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Wereldnieuws

11 2/2013 Flying Dutchman Magazine

De schoonheid van de savanne  
> Nairobi. Op de serene vlakten van het 

 Laikipia Plateau, aan de voet van Mount Kenya, 

heeft Segera Retreat eind maart zijn deuren 

geopend. Met meer dan 200 km2 natuurlijke 

schoonheid vormt het gebied een toevluchts

oord voor olifanten, leeuwen, luipaarden,   

buffels en vele andere wilde dieren. Ook het 

aantal verschillende vogels is met meer dan  

350 soorten verbluffend te noemen. Tussen al 

dit natuurschoon – omringd door de geluiden 

van Afrika – verblijft u in een van de acht privé

chalets. Deze liggen in een botanische tuin en 

bestaan uit twee verdiepingen voor een optimaal 

uitzicht over de savanne. www.segera.com

n Vliegen naar Nairobi: vanaf 50.000 Award Miles.

Picknicken te midden van  

het Afrikaanse natuurschoon.
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Het échte Marokko

Spektakel in het stadion

Eerlijk eten
Groen op het bord of dineren 
tussen het groen. Deze res
taurants zorgen voor een 
groene ervaring.

Groene kubus
> Perth. De Nederlander Joost 
Bakker bouwde in Perth een 
Greenhouse: een plek waar 
sfeer, recycling en groen leven 
met elkaar gecombineerd  
worden. Dit maakt het tot het 
perfecte restaurant voor de 
groenliefhebber. De gerechten 

worden bereid met verse pro-
ducten die op het dak van het 
restaurant groeien. En dat proeft 
u! Behalve het dak is ook de  
buitenkant opgefleurd met een 
bloempotjesmuur vol planten.  
www.greenhouseperth.com 
n Vliegen naar Perth:  

vanaf 100.000 Award Miles.

Tussen de palmen
> Wenen. Het Palmenhaus is 
een enorme jugendstilplantenkas 
uit 1901 die tegenwoordig dienst-
doet als horecagelegenheid. In 
een deel van het glazen gebouw 
kunt u nog steeds  planten en 
exotische vlinders bewonderen, 
maar u kunt er ook heerlijk tafe- 
len  tussen de palmen. Zeker in  
de zomer, als het terras geopend 
is, vormt het Palmenhaus in de 
 tuinen van het Hofburg-paleis-
complex een belangrijke trek-
pleister van Wenen.  
www.palmenhaus.at 
n Vliegen naar Wenen:  

vanaf 25.000 Award Miles.

Cool zwembad
> Dallas. Het pronkstuk van vijfsterrenhotel The Joule in 
Dallas – het zwembad – ligt op de tiende verdieping. Hier steekt 
een groot deel van het bad uit het gebouw en zweeft daar-
door in de lucht. Een duik in het hangende buitenbad zorgt 
voor een unieke ervaring met een wel heel bijzonder uitzicht 
door de glazen zijwand. In dit torenhoge aquarium voelt u zich 
als een vis in het water. Hebt u hoogtevrees en blijft u liever  
op het droge? Rondom het zwembad kunt u heerlijk loungen. 
www.thejouledallas.com

n Vliegen naar Dallas: vanaf 50.000 Award Miles.

> Chicago. Honkbal is de volkssport nummer  
één in de Verenigde Staten. De Chicago Cubs  
is een van de twee honkbalteams van  Chicago  
die in de Major League Baseball speelt.  
Voor liefhebbers van de sport is het aan te raden om een wedstrijd 
bij te wonen in Wrigley Field. Het op een na oudste honkbal -
stadion van de  Verenigde Staten heeft een capaciteit van ruim 
40.000 toeschouwers. Elke wedstrijd is daarom een waar  spektakel. 
U kunt er ook een rondleiding krijgen. chicago.cubs.mlb.com  
n Vliegen naar Chicago: vanaf 50.000 Award Miles.

> Sint-Petersburg. Tijdens de witte nachten in de zomer 
bruist het in Sint-Petersburg. Overal vinden ballet, opera en 
muzikale optredens plaats. De festiviteiten duren tot 14 juli.  
n Vliegen naar Sint-Petersburg: vanaf 30.000 Award Miles. 

