO:
COY MUELLER
(ABOVE) TAKES A
TUMBLE (OPPOSITE)
AT KISSIMMEE’S
SILVER SPURS ARENA

© ILLUSTRAION: DOMINIC TREVETT, PHOTOS: AMY GREEN

Het hek vliegt open en een bokkende bronco
stormt de ring in met op zijn rug een cowboy die
met één hand de leren riem stevig vasthoudt en met
de andere zijn brede hoed. Enkele minuten bokt en
springt het wilde paard en ik bedenk me hoeveel
pijn in zijn nek en rug de cowboy morgen zal hebben.
Plotseling gooit het paard zijn rijder af: hals over
kop over de reling. Geen punt – de cowboy staat op,
beklimt de reling en gooit zijn armen triomfantelijk
de lucht in om te laten zien dat hem niets mankeert.
Het publiek joelt, maar voor Coy Mueller is dit
gesneden kost. De 28-jarige Mueller is op een
ranch opgegroeid en nu verdient hij zijn brood
door voor verschillende ranches in centraal Florida
paarden te temmen. Daar is niet zoveel theatraal
gedrag voor nodig als nu, tijdens de avondrodeo in
de SILVER SPURS ARENA in Kissimmee, maar hij is
eraan gewend om afgeworpen te worden. Dat zegt
zijn verloofde Lindsay Smith, 25, die hem vanaf de
tribune gadeslaat. Ze rolt met haar ogen wanneer
hij voorover van het paard duikelt.
“Hij houdt ervan om indruk te maken”, zegt ze.
Ze zijn van plan om volgend jaar te trouwen.
Welkom in centraal Florida, het echte Florida dat
al bestond voordat de amusementsparken werden
aangelegd – die natuurlijk ook hartstikke leuk zijn.
Hier wonen de echte cowboys en kun je naar echte
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The gate flies open and into the arena bursts a

ways than one), shaped by orange groves, and

bucking bronco ridden by a cowboy clutching its back

horse and cow pastures stretching far and wide. The

with one hand and his wide-brimmed hat with the

limestone-infused soil makes the grasses especially

other. For several minutes the untamed horse lurches

nutritious, and the area is home to many of the

and veers, and watching from the stands I begin to

state’s 900,000 cattle and a half-million horses.

wonder how sore the cowboy’s neck and back will be

A three-day road trip through Florida’s horse

in the morning. Suddenly the bronco throws its rider

and rodeo heartland could begin in Kissimmee

headfirst over a railing. No harm done. The cowboy

(pronounced ‘kis-SIM-mee’), where Silver Spurs

scrambles up, climbs the railing and raises his arms

Arena hosts the nation’s largest rodeo east of the

triumphantly to show he is OK.

Mississippi River. It offers events year-round, but

The crowd cheers, but for Coy Mueller this is

the arena’s biggest rodeos are in February and June:

business as usual. Mueller, 28, grew up on a ranch

February’s rodeo draws up to 18,500 people for three

and today makes his living working on several

days of bull riding, calf roping, steer wrestling and

ranches in central Florida. Among his jobs is breaking

more. These are professional-level rodeos and many

horses. The job perhaps does not require the

of the competitors will go on to compete later in the

showmanship he exudes here during this evening’s

year in the national finals in Las Vegas.

rodeo at SILVER

SPURS ARENA in Kissimmee, but

I am here in October for the Florida Ranch Rodeo

he is used to being thrown from a horse, says his

and Cowboy Heritage Festival. The rodeo is a

fiancée Lindsay Smith, 25, who is watching from the

non-professional, all-in-good-fun event that tests

stands with Mueller’s family. She rolls her eyes at his

competitors from across the state in bronco riding,

headfirst dismount.

calf branding, cow milking and other skills. Elsewhere

‘He likes to show off,’ she says.

Kissimmee offers FOREVER FLORIDA, a 4,700-acre

They plan to marry next year.

(1,900ha) working cattle ranch and nature preserve,

Welcome to central Florida, the real Florida, the
one that existed before the theme parks – which of
course are fun too. Here you will find real cowboys
and rodeos. It is a bucolic and warm region (in more

and HORSE WORLD RIDING STABLES, which offers
riding on 750 acres.
Some 150km to the north-west is Marion County,
home to more horses and ponies than any other
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LINKS: EEN SAFARI
TE PAARD VAN
FOREVER FLORIDA.
RECHTS: MOUNT
DORA MET ZIJN
ZUIDELIJKE CHARME

© FLORIDA ECOSAFARIS AT FOREVER FLORIDA, ALAMY

LEFT: A HORSEBACK
SAFARI WITH
FOREVER FLORIDA.
RIGHT: MOUNT
DORA EXUDES
SOUTHERN CHARM

dan in Kentucky, waar de Kentucky Derby plaatsvindt. Op zo’n 200 boerderijen en trainingscentra
worden hier volbloedpaarden, arabieren en paso
fino’s gefokt. Voor een mooie rit kiest u de US 441.
Deze weg doet stadjes aan zoals MOUNT DORA,
vol typisch zuidelijke charme met zijn historische
huizen, antiek- en modewinkeltjes, kunstgalerijen
en cafeetjes, en op korte loopafstand Lake Dora.
Ik arriveer in Ocala in het 200 ha grote FLORIDA
HORSE PARK, net op tijd voor een uurtje paardrijden
langs één van CACTUS JACK’S RUITERPADEN. De
leider is Craig Creamer, de polodirecteur van het park.
Ik ben een van degenen in de groep die maar weinig
ervaring met paarden hebben, maar Creamer stelt ons
met zijn fantastische humor helemaal gerust. Ik beklim
Tika, een bruine Argentijnse volbloed. Na jarenlang
polo te hebben gespeeld, heeft ze spirit en loopt ze
graag voorop. De ochtendlucht is warm en zwanger
van mist en waterdamp. We rijden door bossen en
open velden – deel van de MARJORIE HARRIS CARR
CROSS FLORIDA GREENWAY, een natuurreservaat
dat zich uitstrekt van de Golf van Mexico tot aan de
St. John’s rivier. We kijken uit naar herten, kalkoenen
en ander wild. Na verloop van tijd trekt de mist op en

county nationwide, including those in Kentucky,
where the Kentucky Derby is run. More than 200
farms and training centres are here, raising and
showing horses such as Thoroughbreds, Paso Finos
and Arabians. Consider forgoing the interstates for
scenic US 441. The highway winds through towns
such as MOUNT

DORA, which exudes Southern

charm with its historic homes and a shopping district
of antique and fashion boutiques, art galleries and
cafés, all a short walk from Lake Dora.
I arrive in Ocala at the 500-acre (200ha) FLORIDA
HORSE PARK in time for an hour-long horseback
ride with CACTUS JACK’S TRAIL RIDES. It’s led by
Craig Creamer, the park’s polo director. I am among
perhaps half-a-dozen riders who have very little
previous experience, and Creamer eases our nerves
with his amicable wit. I climb onto Tika, a brown
Argentine Thoroughbred. She is competitive after her
years of playing polo and she likes to be in front of
the group. The morning is warm and the air is heavy
with humidity and fog as we set off into the park’s
woodlands and open fields, all part of the MARJORIE
HARRIS CARR CROSS FLORIDA GREENWAY, a
preserve stretching from the Gulf of Mexico to the
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Als u ooit rondliep met het idee voor een eigen stukje paradijs op Curaçao, maak dan eens vrijblijvend een afspraak bij Santa Barbara
Plantation. Dit project behoort nu al tot de mooiste resorts van het Caribisch gebied met onder andere het prachtige Hyatt Regency
Curaçao Golf Resort, Spa & Marina, de Old Quarry golfbaan van de hand van Pete Dye en de moderne Seru Boca jachthaven.
Voor elk wat wils: Terrace Homes met uitzicht op de golfbaan en Spaanse Water, Terrace Estates met ruime kavels waar u uw eigen droom
kan waarmaken, Marina Village gelegen naast de jachthaven of de unieke Fairway Estates met spectaculair vergezicht op de golfbaan en
de Caribische zee en 24/7 bewaking.
Bent u op het eiland, bel vandaag nog voor een afspraak en laat u vrijblijvend rondleiden: +5999 767-3405 of +5999 670-4270 (Jan-Peter Klijn).
Of bezoek onze website: www.santabarbaraplantation.com
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In Marion County you can tour a horse farm or
observe a horse auction
stappen we onder een strakblauwe hemel de bossen
uit. De volgende dag heb ik zadelpijn.
Het Florida Horse Park organiseert in het
weekend vaak evenementen, zoals paardenrennen
en polowedstrijden. Hier ligt een netwerk van ruim
160 km ruiterpaden. Elders in Marion County kunt u
een rondleiding krijgen op een paardenstoeterij of
een paardenveiling meemaken, maar dan moet u
wel boeken. Logeren kunt u bij Brantley en Anne
Overcash, in hun SHAMROCK THISTLE AND
CROWN BED AND BREAKFAST, een Victoriaans
huis uit 1887. Of in een van de 24 cottages van
het FLORIDA CARRIAGE MUSEUM AND RESORT.
Het museum bezit een fraaie collectie antieke
rijtuigen en op het 160 ha grote terrein kunt u
paardrijden of rijtuigen uitproberen. Ook worden er
trouwpartijen en reünies gehouden.
“De mooie hekken, weiden en paardenstallen, en
imposante huizen zijn het eigendom van mensen
die een passie hebben voor paarden”, aldus Gloria
Austin, die al ruim 50 jaar paardrijdt en oprichtster
is van het Carriage Museum and Resort. “Het is een
paradijs voor mensen die van paarden houden.”

