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in een van de luxe stoelen en blader door 
een krant of een tijdschrift. Of maak gebruik 
van de wifi en geniet ondertussen van non-
alcoholische, warme en koude drankjes en 
heerlijke hapjes. Fris jezelf op in een van de 
badkamers. Dit is allemaal in de prijs inbe-
grepen. Meer info: www.holidayextras.nl

Met z’n allen
Hierboven gaat het al over multigeneratie-
reizen en de populariteit van ontspanning 
op reis. Vergrijzing is een hele duidelijke 
trend die ook voorlopig nog niet voorbij is. 
Een oudere generatie die groot in aantal is 
en lang gezond en actief blijft; met bijpas-
send uitgavenpatroon. ‘Go ski-ing’ wordt dat 
wel genoemd - ski als in ‘Spending the Kids 
Inheritance’. Deze generatie is nog actief en 
laat het geld rollen. Voordeel is wel dat ze dat 
dan dikwijls samen met de jongere generaties 
doen. Er is de laatste jaren dan ook een dui-
delijke stijging te zien in multigeneratiereizen. 
Families bestaande uit verschillende genera-
ties gaan gezamenlijk op reis. Ze verwachten 
een grote diversiteit in het aanbod om zo de 
verschillende leeftijden te bedienen en flexi-
biliteit in het schema omdat er altijd wel leden 
van de familie later aanschuiven of korter kun-
nen blijven. Maar grote groepen dus op zoek 
naar een gezamenlijke mooie ervaring! 

Relax
Ontspannen op reis wordt ook steeds popu-
lairder. In een tijd waarin bewustwording rond 
gezondheid, geestelijk en lichamelijk, steeds 
groter wordt, lijkt de vakantie een uitgelezen 
periode om juist eens actief naar je zelf te 
kijken en naar jezelf af te reizen. Van je eetge-
woontes tot aan beweging tot aan bewuste 
ontspanning. En dan het liefst in een andere 
omgeving dan thuis om zo echt los te komen. 
Detoxen in Thailand of Yoga tussen de olifan-
ten en leeuwen in Zuid-Afrika. Maar denk – 

naast wellness of digitaal detoxen zonder tele-
foon - ook aan hotels in Parijs waar je een gids 
kunt vragen om met je mee te joggen langs 
de populaire plekken van de stad. Tijdens een 
‘cultural jogging adventure’ in volle draf langs 
het Louvre.

Untamed Travelling
Klaar voor een nieuw avontuur? Ontdek 
samen met Untamed Travelling hét land van 
uitersten en alles ertussenin: Canada. Met 
de langste kustlijn en landsgrens ter wereld, 
maar liefst zes tijdzones en zeven klimaatzo-
nes is Canada het op één na grootste land 
ter wereld dat vele records en extremen 
kent.
 
Treed in de voetsporen van Arctische ont-
dekkingsreizigers en geniet van de woeste 
schoonheid van de Northwest Passage, 

één van de meest noordelijke zeeroutes ter 
wereld. Verken het ongerepte landschap 
van de Canadese Arctische eilanden, dat 
meer dan 36.000 eilanden telt. Tijdens de 
strenge poolwinters, als de temperatuur 
daalt tot -35ºC en kouder, bevriezen grote 
delen van de zeestraten. Doorgangen 
zijn dan afgesloten en het zeeijs vormt 
een onneembare barrière voor schepen. 
Het barre landschap kent een maritieme 
geschiedenis van volharding, overwin-
teren op een bevroren zee, rampspoed, 
en uiteindelijk ook triomfen. Maar zelfs 
al werden verschillende routes in kaart 
gebracht, er was nooit de garantie dat de 
Noordelijke Passage elk jaar geheel open 
zou zijn. Door de hogere temperaturen is 
aan het eind van de zomer dit ongerepte 
landschap toegankelijker dan ooit. Vele 
fjorden en baaien zijn bevaarbaar. Dring 
diep binnen in een onherbergzaam, maar 
onweerstaanbaar mooi gebied, tot ver 
boven de Noordpoolcirkel. In unieke lodges 
kunt u wegdromen met uitzicht over het 
tijdloze landschap, waar de zon nauwelijks 
ondergaat. Of dit nu jouw eerste keer wordt 
of je deze regio al meerdere keren heeft 
bezocht, deze avontuurlijke reis zal steeds 
weer versteld doen staan. Where the world 
can’t find you…


