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Tijdens de toppersreis werd deze keer de bijzondere samenwerking tussen 
Untamed Travelling en Belmond uitgelicht en dus verbleef de groep twee 
nachten in La Samanna, a Belmond Hotel, Saint Martin en twee nachten in Cap 
Juluca, a Belmond Hotel, Anguilla. Deze twee parels van resorts vormen de 
perfecte uitvalsbasis om beide eilanden te verkennen.

De rechtstreekse vlucht met KLM 
naar Sint Maarten zorgde voor een 
comfortabele start van de reis; de 
groep werd aan boord in de 
watten gelegd. Na de 
spectaculaire korte landing, waar 
het eiland bekend om staat, komt 
de groep aan bij La Samanna, a 
Belmond Hotel, waar twee 
4-bedroom villa’s met 
adembenemende uitzichten op de 
Caribische Zee een ‘home away 
from home’ vormen. Nicole van 
Alebeek (D-reizen Oudenbosch): 
‘Zonder enige twijfel behoort dit 
hotel tot het luxe segment. Naast 
de sfeervolle inrichting is het 
personeel vriendelijk. Niets is ze te 
veel. Ze denken mee en zijn dag 
en nacht bereikbaar wanneer er 
vragen zijn. Ontbijt, lunch en 
diners zijn van uitstekende 
kwaliteit en samen met de sfeer 
kloppen alle details voor een 
perfect verblijf. Het viel me op dat 
ik bleef glimlachen, en ook de 
andere gasten om me heen.’ Als 
kers op de taart is de groep 
uitgenodigd voor een gala-avond 
ter gelegenheid van de 49e 
verjaardag van het resort 
waarvoor driesterrenchefs uit 
Frankrijk speciaal zijn ingevlogen 
om de gasten te verwennen met 
culinaire hoogstandjes.
Dankzij St. Maarten Tourism 
Bureau en St. Martin Tourism 
Office (vertegenwoordigd door 

USP Marketing PR) staat er ook 
een eilandtour op het programma 
om zowel de Nederlandse als de 
Franse kant van het eiland te 
verkennen. In het ‘regenwoud’ van 
St. Maarten gaat de groep met 
een kabelbaan omhoog, vanwaar 
ze een prachtig uitzicht hebben op 
de groene toppen. Iedereen gaat 
de uitdaging aan om met de 
steilste zipline ter wereld, de 
Flying Dutchman, naar beneden te 
suizen. Aan de Franse kant van 
het eiland, die bekend staat om 
haar verfijnde cuisine, brengen ze 
een bezoek aan het beste 
restaurant van de hele Caribbean. 
Le Pressior, gelegen in de 
culinaire hoofdstad van het eiland 
Grand-Case, combineert de 
klassieke Franse keuken met 
Caribische invloeden in een 
elegante setting. 

Karen Mac-Lean (TravelXL 
Hillegersberg) is enthousiast 
over de bestemming: ‘Behalve 
dat het natuurlijk heerlijk is om 
te genieten van de prachtige 
stranden, is het ook superleuk 
om een eiland tour te maken; ga 
lekker shoppen in Philipsburg, 
bezoek de leuke stad Marigot in 
het Franse gedeelte en ga 
heerlijk eten in Le Pressoir. 
Thrillseekers kunnen ziplinen, 
hiken, watersporten en nog 
zoveel meer.’

‘STIJL – RAUW – BELEVING – FLAIR – 
SERVICE’

Untamed Travelling neemt ‘toppers’ mee naar de Caribbean

Alle toppers op het strand
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Barefoot luxury op Anguilla
Dan stapt de groep op een boot 
om na een tocht van slechts een 
half uur voet te zetten op het 
tweede eiland van deze reis, het 
Britse Anguilla. Cap Juluca, a 
Belmond Hotel wordt ook wel 
‘the Ultimate Barefoot Luxury 
Escape’ genoemd en daar is 
niets van gelogen. Dit luxe 
toevluchtsoord ligt op een 
spectaculaire plek aan het 
halvemaanvormige Maundays 
Bay waardoor je zowel van de 
zonsopgang als van de 
zonsondergang kunt genieten. 
Alle suites liggen direct aan het 
hagelwitte poederzand en kijken 
uit over de prachtige 
azuurblauwe zee. Bij aankomst 
in het resort wordt de groep 
verwelkomd met een gezellige 
BBQ-lunch met livemuziek bij 
foodtruck ‘The Cap Shack’.