St Johns River. We watch for deer, turkey and other
SHAMROCK THISTLE
AND CROWN B&B,
GEVESTIGD IN EEN
VICTORIAANS HUIS
UIT 1887
THE SHAMROCK
THISTLE AND
CROWN B&B IS A
VICTORIAN HOME
DATING BACK
TO 1887

wildlife. Eventually the fog burns away and when we
emerge from the woods, a blazing blue sky greets us.
The next day my butt is very sore.
The Florida Horse Park offers events most
weekends, including equestrian competitions and
polo games. More than 160km of trails connect
here. Elsewhere in Marion County you can tour
a horse farm or observe a horse auction, but you
need to plan ahead. Consider staying with Brantley
and Anne Overcash at their SHAMROCK THISTLE
AND CROWN BED AND BREAKFAST, a Victorian
home built in 1887. Or in one of 24 cottages at the

FLORIDA CARRIAGE MUSEUM AND RESORT.
The museum features one of the world’s finest
collections of antique carriages, and the 400-acre
(160ha) resort also offers horseback riding, carriage
rides and accommodation for special events such as
weddings and reunions.
‘It’s board fences and grass pastures with beautiful
horse barns and beautiful homes that are owned by
people who have a passion for horses,’ says Gloria
Austin, the museum and resort’s founder, who has
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It’s board fences and grass pastures with
beautiful horse barns and homes owned
by people with a passion for horses

Amy Green is journalist in Orlando. Haar stukken
zijn gepubliceerd in People, The New York Times en
Newsweek. Ze komt uit Florida, maar het bezoek
aan de rodeo voor M magazine was haar eerste.

ridden horses for at least 50 years. ‘It’s like a bastion
GLORIA AUSTIN, DE
EIGENARES VAN HET
FLORIDA CARRIAGE
MUSEUM HEEFT DE
TEUGELS IN HANDEN
OP DE NAGEBOUWDE
OUDE POSTKOETS

of delights for somebody who is interested in horses.’

FLORIDA CARRIAGE
MUSEUM OWNER
GLORIA AUSTIN (AT
THE REINS) ON A
REPRODUCTION OF
AN OLD WESTERN
STAGECOACH

in Micanopy, another Southern charmer full of old

From here, you can drive on toward Gainesville,
home to the University of Florida, the state’s oldest
and largest university. Take US 441 again, stopping
homes, cute shops and eateries. In Newberry, outside
Gainesville, is CANTERBURY SHOWPLACE INC, one
of the state’s biggest horse parks offering a 2,000seat covered arena, three outdoor rings, clinics with
professional riders and events most weekends. Wendy
Low and Carlie Evans started the park 20 years ago.
‘The grass is so good and nutritious for the horses
to build bone. That’s why a lot of the breeding farms
are in this area,’ says Low, Canterbury’s manager.
‘And then because of that all sorts of people came
into the area realising how beautiful it is. Rolling hills.
Big oak trees. Good climate. Close proximity to all the
things we love to do.’

Amy Green is an Orlando-based journalist whose
stories have appeared in People, Newsweek and The
New York Times. She is a Florida native, but this was

her first time seeing a rodeo for M magazine

© AMY GREEN

Vervolgens rijdt u naar Gainesville, waar de
oudste en grootste universiteit van Florida staat. U
neemt de US 441 weer en stopt in Micanopy, nog
zo’n charmant zuidelijk plaatsje vol oude huizen,
leuke winkels en eetgelegenheden. In Newberry,
vlak bij Gainesville, ligt CANTERBURY SHOWPLACE
INC, één van de grootste paardenparken in Florida,
met een overdekte manege met 2.000 zitplaatsen,
vijf buitenmaneges, clinics met professionele ruiters
en weekendevenementen. Wendy Low en Calie
Evans hebben het park 20 jaar geleden geopend.
“Het gras is van goede kwaliteit en bevat veel
voedingsmiddelen voor de botten van de paarden.
Daarom liggen in deze streek veel fokkerijen”, aldus
Low, de manager van Canterbury. “Daarom trekken
we hier veel bezoekers, die meteen ook inzien hoe
bijzonder mooi deze streek is. Glooiende heuvels.
Grote eikenbomen. Een goed klimaat. Vlak om ons
heen alles waar we van houden.”
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TIJD VOO R EEN NIEUWE
FOTOWEDSTRIJD

SNAP
HAPPY
TIME FO R A NEW
PHOTO C ONTEST

WINNAARS VORIGE EDITIE

“Ik vind deze
foto te gek.
De compositie,
de kleuren, de
belichting… Hij
ademt de sfeer
van avontuur
en nieuwe
ontdekkingen“
‘I love this
photo, it’s well
composed, it
has great colour
and light, and
really captures
the spirit of
adventure
and finding
something new’

LAST ISSUE’S WINNERS

Vakantiefoto’s geven een unieke kijk

Holiday pictures give a unique view

op uw persoonlijke vakantiebeleving.

of your personal holiday experience.

Wij blijven genieten van uw mooie,

We continue to enjoy your beautiful,

kleurrijke, grappige en romantische

colourful, funny and romantic

inzendingen. Ook deze keer zaten er

photos. Once again we received many

weer geweldig veel prachtige foto’s

wonderful entries, from which our

bij, waaruit onze vakkundige jury drie

expert jury selected the top three.

winnaars heeft geselecteerd.
The First Prize winner wins an

De hoofdprijswinnaar krijgt

Alternate MSI Notebook, the Second

een Alternate MSI Notebook,

Prize winner a holiday literature

de nummer twee een vakantie-

package and the Third Prize winner

boekenpakket en nummer drie

a Martinair surprise package.

een Martinair verrassingspakket.
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FIRST
PRIZE
HEREMIETKREEFT
OP VAKANTIE OP
CURAÇAO, DOOR
HANS VAN DER POST
THIS HERMIT CRAB
TAKES A HOLIDAY IN
CURAÇAO, SHOT BY
HANS VAN DER POST

NIEUWE RONDE, NIEUWE

NEW ROUND, NEW CHANCES!

KANSEN! Doe mee aan onze

Send your pictures in to our

fotowedstrijd en maak kans op

next holiday photo contest for

een van deze schitterende prijzen:

the chance to win one of these
fantastic prizes:

SECOND
PRIZE

THIRD
PRIZE

EEN TIJDLOOS
MOMENT
IN CUBA,
VASTGELEGD
DOOR NOORTJE
VAN GESTEL

EEN OPVALLEND
CUBAANS STRAATTAFEREEL DOOR
ANIEK LUMENS

A MOMENT IN
TIME IN CUBA,
CAPTURED BY
NOORTJE VAN
GESTEL

A STRIKING
CUBAN STREET
SCENE BY ANIEK
LUMENS

DE PRIJZEN

THE PRIZES

1e prijs – 2 retourtickets van Martinair

1st Prize Two return tickets

2e prijs – Een Notebook van

with Martinair.

Alternate. Deze actie wordt

2nd Prize An Alternate Notebook.

mede mogelijk gemaakt door

This offer is made possible by

Alternate (www.alternate.nl), hét

Alternate (www.alternate.nl),

bedrijf voor het online bestellen

the online vendor of hardware,

van hardware, software en

software and entertainment

entertainmentproducten.

products.

3e prijs – Verrassingspakket

3rd Prize A Martinair surprise

van Martinair.

package.

DE SPELREGELS

THE RULES

1. Inzenden is mogelijk tot 1 maart 2010.

1. Entry closes on March 1, 2010.

2. Een vakkundige jury beoordeelt

2. An expert jury will judge the entries.

de inzendingen.

3. The photo material will not be returned

3. Het fotomateriaal wordt niet

to the participants and may be used

geretourneerd en kan vrij van rechten voor

by Martinair rights-free for publicity

publicatiedoeleinden worden gebruikt.

purposes.

4. De uitslag wordt in maart 2010

4. The winners will be announced in

bekendgemaakt op onze website.

March 2010 on www.martinair.nl.

5. De prijswinnaars krijgen schriftelijk bericht.

5. The prize winners will be notified in writing.

6. Over de uitslag kan niet

6. We will not enter into correspondence

worden gecorrespondeerd.

about results.

7. De gewonnen prijs kan niet worden

7. The prizes may not be exchanged for cash.

ingewisseld voor een geldbedrag.

8. Your photo must be taken at a Martinair

8. Uw foto moet zijn genomen op een

destination.

passagiersbestemming van Martinair.

SEND YOUR DIGITAL PHOTO(S) TO:
STUUR UW FOTO(‘S) NAAR:

mp.fotowedstrijd@nl.martinair.com,

mp.fotowedstrijd@nl.martinair.com

with the words ‘Photo Competition’

o.v.v. ‘fotowedstrijd’. Vergeet niet de

in the subject line. Don’t forget to

bestemming, het vluchtnummer en

tell us your destination, your flight

uw contact gegevens te vermelden!

number and your contact details.
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Sick children
flown to Orlando
by the Red Cross
and Martinair
Op de eerste vlucht naar Orlando op 15 oktober
2009, gingen er twaalf Rode Kruis gezinnen mee,
dit werd aangeboden door Martinair. Veertien
(chronisch) zieke kinderen gingen met hun ouders,
broertjes en zusjes op bezoek bij hun favoriete
Disneyfiguren in Orlando.
Het Nederlandse Rode Kruis organiseerde samen

Rhinos flown
to freedom
by Martinair
Drie zwarte neushoorns uit de

met Martinair voor de 39e achtereenvolgende keer
een vakantie voor speciale vakantiegangers. Dit jaar
lag de bestemming voor het eerst buiten Europa.
Deze vakantie past in een bijzondere traditie die
begon toen Martin Schröder, grondlegger van Martinair,
Three black rhinos from the Czech

in 1970 het Rode Kruis een vlucht aanbood in plaats

Tsjechische dierentuin Dvur Králové zijn door

Dvur Králové zoo have been taken by air

van een sponsorbijdrage aan het vakantieschip J. Henry

Martinair Cargo naar hun nieuwe thuis in

to their new home in Mkomazi National

Dunant. Deze eerste vlucht vond in 1971 plaats met

Mkomazi National Park in Tanzania gevlogen.

Park in Tanzania. Their release there is a

als bestemming Bournemouth aan de Engelse kust.

Met het uitzetten van de drie neushoorns

contribution towards the conservation of

Vele Rode Kruis-vakantiegangers hebben nooit

wordt gewerkt aan het behoud van deze

this endangered species. The population of

eerder gevlogen. De vlucht naar Amerika en twee dagen

sterk bedreigde diersoort. De populatie van

black rhinos in Africa has decreased from

vol avontuur in Walt Disney

zwarte neushoorns in Afrika is afgenomen

100,000 in 1960 to 4,000 in 2008.

World Resort was voor deze

van 100.000 in 1960 naar 4.000 in 2008.
Deborah, Jabu en Jamie zijn drie Oost-

Deborah, Jabu and Jamie are three East
African black rhinos with the same genes

kinderen met hun familie
een droom die uitkwam.