Zeker 
zien

> Montreal. Deze spa, verankerd 
in de haven van Montreal, is een mooi 
voorbeeld van hergebruik. Een oude 
veerboot werd compleet gestript en 
kreeg een nieuw leven als überhippe 
spa – Bota Bota genaamd. Het bestaat 
uit vijf dekken met diverse faciliteiten: 
twee sauna’s, een eucalyptusstoombad, 
whirlpoolbaden, ontspannings ruimtes, 
terrassen en een tuin. Boven op de 

betoverende ligging in het indus triële 
district van de Canadese stad biedt de 
spa ontspannende massages en 
behandelingen en yoga- en pilates-
lessen. Verder kunt u uw smaakpapillen 
verwennen in het restaurant met een 
Michelinster-chef-kok aan het roer. 
www.botabota.ca

n Vliegen naar Montreal:  

vanaf 50.000 Award Miles.

Een drijvende spa

Paleisje aan het meer

> Marrakech. Het platteland rond 
 Marrakech ziet een constante stroom van 
nieuw geopende hotels, maar geen van hen 
biedt de combinatie van comfort en het 
gevoel van het échte Marokko zoals het vijf 
jaar oude Bab Ourika dat doet. Vanuit de 
medina in de stad bereikt u na een rit van  
45 minuten deze kasba in de uitlopers van  
het Atlas gebergte en wordt u beloond met 

prachtige vergezichten en een gevoel van abso
lute rust. Rondom een binnenplaats vol met 
rozen liggen de achttien uit klei opgetrokken 
kamers. Gids Mohammed begeleidt u graag  
te voet naar de Berbermarkt in de weelderige 
Ourikavallei. ’s Avonds eet u wat de tuin 
schaft, want alle groenten en kruiden worden 
ter plekke verbouwd. www.kasbahbabourika.com 

n Vliegen naar Marrakech: vanaf 30.000 Award Miles.

> Jodhpur. Lakshman Sagar werd oor
spronkelijk gebouwd in de 19de eeuw als een 
jachthuis en is onlangs verbouwd tot een 
romantische nederzetting met een tiental 
ruime villa’s van modder en steen, elk met 
een eigen zwembad. Binnen zweven bedden 
bezaaid met pastelkleurige kussens op sok
kels, zijn de nisjes in de muren gevuld met 

kleurrijke Indiase souvenirs zoals schalen en 
geborduurde sloffen en zijn de badkamers 
voorzien van luxe regendouches. Het resort 
– gelegen aan een meer – wordt omgeven 
door een dromerig woestijnlandschap dat 
zich uitstrekt tot de heuvels. Een perfecte 
plek om te ontspannen. www.sewara.com 

n Vliegen naar Jodhpur: vanaf 60.000 Award Miles.
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> Boomhutten. Vroeger was alles zo 
simpel: voor het ultieme vakantiegevoel 
hoefde u alleen maar een boom in. De achter
tuin was al ver genoeg. De dagen dat u in 
verhitte strijd vijandige zusjes uit een schroot
houten boomfort kieperde mogen dan wel 
voorbij zijn, maar dat wil nog niet zeggen 
dat het concept ‘boomhut’ niet langer aan u 
besteed is. Integendeel. U wilt hoogstens wat 
meer luxe. En dat kan. En hoe! Wat te denken 
van een hypermoderne ‘ecoloft’ hoog in  
het gebladerte van een 200jarige boom in 
Toscane? Daarvoor moet u bij de Black Cabin 
van La Piantata zijn. De lavendelgeur komt 
er niet uit een builtje maar van een heel veld 
aanwaaien. Of, ook al zo chic, het regelrecht 
museale Tree Hotel in Zweden, een verzame
ling van kunst/woonobjecten die dicht 
genoeg op de poolcirkel staan om het noor
derlicht er af en toe gratis bij te krijgen. Het 
is er goed toeven in warm Scandinavisch 
design, met als toppunt de Mirrorcube, een 
spiegelglazen kunstwerk dat ondanks zijn 
afmetingen zo opgaat in het bos dat het met 
infrarood folie is bekleed om vogeltjes – die 
dat in tegenstelling tot mensen blijkbaar wél 
kunnen waarnemen – van een gewisse dood 

te redden. Goedkoop is het niet maar waar 
ter wereld vindt u in een boom verderop een 
volledig geoutilleerde sauna? 

Bijzondere hoogslapers
Iets zachter geprijsd en dichter bij huis is het 
prachtig genaamde Baumgeflüster. Een heus 
boomresort van chique stacaravans op stelten, 
in een ‘betoverd bos’ in Nedersaksen. U zweeft 
er in een designhotelwaardig interieur en 
kunt uw dagen waterskiënd doorbrengen  
op het nabije Zwischenahner Meer. In het 
TigmiAmalou Treehouse, in het Marokkaanse 
Atlasgebergte, vindt u meer artistieke inspi
ratie. Het eten wordt geserveerd in een 
knusse eetsalon; buiten zorgen ezeltjes en 
eenden voor couleur locale. Voor wie dat 
allemaal te krap is: het houten gevaarte in 
het lommer bij Alnwick Garden in Engeland 
is het kasteel onder de boomhutten. Slapen 
is hier geen optie, maar eten en drinken wel. 
Het Treehouse Restaurant is groot genoeg 
voor livebands en heeft een knapperend 
haardvuur in het midden. De bomen die het 
allemaal ondersteunen, groeien her en der 
door de vloer heen. Knusser zult u het niet 
snel vinden.