Vivian van Riet (Travel Team): 
‘Cap Juluca overtreft echt alle 
verwachtingen. De persoonlijke 
service en attentie voor details 
zijn van een ultiem niveau en 
méér dan vijf sterren waard!’ 
Chantal van Stratum 
(Reismatch): ‘Wat een geweldig 
resort met een supermooie 
locatie aan het paradijselijke 
strand. De kamers zijn prachtig 
ingericht en ondanks dat het 
ruim opgezet is, voelt het niet 
massaal, er heerst een hele 
relaxte sfeer. De persoonlijke 
benadering van het personeel en 
leuke details zoals de fietsen 
waarmee je het resort kunt 
verkennen en strandbedjes met 
eigen koelbox maken het echt 
af.’ Karen Mac-Lean (TravelXL 
Hillegersberg): ‘Alles klopt bij 
Belmond; ik krijg nog steeds 
berichtjes van de butler met fijne 
feestdagen. Hoe persoonlijk wil 

je het hebben? Cap Juluca is 
echt een aanrader, zowel voor 
gezinnen met oudere kinderen 
als voor stellen die houden van 
luxe, fine dining en relaxed hun 
vakantie willen doorbrengen… 
This is it!’

Vanuit het resort zijn er allerlei 
activiteiten mogelijk, zoals 
paardrijden op het strand, 
kajakken, zeilen, duiken en 
vissen. De groep verkent per 
boot de wateren rondom 
Anguilla met zijn verborgen 
inhammen, baaien en 
onbewoonde eilandjes en voor 
de liefhebbers staat er een 
snorkeltrip op het programma. 
Anguilla staat ook zeker bekend 
om zijn culinaire scene en Cap 
Juluca blinkt hierin uit met maar 
liefst drie fine-dining 
restaurants. De gerechten lopen 
uiteen van Peruaanse ceviche 

en Italiaanse pasta tot 
Caribische klassiekers. Na een 
uitgebreide afscheidslunch 
vertrekt de groep weer richting 
St. Maarten en het vliegveld. 

De toppersreis samengevat 
in één zin?
Mejasa Cerimovic (Reisburo 
Cerimovic): ‘Het was voor mij de 
eerste keer op deze twee 
zonovergoten eilanden, wat een 
mooie Caribische sfeer heerst er 
met prachtige stranden en twee 
fantastische Belmond Hotels.’ 
Ook Tiny Koning (Travel 
Counsellors) zou iedereen 
aanraden om te gaan: ‘Vooral de 
combinatie van de twee eilanden 
is heerlijk, eerst een paar dagen 
rondkijken op met name het 
Franse gedeelte van St. Maarten 
en dan heerlijk relaxen op 
Anguilla.’ Desiree Kok 
(YourTravel): ‘De toppersreis is 

Domino Cap Juluca Snorkeltrip Anguilla

Sandy Island Maho Beach KLM - Credit Ninette Neuteboom
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altijd geheel in Untamed-stijl: 
uniek, kort en bondig, luxe en 
een hoog verwenniveau!’ Miriam 
Rizvic (The Travel Club) voelde 
zich vooral vereerd dat ze mee 
mocht op de toppersreis: ‘Van 
alle reisagenten was ik een van 
degenen die mee mocht, dat is 
speciaal, echt een lifetime 
experience.’
 

First timers en vaste 
partners
De groep bestond dit jaar uit een 
mooie combinatie van vaste 
partners van Untamed Travelling 
die al vele toppersreizen hebben 
meegemaakt en een vijftal 
nieuwe gezichten. Marion 
Niessen (The Travel Company) 
was voor het eerst mee: ‘Wat 
een verrassing dat ik werd 
uitgenodigd om mee te gaan op 
deze toppersreis. Ik heb 
inmiddels een aantal mooie 
boekingen bij Untamed 
ondergebracht en ben erg 
content over de samenwerking. 
Enorm behulpzaam, 
meedenkend en onderscheidend 
ten opzichte van andere 
touroperators, en dat is nou net 
waar ik naar op zoek was. De 
reis was pure verwennerij van A 
tot Z.’

Een van de vaste partners van 
Untamed Travelling is Vivian van 
Riet (Travel Team): ‘Het was 
weer een fantastische en 
gezellige ‘up-level’ topperreis 
met leuke collega’s die hetzelfde 
niveau aan ervaring in de 
branche hebben.’

Voor Freek Sikkema (De Reis 
Expert) was de uitnodiging zelfs 
een bevestiging van zijn succes: 
‘Na een lange periode mijn 
bedrijf wegens Covid-19 in 
slaap te hebben gehouden, heb 
ik de draad weer opgepakt. Hoe 

geweldig is het dan dat je in een 
half jaar tot de topagenten van 
Untamed Travelling behoort en 
verrast wordt met een 
persoonlijk bezoek vol erkenning 
van eigenaar Jozef Verbruggen? 
De samenwerking met Untamed 

is naar volle tevredenheid. Het is 
een organisatie met korte lijnen 
en ervaren medewerkers. Dat ik 
dit jaar was uitgenodigd, 
bevestigt voor mij dat ik op de 
goede weg ben na Covid.’

Flying Dutchman Sint Maarten

‘ Dat ik dit jaar 
ben uitgenodigd, 

bevestigt voor 
mij dat ik op de 
goede weg ben 

na Covid ’

Sunrise Cap Juluca Afscheidslunch Anguilla

Uitzicht La Samanna