Afrikaanse zwarte neushoorns, die dezelfde

as the black rhinos in Tanzania. Mkomazi

genen hebben als de zwarte neushoorn

is currently home to nine black rhinos in a

in Tanzania. In Mkomazi leven momenteel

special fenced-off area of about 45km2. The

passengers joined

negen zwarte neushoorns in een speciaal

animals are guarded against poachers day

Martinair’s inaugural flight

omheind gebied van ongeveer 45 vierkante

and night and lovingly looked after by the

to Orlando last 15 October.

kilometer. De dieren worden dag en nacht

British nature conservationist Tony Fitzjohn

The airline flew fourteen

bewaakt tegen stropers en liefdevol

and his wife Lucy who, among other causes,

chronically ill children and their parents, brothers and

verzorgd door de Britse natuurbeschermer

have been campaigning for the conservation

sisters to visit their favourite Disney figures in Florida.

Tony Fitzjohn en zijn vrouw Lucy, die zich al

of the black rhino for many years.

This was the 39th consecutive holiday for special

jaren inzetten voor het behoud van onder
meer de zwarte neushoorn.
Het vervoer van neushoorns is uitzonder-

Transporting rhinos is a difficult task

Some very special

holidaymakers organised by The Dutch Red Cross

that requires extreme care. But you have

and Martinair, but the first time a destination outside

come to the right address with Martinair

Europe had been chosen.

lijk en vraagt om maatwerk. Hiervoor is men

Cargo. The transport of animals is handled

bij Martinair Cargo aan het juiste adres. Het

precisely and in strict accordance with

Martinair founder Martin Schröder. In 1970, instead of

vervoer van dieren gaat uiterst zorgvuldig

international guidelines. The welfare of

making a sponsorship contribution to the holiday ship

en volgens strikte internationale luchtvaart-

the animals remains a priority throughout.

J. Henry Dunant, he offered The Dutch Red Cross the

richtlijnen. Het welzijn van de dieren staat

Martinair Cargo made an intermediate stop

use of an aeroplane. The first flight took place in 1971

ten alle tijde voorop. Martinair Cargo maakte

in Kilimanjaro, especially for Deborah, Jabu

and the destination was Bournemouth on the south

speciaal voor Deborah, Jabu en Jamie een

and Jamie.

coast of England.

tussenstop in Kilimanjaro.

The transport and release of the animals

This holiday is part of a special tradition started by

Many Red Cross holidaymakers have never taken a

Het transport en de uitzetting zijn

have been made possible by the Suzuki

flight in their entire lives. The flight to America and two

mogelijk gemaakt door de Nederlandse

Rhino Club, a foundation established in

days of adventure at the Walt Disney World Resort was

stichting Suzuki Rhino Club.

The Netherlands.

a dream come true for these children and their families.
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Aid from
above
Wings of Support is een initiatief

later, op 6 november 1998, was de

Wings of Support is an

months later – on 6 November,

van vliegend personeel van KLM en

oprichting van Wings of Support

initiative started by the flight

1998 – Wings of Support had

Martinair, dat kinderen in landen

een feit. Ieder lid van het vliegend

crews of KLM and Martinair that

been launched.

waar zij op vliegen aan onderdak en

personeel wordt aangemoedigd

helps children in the countries we

onderwijs helpt. Door de aard van

suggesties te doen voor het

fly to with housing and education.

is encouraged to come up with

het werk komt het personeel in veel

ondersteunen van groepen van

The nature of their work is such

suggestions for supporting groups

landen; zo kan een project maximaal

kinderen in het buitenland. Dit kan

that the flight crews visit many

of children abroad. This can be

bezocht worden, zowel door

variëren van het ondersteunen van

countries, which means that a

anything from supporting a crèche

mensen van Wings of Support als

een crèche voor kleine kinderen in

project can be closely monitored,

for young children in Cancún to

geïnteresseerde donateurs.

Cancún tot het kopen van bedden

both by Wings of Support

purchasing beds for an orphanage

Als vliegend personeel kom je

voor een weeshuis in Puerto Plata.

members and interested donors.

in Puerto Plata.

over de gehele wereld en verblijf

Vandaag de dag wordt Wings of

Flight crews are lucky enough

Every member of the flight crew

On a day-to-day basis, Wings

je in luxe hotels. Maar naast

Support bemand door 80 leden die

to travel the world, stay in luxury

of Support is staffed by about 80

deze luxe en het maken van

op vrijwillige basis de organisatie

hotels and enjoy the sights.

members working on a voluntary

leuke uitstapjes, zie je vaak een

vormen. We kunnen maandelijks

But they also see a great deal

basis. We currently receive monthly

hoop ellende zoals bedelende,

rekenen op de financiële steun

of poverty, including begging,

financial support from almost

gehandicapte en verwaarloosde

van bijna 3.000 donateurs, voor-

handicapped and neglected

3,000 donors, notably Martinair

kinderen. Veel van deze kinderen

namelijk collega’s van Martinair

children. Many of these children do

and KLM.

gaan niet naar school en ze krijgen

en KLM. Daarnaast wordt Wings

not attend school and receive little

weinig liefde en vertrouwen. Door

of Support gesponsord door

love and attention. A lack of money,

being sponsored by an increasing

gebrek aan middelen, mankracht

een groeiend aantal bedrijven,

manpower and time means that

number of companies, institutions

en tijd kun je hier niets aan doen.

instellingen en particulieren.

there is very little anyone can do

and individuals. Since its creation

Dit gevoel van onmacht bracht

Sinds de oprichting in 1998 heeft

about this.

in 1998, Wings of Support has

gezagvoerder Marius den Dulk

Wings of Support al meer dan 350

ertoe om een artikel te schrijven

projecten wereldwijd gesteund.

that led pilot Marius den Dulk to

in een vakblad waarin hij collega’s

Voor meer informatie over het werk

write an article in a trade magazine

For more information about Wings

opriep om de handen ineen te

van Wings of Support kunt u kijken

in which he called upon colleagues

of Support’s voluntary work, please

slaan. Nog geen drie maanden

op www.wingsofsupport.org

to take action. Not even three

see www.wingsofsupport.org

It was this feeling of frustration

www.wingsofsupport.org
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In addition, Wings of Support is

been involved in more than 350
projects worldwide.

MARTINAIR.COM || 59

22/10/09 17:00:14

Immigration forms
Lees de formulieren aandachtig door voordat u begint met invullen. Als u

Please make sure you read these forms carefully before filling them out. If

vragen heeft, kunt u de bemanning om assistentie vragen. Mocht u een fout

you have any questions, ask a crew member for assistance. If you make a

hebben gemaakt, dan kunt u de bemanning om een nieuw formulier vragen.

mistake, ask a crew member to give you another form.

Let op: foutief of onvolledig ingevulde formulieren kunnen leiden tot

Please note: incorrectly or incompletely filled in forms could lead to heavy

hoge boetes, opgelegd door de Amerikaanse autoriteiten. Tevens kan u

fines being imposed by the United States authorities. You may also be

de toegang tot de Verenigde Staten worden ontzegd.

refused entry into the United States.

Nieuwe regel voor reizigers naar de Verenigde Staten: met ingang van

New legislation for travellers to the United States: as of 12 January 2009,

12 januari 2009 zijn reizigers naar de Verenigde Staten verplicht om

travellers to the United States are obliged to obtain permission to travel via

vooraf reistoestemming aan te vragen via het ‘Electronic System for

the Electronic System for Travel Authorisation (ESTA), see opposite.

Travel Authorization’ (ESTA).
Dit formulier is bedoeld voor alle personen die niet in het bezit

Dit formulier is bedoeld voor alle personen die wel in het

zijn van een bezoekersvisum, ook kinderen en baby’s.

bezit zijn van een visum.

This form is intended for all persons who do not have a

This form is intended for all persons who do have a visitor’s visa

visitor’s visa, including children and babies.
VUL IN MET
BLOKLETTERS

VUL IN MET
BLOKLETTERS

WRITE IN
CAPITAL
LETTERS

WRITE IN
CAPITAL
LETTERS

Achterzijde
NIET invullen
DO NOT write
on this side

Voornaam precies zoals in het

Geboortedatum hier invullen.

Voornaam precies zoals in het

Het vluchtnummer begint met MP

paspoort staat vermeld.

Enter your date of birth here.

paspoort staat vermeld.

en staat op uw ticket.

Your first name, exactly as it is

Your flight number is on your ticket;

given in your passport.

it starts with MP.

Your first name, exactly as it
is given in your passport.

NETHERLANDS
In de Engelse taal invullen.

Het vluchtnummer begint met MP
en staat op uw ticket.
Your flight number is on your ticket;

NETHERLANDS

it starts with MP.

In de Engelse taal invullen.

Vergeet niet uw

Write in English.

douaneverklaring

Write in English.

Handtekening invullen.
Altijd uw volledige adres invullen

Your signature.

(incl. nummer en straat).

Altijd uw volledige adres invullen

in te vullen en in

(incl. nummer en straat).

te leveren bij de

Always give full address details

NIET VERGETEN:

Always give full address details

(inc. number and street).

Naam, Land, Geboortedatum,

(inc. number and street).

Het GEHELE formulier samen met uw paspoort
overhandigen aan de immigratiemedewerker.

DON’T FORGET:

autoriteiten. Eén
formulier per gezin

Datum en Handtekening.

Het GEHELE formulier samen met
uw paspoort overhandigen aan de

is voldoende.

immigratiemedewerker.Het departure-deel

Don’t forget to fill

krijgt u terug. Dit dient u goed te bewaren

out your customs

Present this WHOLE form, together with your

voor de terugreis.

passport, to the US immigration official. The

Present this WHOLE form, together with your

declaration and

departure slip will be returned to you. Keep it safe

passport, to the US immigration official. The

for your return journey.

departure slip will be returned to you.

Het departure-deel krijgt u terug. Dit dient u
goed te bewaren voor de terugreis.

Name, Country, Date of Birth,
Date and Signature.

Keep it safe for your return journey.

present it to the
authorities. One form per
family is sufficient.

Geboortedatum hier invullen.
Enter your date of birth here.
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Travel info USA
NIEUWE REGELS VOOR REIZIGERS NAAR
DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
Met ingang van 12 januari 2009 zijn passagiers uit landen
die onder het Visa Waiver Programma vallen, verplicht een
aanvullende reistoestemming aan te vragen voor de Verenigde
Staten. Deze aanvraag kan eenvoudig via het ‘Electronic
System for Travel Authorization’ (ESTA) worden ingediend.

NEW LEGISLATION FOR TRAVELLERS
TO THE UNITED STATES OF AMERICA
As of 12 January 2009, passengers from countries in
which the Visa Waiver Program applies are obliged to
request additional authorisation for travel to the United
States. This request may be conveniently made via the
Electronic System for Travel Authorisation (ESTA).

Wat is ESTA-reistoestemming?
Indien u naar de Verenigde Staten reist en gewoonlijk geen visum nodig

What is ESTA travel authorisation?

heeft, moet u voortaan zo vroeg mogelijk, maar minstens 72 uur voor

a visa, you now have to request ESTA travel authorisation at least 72

vertrek, een ESTA-reistoestemming aanvragen. Deze reistoestemming

hours prior to departure. This travel authorisation provides additional

is een aanvulling op de informatie die u voor de ‘US Customs and Border

information which supplements the ‘US Customs and Border Protection

Protection Authority’ moet invullen wanneer u naar de Verenigde Staten

Authority’ form which you should fill in when you arrive in the United

vliegt. Het Visa Waiver Programma geldt voor reizigers uit de volgende

States. The Visa Waiver Program applies to travellers from the following

landen: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Estland*, Finland,

countries: Andorra, Belgium, Denmark, Germany, Estonia*, Finland,

Frankrijk, Hongarije*, Ierland, IJsland, Italië, Letland*, Liechtenstein,

France, Hungary*, Ireland, Iceland, Italy, Latvia*, Liechtenstein, Lithuania*,

Litouwen*, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,

Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Norway, Austria, Portugal, San

Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije*, Spanje, Tsjechië*, het Verenigd

Marino, Slovakia*, Slovenia, Spain, the Czech Republic*, South Korea*,

Koninkrijk, Zuid-Korea*, Zweden en Zwitserland, alsmede Australië,

Sweden, Switzerland, the United Kingdom, Australia, Brunei, Japan,

Brunei, Japan, Nieuw-Zeeland en Singapore. * Reizigers uit deze landen

New Zealand and Singapore. *Travellers from these countries must be in

dienen tevens in het bezit te zijn van een e-paspoort (met chip). Bent u

possession of an epassport (chip-enabled). If you are in possession of a

in het bezit van een geldig visum voor reizen naar de Verenigde Staten?

valid United States visa, you may use that visa for its intended purpose

Dan kunt u dat visum blijven gebruiken voor het doel waarvoor het is

and you’ll not be required to request ESTA travel authorisation.

If you’re travelling to the United States and do not normally require

uitgegeven en heeft u geen ESTA-reistoestemming nodig.

What do I need to do?
Wat moet ik doen?
De ESTA-reistoestemming is kosteloos aan te vragen op de ESTA-

ESTA travel authorisation may be requested free of charge on the ESTA

website. U dient dit zo vroeg mogelijk, maar minstens 72 uur voor

least 72 hours prior to departure. The completion of the request takes

uw vertrek, te doen. Het invullen van de aanvraag duurt ongeveer 15

around 15 minutes. Questions asked are similar to those appearing on

minuten. De vragen zijn vergelijkbaar met de vragen op het huidige groene

the current green form (the Arrival/ Departure I-94 form). This form

formulier (het Aankomst-/Vertrekformulier I-94). Dit formulier wordt

will be handed out during the course of your flight. Eventually, the ESTA

tijdens de vlucht door de cabinemedewerkers uitgedeeld. Op termijn zal

travel authorisation will replace this form but, in the meantime, you must

de ESTA-reistoestemming dit formulier vervangen, maar voorlopig moet

request ESTA travel authorisation as well as complete the green form

u én de ESTA-reistoestemming aanvragen én dit groene formulier voor

before your arrival.

aankomst invullen. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een

Once your request has been approved, you’ll receive a reference number.

referentienummer. Bewaar dit referentienummer goed: u heeft het nodig

Keep this reference number in a safe place, as you’ll need it to amend

om uw ESTA-informatie te wijzigen als uw paspoort verloopt. De ESTA-

your ESTA information when your passport expires. ESTA travel

reistoestemming is twee jaar geldig. Gedurende deze twee jaar kunt u zo

authorisation is valid for a period of two years. During this period you

vaak als u wilt naar de VS reizen.

may travel to the United States as often as you wish.

Verplicht
Met ingang van 12 januari 2009 is de ESTA-reistoestemming verplicht.

Mandatory

Zorg ervoor dat u de ESTA-reistoestemming op tijd aanvraagt als u naar

that you request ESTA travel authorisation in good time if you’re

de Verenigde Staten wilt vliegen. Indien u de ESTA-reistoestemming niet

travelling to the United States. If you neglect to request ESTA travel

aanvraagt, kan u de toegang tot de Verenigde Staten worden geweigerd.

authorisation, you may be denied access to the United States. For more

Kijk voor meer informatie op www.martinair.nl onder Martinair Services.

information, visit Martinair Services on www.martinair.com.

website. You are advised to arrange this as soon as possible and at

As of 12 January 2009, ESTA travel authorisation is mandatory. Ensure
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Courtney
Hall
MANAGER
COWBOYS
ORLANDO

“Leer country
line dancing
bij Cowboys
Orlando of
logeer in
Universal
Studios City
Walk en bezoek
er de attracties“
‘Learn country
line-dancing
at Cowboys
Orlando or
visit Universal
CityWalk, where
you can stay,
eat and enjoy
attractions’

K
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827

KM
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776
5
729

M

M

KM
K
02
73

M

USA
K
83
78
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38
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Orlando

MEXICO

Havana
Cancún

Varadero
CUBA

Puerto Plata

DOMINICAN
REPUBLIC

Punta Cana
DUTCH ANTILLES

Getting There

Aruba
Curaçao

Where and what we fly

VLIEGTUIGTYPE /
AIRCRAFT TYPE
BOEING 767-300ER
AANTAL VLIEGTUIGEN IN ONZE VLOOT /
NUMBER OF AIRCRAFT IN OUR FLEET
4
AANTAL MOTOREN /
NUMBER OF ENGINES
2
GROOTSTE LENGTE /
OVERALL LENGTH
54,95m
SPANWIJDTE /
WING SPAN
47,57m
MAX. STARTGEWICHT /
MAX TAKE-OFF WEIGHT
184.600kg
COCKPITBEMANNING /
COCKPIT CREW
2
MAX. AANTAL PASSAGIERS /
MAX NUMBER OF PASSENGERS
110 COMFORT CLASS / 164 ECONOMY CLASS
MAX. VRACHTCAPACITEIT IN ONDERRUIMEN /
MAX CARGO CAPACITY IN LOWER DECK
12.000kg
MAX. VLIEGBEREIK /
MAX RANGE
11.350km (6,200NM)
MAX. VLIEGHOOGTE /
MAX ALTITUDE
13.140m (43,100ft)
STANDAARD KRUISSNELHEID /
STANDARD CRUISE SPEED
860km/h (465 knots)
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Anna
Sierszen

AMBASSADOR
OSLO

CITIZEN M HOTELS
AMSTERDAM

HELSINKI

STOCKHOLM

“Als u hier voor
het eerst bent,
bezoek dan de
restaurants rond
het Leideseplein,
in het hart van
de stad. Ze zijn
stuk voor stuk
uitstekend”

MOSCOW
EDINBURGH

COPENHAGEN

Amsterdam

WARSAW

LONDON
FRANKFURT

PRAGUE

KIEV

BUDAPEST
MILAN

‘If it’s your first
time here, try
the restaurants
around
Leideseplein,
a square in the
city centre;
they’re all
pretty good’

ROME
MADRID

BARCELONA

ISTANBUL

TEL AVIV

DOHA

DUBAI
ABU DHABI

MUSCAT

K
53
70
M

ACCRA

KENYA

Mombasa

Direct Martinair flights to and
from Amsterdam, the United States
and the Caribbean
Flights in cooperation with KLM

Directe Martinair vluchten
van en naar Amsterdam
Vluchten in samenwerking
met KLM
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Baggage
Beschadiging of vermissing van
bagage meldt u het beste meteen
bij de afhandelingsagent in de
aankomsthal (vóór u de douane
passeert). Vraag daarbij om een
Property Irregularity Report (PIR).
Voor informatie over vermiste

or missing, please report this

aankomst in Amsterdam belt

immediately to the baggage agent

of e-mailt u naar KLM Arrival

in the arrivals hall (before passing

Services: +31 (0)20-6491433,

through customs) and request a

klmbaggagetracing@klm.com. Neem

Property Irregularity Report (PIR).

bij een vermissing in het buitenland

For information about lost

contact op met de Martinair afhande-

baggage in the first five days

lingsagent ter plaatse. Informatie

after arrival in Amsterdam

over vermiste bagage langer dan

please contact KLM Arrival

5 dagen kunt u opvragen via het

Services: +31 (0)20 649 1433,

nummer +31 (0)20-6483348.

klmbaggagetracing@klm.com.

Voor vragen over claims naar

In case of lost baggage in other

aanleiding van vermiste en/of

countries contact the local

beschadigde bagage kunt u

Martinair baggage agent. For

terecht bij de afdeling Baggage

information on lost baggage after

Claims. Deze afdeling is op

five days you can contact +31 (0)20

werkdagen van 9.00 tot 17.00

648 3348.

te bereiken op telefoonnummer

The Baggage Claims department is

+31 (0)20-6011141 of

available on workdays from 9:00am

baggageclaims@nl.martinair.com.

to 5:00pm and can be reached

Heeft u iets laten liggen op

at +31 (0)20 601 1141 or email

de luchthaven Schiphol? Neem
dan contact op met Lost & Found

Flying fit

If your baggage is damaged

bagage (eerste 5 dagen) bij

baggageclaims@nl.martinair.com
If you have lost an item at

Schiphol, telefoonnummer 0900-

Schiphol Airport, contact Lost

SCHIPHOL (0900-72447465).

& Found Schiphol on tel 0900-

In handbagage mag u geen

SCHIPHOL (0900 7244 7465).

scharen of zakmessen en dergelijke

No scissors, pocket knives or

problemen in de benen leiden. Het is goed om ten minste één keer per

vervoeren. Vloeibare producten zijn

similar items may be stowed in

twee uur even te gaan staan en door het gangpad te lopen. Ook kunt u

enkel toegestaan in verpakkingen

your hand luggage. Individual liquid

oefeningen doen in uw stoel. Tijdens de vlucht vertonen wij op de tv-

van maximaal 100 ml (met

products are limited to a volume

schermen een aantal van dergelijke oefeningen. Zo komt u fit en uitgerust

uitzondering van babyvoeding en

of 100ml, excluding baby food and

op uw bestemming aan. Reizen per vliegtuig droogt uw lichaam uit; een

noodzakelijke medicijnen). Vloeibare

essential medicines. Liquid duty-

proces dat versterkt wordt door alcohol, koffie of thee. Drink veel water en

taxfree aankopen kunt u meenemen

free purchases may be brought on

wees matig met alcohol. U zult merken dat u zich fitter voelt bij aankomst.

aan boord zolang deze verzegeld zijn.

board on the condition that these

Remaining seated in the same position for long periods of time can lead

Contact

Lang in één houding zitten kan tot pijnlijke spieren of bloedcirculatie-

are sealed appropriately.
to aching muscles and circulation problems in the legs. It’s advisable to

U kunt bij vragen en opmerkingen het contactformulier invullen op de website

get up and walk down the aisle at least once every two hours. You could

www.martinair.nl of u kunt schriftelijk contact opnemen met onze klantenservice:

also do exercises while seated. During the flight, we display a number

Martinair Holland, Customer Services, Postbus 7507, 1118 ZG Schiphol

of exercises on the TV screens. Travelling by air dehydrates your body,
a process aggravated by the excessive intake of coffee, tea or alcohol.

If you have any questions or comments you can fill out the contact form at

Drink plenty of water and limit your alcohol intake. This will make you

www.martinair.nl or you can send a letter to: Martinair Holland, Customer

feel all the better when you reach your destination.

Services, P.O. Box 7507, 1118 ZG Schiphol, The Netherlands
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Choose for

more legroom
in Comfort Class

COMFORT CLASS
› More legroom › Personal video entertainment › Seat choice during booking
* $ 89 USD. Price for one person, per one-way trip.

COMFORT
EXTRA BEENRUIMTE,
408500154CLASS:
Adv CC FC_170x85_UK_v2.indd
1 STOELKEUZE BIJ

COMFORT CLASS: EXTRA LEGROOM, SEAT SELECTION
10/20/09 DURING
11:23:42 AM

BOEKING EN PERSONAL VIDEO-ENTERTAINMENT

BOOKING AND PERSONAL VIDEO ENTERTAINMENT

Op alle vluchten van Martinair bent u verzekerd van onze persoonlijke,

You are assured of our excellent personalised service on all Martinair

uitstekende service. U kunt alvast ontspannen én genieten van het begin

flights. You can therefore relax and enjoy your vacation from the very

van uw vakantie. Indien u kiest voor Comfort Class, reist u met nog meer

beginning of your flight. If you choose to travel Comfort Class, you will

comfort en service naar uw bestemming.

experience even more comfort and service en route to your destination.

Voor slechts € 65 per persoon per enkele reis krijgt u een upgrade van

For only €65 per person per one-way trip, you can get an upgrade from

Economy Class naar Comfort Class met:

Economy Class to Comfort Class with:

• Extra beenruimte.

• Extra legroom.

• Stoelkeuze bij boeking.

• Seat selection during booking.

• Personal video-entertainment.

• Personal video entertainment.

• Luxe koffieservice.

• Superior coffee service.

Gedurende de gehele vlucht kunt u gratis wijn, bier en frisdrank bij onze

You can order free wine, beer and soft drinks for the duration of the flight.

crew bestellen.
ECONOMY CLASS
ECONOMY CLASS

• A sandwich service and a hot meal with a choice of two menus, and for

• Sandwichservice en warme maaltijd met keuze uit twee menu’s; voor de

the children, a child’s meal.

kinderen een kindermenu.

• Soft drinks, coffee and tea for the duration of the flight.

• Softdrinks, koffie en thee tijdens de gehele vlucht.

• Entertainment with audio channels and TV programs on the screens

• Entertainment met audiokanalen en tv-programma’s op de

located in the aisles (comedy, documentaries, cartoons). Free headphones

beeldschermen in de gangpaden (comedy, documentaires, cartoons). Een

for use during your inbound and outbound flights.

gratis earphone te gebruiken voor uw heen- en terugreis.

• The option of hiring your own personal video entertainment for €12

• Mogelijkheid tot het huren van uw personal video-entertainment, voor

per single trip.

€ 12 per enkele reis.
SNACKS & SHOPPING
SNACKS & SHOPPING

You can order drinks and purchase snacks from our crew as they pass

Gedurende de gehele vlucht kunt u drankjes bestellen en snacks kopen

or at the front and rear of the aircraft for the entire flight. You will find

bij onze crew, en voor of achter in het vliegtuig. In het M+ Menu vindt u

our comprehensive selection in the M+ menu. See page 69 to view more

ons uitgebreide assortiment. Kijk achterin dit magazine op pagina 69 voor

entertainment and luxury products that you can purchase duty-free on

meer leuke en luxe producten die u tijdens de vlucht belastingvrij kunt

our flights. Our crew will also pass by with these products.

aanschaffen. Onze crew komt bij u langs met de producten.

Prices and information subject to possible amendment.

Prijzen & informatie onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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Robbie Williams?
Check!
James Blunt?
Check!
Coldplay?
Enrique Iglesias?
VanVelzen?

Check!
Check!
Check!

Tower, this is Martinair Flight 101.
Sky Radio is on. I repeat: Sky Radio
is on. We're ready for take off...

6.<5$',223.$1$$/

6.<5$',221&+$11(/

'HPX]LHNYDQ6N\5DGLR)0EUHQJWMHDOWLMGLQ

7KHPXVLFRQ6N\5DGLR)0DOZD\VSXWV\RX

HHQJRHGHPRRG7KXLVRSKHWZHUNLQGHDXWRHQ

LQDJRRGPRRG$WKRPHDWZRUNLQWKHFDURURI

QDWXXUOLMNRRNWLMGHQVGH]HYOXFKW2SDXGLRNDQDDO

FRXUVHGXULQJWKLVIOLJKW2QDXGLRFKDQQHO\RX

KRRUMHQRQVWRSGHOHNNHUVWHKLWVYDQ6N\5DGLR)0

FDQOLVWHQQRQVWRSWRWKHPRVWHQMR\DEOHKLWVRQ
6N\5DGLR)0
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TRAVEL
EXCLUSIVE

1

Ladies’ Fragrances
3
2

1

2

CK Deluxe
Travel
Miniatures 552

Gucci II 622

Eau de parfum 24 ml. Een frisse,

3

Eau de parfum 30 ml. Vrouwelijk

D&G The One
For Women 624

en exotisch.

Eau de parfum 50ml. Glamoureus,

Eau de parfum 30ml. Feminine

luxueus en sensueel. Een

zuivere sensuele geur die lang

and exotic.

oriëntaalse en bloemige geur.

blijft hangen.

SAVING OF 20%

Eau de parfum 50ml. Glamorous,

Eau de parfum 24ml. A fresh,

€

enduring, clean and sensual
fragrance.

€

37,00

36,00

luxurious and sensual. An oriental,
floral fragrance.
SAVING OF 19%

52,00

€
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1

SPECIAL
OFFER
54%
SAVING

2

3

TRAVEL
EXCLUSIVE

1

Chopard Wish 522

2

3

Eau de parfum 50ml. Perfect voor

Prada Infusion
D’Iris 623

Kenzo Coffret
Kaleidoscope 625

de vrouw met passie. Verrukkelijke

Eau de parfum 50 ml. Een frisse,

De beste parfums van Kenzo in

compositie van oosters hout,

zuivere, sensuele geur die

een sprankelend doosje. L’Eau

acacia en witte perzik.

lang blijft hangen.

par Kenzo, Kenzo Amour, Kenzo

Eau de parfum 50ml. Perfect

Eau de parfum 50ml. A fresh,

Parfum d’Été, Flower by Kenzo

for the passionate woman, this

enduring, clean and sensual

en Kenzo Jungle.

gorgeous composition brings

fragrance.

The universe of Kenzo perfumes

together fragrant woods from the

SAVING OF 19%

in a Kaleidoscope coffret, a

Far East with the fresh aromas of

€

acacia and white peach.
SAVING OF 54%

19,00

€

51,00

dazzle of light and colour. L’Eau
par Kenzo, Kenzo Amour, Kenzo
Parfum d’Été, Flower by Kenzo
and Kenzo Jungle.

37,00

€
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1

2

Men’s Fragrances
3

TRAVEL
EXCLUSIVE

1

2

3

D&G The One
For Men 362

David Beckham
Instinct 627

Eau de toilette 50 ml. Een

Eau de toilette 50 ml. Fris, stoer

tijdloos klassieke geur voor de

en zelfverzekerd.

Calvin Klein
Men’s Deluxe
Miniature
Collection 409

zelfbewuste man met stijl.

Eau de toilette 50ml. Refreshing,

Eau de toilette 50 ml. Voor

Eau de toilette 50ml. The One now

confident and strong.

de moderne, drukbezette man.

offers a male counterpart for men

SAVING OF 19%

Set bevat: Obsession for Men,

who never go unnoticed. A modern

€

classic dedicated to contemporary,

23,00

Euphoria Men, Calvin Klein Man,
Eternity for Men, CK One. Total.

luxury-loving men.

Eau de toilette 50ml. Ideal for the

SAVING OF 21%

modern man on the move, this all-

€

42,00

time-favourite collection consists
of: Obsession for Men, Euphoria
Men, Calvin Klein Man, Eternity for
Men, CK One.

37,00

€
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1

1

Davidoff
Cool Water Man 602
Eau de toilette 40 ml. Een frisse,
elegante en mannelijke geur voor
de 21e-eeuwse man.
Eau de toilette 40ml. A fresh,
elegant and masculine fragrance
for the 21st-century man, Davidoff
Cool Water Man is a cool wave of
strength and vitality.
SAVING OF 48%

SPECIAL
OFFER
48%
SAVING

19,00

€

2

Paco Rabanne
1 Million 510
Eau de toilette 100 ml. Paco
Rabanne geeft de klassieke
verleider flair en humor met
zijn nieuwe geur 1 Million.
Eau de toilette 100ml. Paco Rabanne
revives the myth of the seducer
with verve and humour in his new
fragrance 1 Million: the balance
2

between fresh and sparkling high
notes, spicy blossom heart and
sensual leather base is perfect.
SAVING OF 21%
3

52,00

€

3

Hugo Element 626
Eau de toilette 60 ml. Mannelijke
geur die de elementen aarde, vuur
en water uitstraalt. Een sterke
basis van cederhout en een vurig
hart van gember en koriander.
Creatief modern!
Eau de toilette 60ml. A masculine
scent that conveys the elements of
earth, fire and water. A strong base
of cedar with an intense heart of
ginger and coriander – creative
and modern.
SAVING OF 20%

40,00

€
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1

2

1

YSL Mascara
Volume Effect 634
De bestverkochte mascara van
Yves Saint Laurent, voor volle,
mooie wimpers.
Yves Saint Laurent’s best-selling
mascara for full, beautiful lashes.
SAVING OF 19%

22,00

€

2

YSL Touche Éclat 545
Chique camouflagestift. Zeer effectief
op donkere rimpels onder de ogen
omdat de pigmenten lichter maken én
camoufleren. Voor alle huidtinten.
Chic pen concealer, especially effective
on dark under-eye lines because the
pigments highlight as well as conceal.
For all skin tones.
SAVING OF 20%

Cosmetics
3

28,00

€

3

YSL Three Golden
Glosses 635
Handige reisverpakking voor
onweerstaanbaar stralende,
glanzende lippen.
Handy travel pack for irresistible,
sparkling, shiny lips.
SAVING OF 20%

49,00

€
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1

TRAVEL
EXCLUSIVE

The Body Shop Plane
Travel Needs 541
Dankzij deze selectie van populaire Body
Shop-producten komt u schoon en fris
en zonder uitgedroogde huid aan.
We have put together a selection of Body
Shop favourites to help you feel clean,
moisturised and refreshed during and
after a long journey. With Community
Trade cocoa butter and olive oil.

1

19,00

€
2

2

Revlon Moisturestay
Lipcolor Bonus Pack
629

Lippenstift voor glanzende, zachte
lippen, met vitamine C om uw lippen
te voeden en te beschermen. Met

FREE
GIFT

GRATIS ColorStay Lipcolor.
For shiny, soft lips, with vitamin C to
protect and nourish. Comes with a
FREE ColorStay Lipcolor.

30,00

€
3

Rosebud Salve 630
Dé beautyklassieker uit de VS:
lipbalsem én zalf voor eerste
hulp bij huidirritatie.
3

The beauty classic from the US:
4

a lip balm and ointment – first aid
for irritated skin.

10,00

€

4

Revlon 3D
Mascara Duo set 628
Voor extreem volle, krullende en lange
wimpers. Bij deze exclusieve aanbieding
krijgt u een GRATIS ColorStay eyeliner.
For extreme, full, curled and long lashes.
Get a FREE ColorStay Eyeliner with this
FREE
GIFT

exclusive offer.

19,00

€
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1

Lancaster Infinite Bronze 632

1
2

Een licht getinte crème voor een instant gouden
gloed, hydrateert en versoepelt de huid. SPF15.
Light, tinted cream for an instant golden glow.
Moisturises and comforts the skin. SPF15.

16,00

€

2

Lancaster After Sun 633
Lichte, verfrissende aftersun crème-lotion voor gezicht
en lichaam. Completeert de uitgedroogde huid en helpt
bij het voorkomen van de risico’s van vervellen.
Light and refreshing face and body after-sun
moisturising lotion. Replenishes dehydrated skin and
helps prevent peeling.
SAVING OF 21%

25,00

€
3

Piz Buin Tan Intensifier 637
Versterkt het natuurlijke bruiningsproces
door uw huideigen pigmenten te activeren.
Resultaat: een schitterende natuurlijke kleur
met optimale bescherming!
Strengthens the natural bronzing process by

Cosmetics

3

activating innate pigments. Result: a dazzling
natural colour with optimal protection.

17,00

€

4

4

Nuxe Golden Oil 631
Hét geheim van J.Lo! Deze goudkleurige dry oil
laat huid en haar prachtig stralen.
J.Lo’s beauty secret! This gold-tinted dry oil makes
your skin radiant and lends your hair a glossy shine.

5

24,00

€

5

Piz Buin Sun Lipstick 636
Sun lipstick met vitamine E, voorkomt droge
en gebarsten lippen. Ideaal voor zowel
vrouwen als mannen.
Sun lipstick with vitamin E. Prevents dry and
split lips. Perfect for both men and women.
SAVING OF 23%

5,00

€
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1

2

3

Accessories
4

FREE
GIFT

5

1

2

3

Police Black
Leather
Bracelet 383

Police Axis
Watch 377

Police
Sunglasses 244

Het elegante Axishorloge

Zwartleren armband in

van Police heeft geslepen

aparte geweven Baxter-

4

5

Guess Brown
Sunglasses 643

Voel je goed en zie er goed

Emporio
Armani Pilot
Sunglasses 313

uit met deze Italiaanse

Perfecte pilotenbril met

met bruine glazen. Lens

glas, een zwarte band van

unisex zonnebril van Police.

iconisch logo op de linker-

categorie 3 met 100%

stijl, met metalen sluiting.

rubber en leder en een

Look good, feel good with

lens. Nu met gratis koord,

uv-bescherming.

Black leather bracelet

zwarte wijzerplaat.

Police unisex Italian-made

hanger en lensbeschermer.

Classic brown sunglasses

with typically stylish

Police’s elegant Axis gents’

rim sunglasses. These

Metal frames with a double

with brown lenses.

Baxter weave design and

watch features bevelled

high-quality shades offer

bridge provide the perfect

Lens Category 3 with

metal clasp.

mineral glass, a black

the ultimate balance

look, and the iconic eagle

100% UV protection.

SAVING OF 20%

rubber strap with leather

between fashion and UV

logo sits tastefully on top.

SAVING OF 21%

details and black dial.

protection.

Comes with a free leather

SAVING OF 22%

SAVING OF 24%

cord with Armani pendant

€

39,00

€

109,00

€

129,00

€

Klassieke bruine zonnebril

59,00

and lens protector.
SAVING OF 19%

129,00

€
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1

2

1

Guess G2G
Watch Silver 277
Zilveren kast, wijzerplaat van
sunrayzilver en krokodillenleren band.
Watch with silver case, sunray silver
watch face and crocodile leather strap.
SAVING OF 23%

99,00

€

2

Guess Ladies’
Chronograph 639
Trendy horloge met vierkante
kast van gepolijst staal, parelmoeren
wijzerplaat en verstelbare G-plaatjes
armband met kristalsteentjes.
Fashionable square steel polished case,
mother-of-pearl dial, bracelet set with
crystals and adjustable G-links.
SAVING OF 20%

159,00

€

Watches
3

Guess Mini
Heavy Metal 638
Horloge met dubbele schakelband,
kast van gepolijst zilver en
sunrayzilveren wijzerplaat.
Steel watch with multichain
bracelet, polished silver case
and a sunray silver dial.
SAVING OF 17%

115,00

€

4

Guess Steel
Horloge 640
Horloge met stalen kast, Swarovskisteentjes en verstelbare G-armband.
Ladies’ watch with steel case, Swarovski
crystals and adjustable G-bracelet.
SAVING OF 20%
3

4

119,00

€
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1

2

1

Swatch
Legendary
Eagle Watch 533
Zwarte siliconenband, kast van
doorzichtig plastic. Draaiende
zwarte ring met witte en rode
cijfers. Datum wit op zwart.
Snappy timepiece with textured
black silicone strap, clear moulded
plastic case and matt black plastic
crown. A rotating black plastic
bezel shows white or red numerals.
White-on-black date window.
SAVING OF 16%

67,00

€

2

Swatch
Quarterman
Watch 306
Een meestwerwerk van ingetogen
elegantie. De bruine alligatorleren
band sluit perfect aan op de
kast van geborsteld staal. Met
bewerkte stalen ring en datum.
A masterpiece of understated
elegance, the Quarterman’s
alligator brown-leather strap
complements the clean curves of
its brushed steel case. With etched
steel bezel and day/date window.
SAVING OF 21%

55,00

€
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Elle Dual
Time Watch 495
Vrouwelijk statement voor globetrotters. Dit stijlvolle horloge met
twee tijdzones en wijzerplaat met
wereldsteden, is ingezet met
kristallen en een echte robijn.
The most feminine and
cosmopolitan statement for world
travellers. This stylish timepiece
has a dual time zone display with
major cities gracing its dial, a bezel
embellished with crystals and a
crown set with a genuine ruby.
SAVING OF 21%

99,00

€

2

Tommy Hilfiger
American Ladies’
Watch 5
Rvs kwartshorloge met H-kast,
mineraalglas en dubbel geoliede
stikselband. 2 jaar garantie.
From the American Woman
Collection by Tommy Hilfiger.

Ladies’ Watches
3

2

Stainless steel quartz watch with
signature H case, mineral crystal
glass cover and double oiled-leather
straps in red and navy with canvas
top-stitching. Two-year guarantee.
SAVING OF 21%

95,00

€

3

Esprit Silver
Houston Watch 642
Rvs horloge, de kast ingezet met
diamanten, zilveren wijzerplaat en
waterbestendig tot 3 atm. 2 jaar
internationale garantie.
Stainless steel with diamante-set
case, silver dial and water resistant
to three ATM. Two-year
international warranty.

75,00

€
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DKNY Bracelet
Watch 498
Zowel de kast als de band van
dit stijlvolle dameshorloge is van
rvs met witte zirkoniumsteentjes.
Extra elegant dankzij mineraalglas
en zilveren wijzerplaat.
Both the case and strap of this
stylish ladies’ watch from DKNY are
made of stainless steel with white
zirconia crystals. The elegant look
is emphasised by the silver dial
with mineral crystal glass.
SAVING OF 17%

99,00

€

2

D&G Elegant
Ladies’ Watch 564
Klassiek dameshorloge met
rvs kast, mineraalglas, zwarte
wijzerplaat, Jacquarsband en met
steentjes bezette sluiting.
Classic ladies’ timepiece from D&G
3

featuring stainless steel case
with mineral glass and black dial,
Jacquars cross-grain fabric strap
and stone-set links.
SAVING OF 20%

110,00

€
3

Aviator Watch 641
Horloge met parelmoeren
wijzerplaat met dag, datum,
seconden en minuten. Omlijst
met diamantjes. Lederen band en
waterbestendig tot 10 atm.
1 jaar garantie.
Ladies’ watch with diamante,
leather and mother of pearl dial
with day, date, seconds and
minutes. Water resistant up to 10
ATM. One-year warranty.

€

110,00
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SPECIAL
OFFER
50%
SAVING

1

3

2

Men’s
Watches

TRAVEL
EXCLUSIVE

1

2

3

Hugo Boss
Men’s Watch 243

Nautica Space
Dual Time Watch

Aviator Gents’
Watch 476

Stijlvol horloge met zilveren kast,

605

Uitmuntend pilotenhorloge met

matte, sunraywijzerplaat en

Dit sportieve Nauticahorloge

rvs kast, zwarte wijzerplaat,

krokodillenleren band.

combineert twee tijdzones met

kalender en lichtgevende wijzers.

The quality materials, understated

een uniek ontwerp van zilveren

Met draaiende tachometer en

elegance and inimitable fashion

wijzerplaat en donkerbruine leren

geïntegreerde zwartleren band.

sense of Boss are perfectly

band. Waterbestendig tot 10 atm.

Waterbestendig tot 10 atm.

expressed in this exclusive

This high performance Nautica

Outstanding gents’ pilot watch

stainless steel watch with black

Dual Timer combines two time

with solid stainless steel case

crocodile leather strap.

zones with a unique design. A two-

and black chronograph dial

SAVING OF 20%

eyed silver dial with dark brown

with calendar and luminous

leather strap and steel case. Water

hands. Featuring rotating inner

resistant to 10 ATM.

tachymeter bezel and integrated

SAVING OF 50%

black leather strap. Water resistant

159,00

€

75,00

€
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Jewellery
1

TRAVEL
EXCLUSIVE

FREE
GIFT

3

1

2

3

Pierre Cardin
Bangle 649

Swarovski Flower
Ashling Necklace

Pierre Cardin Nine
Pair Earring Set 478

Luxe armband met kristallen in een

239

Negen paar vergulde,

elegante, compacte cadeaudoos.

Deze regenboog van kristal trekt

gerhodineerde oorbellen met

Luxurious crystal bangle presented

zeker bekijks. Lengte 38 cm.

kristallen en parels. Nikkelarm.

in an elegant, compact gift box.

A gorgeous rainbow of sparkling

Nine pairs of gold, rhodium-plated

crystals, the Ashling Pendant is

earrings with crystals and pearls.

sure to turn heads. Featuring violet

Low nickel.

multi-strand and adjustable closure

€

€

25,00

with crystal bead. Length 38cm.

99,00

39,00

€
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1

Jewellery

Guess Beaded
Necklace 549
Ultra-vrouwelijk collier dat elke outfit
een unieke look geeft.
Spice up your jewellery collection with
this stunning, ultra-feminine new
necklace from Guess who? Designed

3

to enhance any ensemble – so make a
fashion statement and create your own
unique look and identity.
SAVING OF 20%

55,00

€
4

2

Guess Beaded
Bracelet 548
Contemporain maar toch klassiek, stoer
maar toch vrouwelijk – armband met
glanzende kralen en fraaie details.
Like the Guess girl herself, this gorgeous
dangle bracelet is contemporary yet
classic, strong yet feminine. The piece
alternates highly polished beads in
various sizes with beautiful moulded
details to absolutely charming effect.
SAVING OF 24%

42,00

€

3

Guess Heart
Necklace 645
Modieus, vrouwelijk collier met hartbedel.
Feminine and fashionable heart
charm necklace.
SAVING OF 18%

32,00

€

4

Guess Heart
Bracelet 644
Modieuze, vrouwelijke armband
met hartbedel.
Feminine and fashionable
heart charm bracelet.
SAVING OF 17%

29,00

€
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Jewellery
4

FREE
GIFT

1

2

3

4

Ti Sento Collier
With Pearl
Pendant 648

Ti Sento Trio Ring
Sizes 54 & 56 646/647

Ti Sento
Silver Ring 528

Ti Sento
Charm Bracelet 529

Sterling zilveren set van drie

Opvallende, stijlvolle ring van

Zilveren armband met bruine en

Sterling zilveren collier met

ringen met grijze parel, witte parel

gerhodineerd sterling zilver die de

witte parels en hangers ingezet

zachtgrijze schelpparelhanger,

en pavé-gezette zirkoniumbal.

show steelt. Diameter 18 mm.

met meerkleurig zirkoon. Gratis

omlijst door een volledig pavé

Verkrijgbaar in maat 54 en 56.

A bold and stylish ring designed to

zilveren oorbellen.

gezette rand, 70 cm.

Set of three sterling silver rings

steal the show. Ti Sento has created

Sterling silver bracelet with brown

Sterling silver necklace with a soft

with a grey pearl, white pearl and a

this iconic sterling silver, rhodium-

and white shell pearls, the charms

grey shell-pearl pendant embraced

pavé set zirkonia bead. Available in

plated band to dress up any outfit,

being set with multi-coloured

by a ring fully pavé set with

sizes 54 and 56.

any time. Diameter 18mm.

zirconias. Comes with free sterling

zirkonias, 70cm.

SAVING OF 25%

SAVING OF 23%

silver earrings.

SAVING OF 24%

€

159,00

€

119,00

99,00

€

SAVING OF 26%

199,00

€
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Electronics
& Travel

2

TRAVEL
EXCLUSIVE
3

4

1

2

3

4

Akita Mozstop
Mosquito
Repellent 575

Philips Digital
Photo Frame Clock

Translation
Computer 655

Solar Powered
LED Torch 369

556

Voor Nederlands, Engels, Duits,

Deze handige zaklamp op

Houd muggen op afstand zonder

Wakker worden met een foto

Frans, Spaans, Portugees, Italiaans

zonne-energie levert – eenmaal

chemicaliën. Het aparaatje brengt

van uw geliefde en uw lievelings-

en Turks. 8.000 woorden in elke

opgeladen – 2-3 uur licht dankzij

een laagfrequent geluid voort

muziek? Dat kan met de AJL303

taal, functies voor memo, agenda

5 felle LED-lampjes. Ideaal voor

waar muggen niet tegen kunnen.

FM klokradio van Philips, waar u

en telefoonboek, wereldtijdenklok

thuis, in de auto en op de camping.

Keep mosquitoes away with this

een SD-kaart in kunt steken.

en 3 spelletjes. Inclusief batterijen.

Ideal for use at home, in the car,

chemical-free mosquito repellent.

Why not wake up to a picture of

A translator that handles eight

camping etc, this handy solar-

The device emits a low frequency

a loved one and a favourite tune?

languages: Dutch, English, German,

powered torch provides up to three

sound that is unbearable to

The Philips Clock Radio AJL303

French, Spanish, Portuguese, Italian

hours of light from a full charge

mosquitoes. It is perfect for travel,

lets you view photos and enjoy

and Turkish. 8,000 words in each

thanks to five ultra-bright LED

camping trips, picnics, outdoor

music from your SD card, as well as

language, functions for memo,

bulbs. No batteries or bulbs

events or use at home. Safe for

listening to the built-in FM radio.

organiser, telephone book, global

to replace.

adults, children and pets.

SAVING OF 17%

clock, three games, batteries included.

€

17,

€

00

75,

€

00

15,

€

00

19,00
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Solar Monkey 338

Philips PowerLife
AA Batteries,
Four-Pack 654

X-Mini Speaker 653

energie. Opvouwbaar, met rubber

Swiss World
Travel Adapter
with USB Charger

bekleed en met aansluitingen voor

475

de meeste merken.

Overal ter wereld te

€

The Solar Monkey is a convenient

gebruiken (110-250 V).

uitgeschoven, ontstaat er

portable solar charger that can be

Can be used all over the

een subwoofer-effect.

taken anywhere the sun shines.

world (110–250V).

A revolution in portable audio

It folds up neatly and can be

€

23,00

technology. The X-mini is the

Draagbare reisoplader op zonne-

easily stored away. With its tough,

5,00

De X-mini is ’s werelds eerste
speaker van zakformaat met
ingebouwde bass en oplaadbare
batterij. Wanneer de X-mini is

world’s first pocket size speaker

rubberised casing, it’s perfect for

with a built-in bass support and

travelling. Includes a solar nut for

rechargeable battery. When the

standby power on a cloudy day.

X-mini is slid open, it will mimic the

Connector tips for most brands

resonance of a sub-woofer.

are included.

€

59,

€

00

25,00
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Electronics & Travel
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www.alternate.nl

1

2

3

4

Travel Alarm
Clock 657

Electronic
Sudoku Game 652

USB Stick 4GB 651
Deze compacte 4GB USB-stick

Kingston 4GB
Micro-SD Card 650

Reiswekker die muggen verjaagt

Elektronisch sudoku-spel.

van Kingston is ideaal voor het

De Micro-SD-kaart met adapter is

door ultrasone golven. Ongevaarlijk

Ingenieus nummerspel met 1.800

meenemen van uw foto’s, muziek

geschikt voor mobiele telefoons

voor mensen en dieren.

variaties, 3 spellen, 3 niveaus.

en andere digitale documenten.

én digitale camera’s. Altijd een

A travel alarm clock with a

Inclusief batterijen en 1 jaar

Eenvoudigweg klikken en slepen,

handige back-up voor uw foto’s

built-in mosquito repellent, gets

internationale garantie.

en alle gewenste data zijn op de

bij de hand.

rid of these pesky insects with

Electronic Sudoku Game. Ingenious

DataTraveler vastgelegd.

The Micro-SD card with adapter

ultrasound waves. Harmless to

numbers game: up to 1,800

This compact 4GB Kingston USB

is suitable for mobile phones and

humans and animals.

versions across three games, three

stick is perfect for transporting

digital cameras. Now you always

levels. Batteries included, and a 12-

your pictures, music and other

have a handy back-up for your

month international guarantee.

digital documents. A simple click

pictures at hand.

and all your data is saved on the

€

15,00

€

9,00

€

Data Traveler!

9,50

9,50

€
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1

Martinair
Suitcase Belt 680

1

Deze stevige, verstelbare
kofferriem beveiligt uw bagage en
maakt uw koffer altijd en overal
duidelijk herkenbaar.
This firm adjustable suitcase belt
protects your luggage and makes
your suitcase clearly recognisable.

7,50

€

2

Yellow Binoculars
603

Compacte kijker in een modern
jasje voor onderweg en op reis.
Veraf maar toch dichtbij op
momenten die u niet wilt
missen. Compleet, voorzien van
Draagkoord, etui en lenzendoekje.
These modern binoculars are
perfect for travel. Great for
watching distant objects you don’t
want to miss. Complete with carry
3

cord and lens cloth.

15,00

€

3
3
3

Very Intelligent
Pocket 440
De VIP is een binnenzak waarmee
u de inhoud van uw tas in één keer
naar een andere tas overhevelt.
The VIP is a separate handbag
interior that contains all you need
and can be transferred from one
bag to another. Contains nine
convenient compartments in a
smart, soft material.
SAVING OF 19%

29,00

€
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Earplanes Adults
And Children 658/659
Drukregulerende oordoppen
verminderen ongemak van de
oren tijdens het stijgen en dalen.
In varianten voor volwassenen en
kinderen van 1-11 jaar. Incusief
handig bewaardoosje.
Fly without ear ache. Pressure
regulating earplugs, designed to
relieve pressure during take-off
and landing, will take all the ear
ache out of your trip. Two sizes:
one for adults, one for children

1

aged one to 11. Come in handy
storage case.

9,00

€
2

Pocket Reader
+2.0 604
De Pocket Reader is een ultracompacte leesbril zonder pootjes,

Travel
Accessories

krasbestendig en 1 maat voor
iedereen. Inclusief hoesje op creditcardformaat. Past in elke tas, zak
of portefeuille. Sterkte +2.0.
The Pocket Reader is a new, ultracompact pair of reading glasses.
Scratch-resistant, no ear rests,
and available in one size to fit all. It
comes with a convenient protective
sleeve, the size of a credit card,
which fits into every purse, pocket
or handbag. Strength + 2.0.

3

7,50

€
3

Travel Set 656
Opblaasbaar nekkussen,
oogmasker en oordopjes.
Inflatable neck pillow, eye
mask and earplugs.

7,00

€
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Kids

1

Martinair
Baseball Cap 660

1

ONE SIZE FITS ALL

5,00

€

2

Martinair Boeing 661

2

SCALE:1:200. SNAP TOGETHER MODEL

9,50

€
3

3

Martinair Inflatable B767 662

10,00

€

4

Barbie Watch Set 425
Horloge met Barbie op de wijzerplaat,
doorzichtige etui, kleurpotloden en gum.

4

Watch with our heroine Barbie on the dial,

TRAVEL
EXCLUSIVE

clear zipped pouch, Barbie pencils and eraser.

24,00

€
TRAVEL
EXCLUSIVE
5

5

Action Explorer Watch Set 488
Stoer kwartshorloge met tachometer en klittenband,
camouflagezaklamp en kompas in een PVC etui.
This quartz explorer watch features rugged design,
tachymeter and Velcro strap. Set includes camouflaged
torch and compass with a zip-closing PVC pouch.

19,00

€

6

Martinair Plush Airplane 606

9,50

€

7

6

Martinair Glowpen
And Keyring 663
Lichtgevende pen en vliegtuigsleutelhanger met
motorgeronk en knipperlichtjes. Incl. batterijen.
Glow pen and a plane keyring with an engine
sound and flashing lights. Batteries included.
7

7,00

€
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1

Marlboro Red
Cigarettes 678
Carton 200 pcs/stuks
(10 packs/pakjes à € 2,85)

€

28,50

2
2

Marlboro Light
Cigarettes 679
Carton 200 pcs/stuks
(10 packs/pakjes à € 2,85)

€

28,50

3
3

West Red
Cigarettes 676
Carton 200 pcs/stuks
(10 packs/pakjes à € 2,30)

€

23,00

4
4

Camel Filter
Cigarettes 677
Carton 200 pcs/stuks
(10 packs/pakjes à € 2,85)

€

Cigarettes

28,50

WE DON’T
SELL
CIGARETTES
TO UNDER 16s
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EDITORS

Michael Keating
Andrew Humphreys
DESIGN DIRECTOR

What makes
the Martinair
onboard shop
such good value?
1. Ons inkoopvoordeel is volledig voor
u! Omdat Martinair een selectief en
exclusief assortiment voert, kunnen
we unieke voordelen voor u bedingen.
2. Korting! Vrijwel al onze producten zijn
ten minste 19% voordeliger (de gangbare
winkelprijs minus het BTW-tarief).
3. Travel Exclusive. Dit is een artikel dat
exclusief verkocht wordt in de beste
Duty Free Shops op luchthavens en
bij luchtvaartmaatschappijen.
1. Our purchasing discounts are entirely
for your benefit. As Martinair shopping
offers an exclusive selection, we can
negotiate unique buying terms.
2. More discounts. Most of our
products are at least 19% cheaper
(high-street price minus the VAT).
3. Travel Exclusives. These items are
sold only in the best Duty Free Shops
at airports and on airlines.

er te allen tijde rekening te worden
gehouden met de invoerbeperkingen
van de landen waarnaar gereisd wordt.
– Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.
– The items on offer are subject to
availability.
– Martinair’s tax-free selection is only
available on board.
– There are no restrictions to shopping
on board, other than the customs
regulations of destination countries.
– Price changes and printing errors
notwithstanding.

Methods of
payment
U kunt contant betalen, met travelers
cheques of met uw creditcard (Amex,
Diners Club, Master Card, Visa Card)
tot maximaal € 545,– per creditcard.
Het is niet mogelijk te betalen met een
pinpas of chipknip.
Payment by cash, travellers checks
and the following credit cards is
accepted: Amex, Diners Club, Master
Card, Visa to a maximum value of
€545 per credit card. Please note that
it is not possible to pay by debit card
or chip card.

Buying liquids is
no problem
Geheel volgens de nieuwste regels
verpakken en verzegelen wij uw
vloeibare aankopen. Het zegel is
één dag geldig en mag pas op de
eindbestemming worden verbroken.

Dutch customs
regulations

Warranty

Jonny Clark
DESIGNER

Voor alles wat u bij ons aan boord koopt,
gelden de reguliere garantiebepalingen.
Uw aankoop heeft een garantie tot
minimaal 1 jaar na datum van aankoop.
Deze geldt niet voor consumptiegoederen als drank, snoep, tabak en
barartikelen. Bij problemen met uw
aankoop kunt u het product, mét de
aankoopbon en een korte beschrijving
van het probleem, opsturen naar:
Martinair Holland, t.a.v. Customer
Services, Postbus 7507, 1118 ZG
Schiphol. Wij raden u aan het product
aangetekend op te sturen. Uw artikel
zal door de leverancier gerepareerd
of vervangen worden. Artikelen
kunnen binnen 30 dagen, ongebruikt
en in originele verpakking, met de
aankoopbon geretourneerd worden.

Ben Fraser

All your inflight purchases at

David Levy

Martinair are covered by the usual
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warranties (valid for at least one year
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Antonia Ferraro
ONLINE DIRECTOR

Sal Lababidi
PUBLISHER

Kevin Rolfe
SALES

from the purchase date). This does
not apply to consumable goods such
as beverages, candy, tobacco and bar
products. In the event of problems
with the purchase, you can send the
product, including the receipt and
a short explanation, to: Martinair
Holland, Attn. of Customer Services
P.O. Box 7507, 1118 ZG Schiphol,

MARTINAIR TEAM

Sofie Drijver, Marit Badia
Joost Blom, Wieke Vrielink
Martinair Nederland,
Antwoordnummer 3759, 1110 VG
Schiphol Airport, Nederland / The
Netherlands (postzegel niet nodig /
no postage required). Tel. +31 (0)20
601 1767, www.martinair.com

The Netherlands. We advise you to

Nederlandse Douanebepalingen
(invoer naar Nederland): het is
passagiers komend vanuit een nietEU-land toegestaan onderstaande
aantallen belastingvrij Nederland in
te voeren.

use registered mail. The item will be

Dutch Customs Regulations

included.

repaired or replaced by the supplier.
Items may be returned within 30
days, on condition that they are
unused and in the original packaging,
and that the purchase invoice is

M magazine is published on behalf of
Martinair by Ink Publishing.
All correspondence and advertising
enquiries should be addressed to:
M magazine, Ink Publishing, 141–143
Shoreditch High St, London E1 6JE, UK
Tel: +44 (0)20 7613 8777
Fax: +44 (0)20 7613 8776

Fully in accordance with the latest

(importing to The Netherlands):

regulations, we will package and seal

passengers arriving from a non-

your liquid purchases. The seal is valid

EC country are allowed to import

for one day and may only be broken at

the following quantities into The

Advertising enquiries:
+44 (0)20 7613 8772
martinair@ink-publishing.com
www.ink-publishing.com

your final destination.

Netherlands duty-free:

Reproduction KFR Pre-Press Ltd

Sigaretten / Cigarettes 200 stuks/pcs
of sigaren / or cigars
50 stuks/pcs
of cigarillo’s / or cigarillos 100 stuks/pcs
of shag / or tobacco
250 g
Sterke drank / Spirits
1 liter
125 ml
Eau de toilette
50 ml
Eau de parfum
Totale waarde in te voeren goederen /
Total value imported goods
€ 430

All material is strictly copyright and
all rights are reserved. No part of
this publication may be reproduced
in whole or in part without written
permission of the copyright holder.
All prices and data are correct at
the time of publication. Opinions
expressed in M magazine are not
necessarily those of Martinair
and Martinair does not accept
responsibility for advertising content.
Any pictures or transparencies
supplied are at the owner’s risk.

Shopping info
– Aanbiedingen gelden zolang de
voorraad strekt.
– De tax-freeselectie van Martinair is
uitsluitend aan boord verkrijgbaar.
– Winkelen aan boord van een Martinairvlucht kent geen beperkingen, al dient
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