U kunt 
de boom in
Slapen hoog boven de grond, veilig tussen ruisend gebladerte en 
vogeltjes als buren: knusser dan een boomhut kan het eigenlijk 
niet. Comfortabeler wél. Welkom in de wereld van luxe ecolofts en 
ander lommerrijk boomwoongenot. 

Adressen
> Baumgeflüster in Duitsland: www.baumgefluester.de
> La Piantata in Italië: www.lapiantata.it
> TigmiAmalou Treehouse in Marokko: www.douar-samra.com
> Mirrorcube in Zweden: www.mirrorcube.se
> The Alnwick Garden in Engeland: www.alnwickgarden.com

Ontwaken met het ‘gefluister’  

van de bomen in Baumgeflüster.

Ontwaken met het ‘gefluister’  

van de bomen in Baumgeflüster.

Slapen in een spiegelkunstwerk 

in het Zweedse Tree Hotel.

Dineren op een paar meter boven de grond in 

het Treehouse Restaurant van Alnwick Garden.

Begin de ochtend in La Piantata goed  

met de geur van verse koffie… en lavendel.

TigmiAmalou Treehouse:  

een knus hutje in het  

Marokkaanse Atlasgebergte.
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> Doha. De beroemde ChineesAmeri
kaanse architect I.M. Pei was eigenlijk al met 
pensioen toen de kans om een groot museum 
van islamitische kunst in Qatar te ontwerpen 
langskwam. Pei, onder meer bekend van de 
 glazen piramide op de binnenplaats van het 
Louvre in Parijs, bracht al reizend zes maanden 
door in de moslimwereld om te leren over de 

architectuur en geschiedenis en inspiratie op te 
doen voor zijn ontwerp. Het in 2008 geopende 
museum herbergt een collectie van wereld
klasse met behalve Arabische en Aziatische 
meesterwerken ook opvallend veel oriëntaalse 
kunst. Even fascinerend is de locatie op het 
water – ook gekozen door Pei. www.mia.org.qa

n Vliegen naar Doha: vanaf 40.000 Award Miles.

> New York. Op een steenworp 
afstand van Central Park en het theater
district ligt het Hudson Hotel New 
York. De bijzondere entree is door  
Philippe Starck ontworpen: een ver
lichte roltrap in een glazen tunnel 
brengt u naar een dromerige wereld vol 
contrasten en gedurfd design. De lobby 
beschikt over hoge plafonds en leidt 
naar een grote binnentuin, de wanden 
begroeid met klimop. Vanaf het 
romantische dakterras op de vijftiende 
verdieping kunt u de skyline van de 
stad en de Hudsonrivier bewonderen. 
www.hudsonhotel.com 

n Vliegen naar New York:  

vanaf 50.000 Award Miles.

Slapen als een Chinese keizer

Kunst op het water

Van de 
hand van 
Philippe 
Starck

> Hongkong. Tientallen torenhoge wolken-
krabbers bepalen het gezicht van Hongkong en 
eisen hun plekje op voor het beste uitzicht over 
de stad. Het Hullett House – een prachtig koloniaal 
gebouw uit 1881 – is een vreemde eend in de bijt. 
Het voormalige hoofdkwartier van de politie vormt 
tegenwoordig een hotel met tien unieke kamers. 
Zo kunt u overnachten in een Chinese  keizerlijke 
suite, Shek O. In een elegante Engels pastorale 
suite, Stanley, ingericht in rustgevend groen met 
handgeschilderd bamboe- en zangvogelbehang. 
Of in Casam, een levendige Chinese popartsuite 
met plastic varkenssculpturen en schilderijen van 
een kauwgombellen blazende Mao aan de muur. 
www.hulletthouse.com

n Vliegen naar Hongkong: vanaf 80.000 Award Miles.

> Oslo. Van 6 t/m 10 augustus vindt Øya – het grootste openluchtmuziekfestival 
van Oslo – plaats. In Middelalderparken treden muzikanten uit de hele wereld 
op. Met 100% biologisch voedsel en een groene gedragscode kun je spreken 
van een milieuvriendelijk festival. n Vliegen naar Oslo: vanaf 25.000 Award Miles.

Zeker 
doen

Wereldnieuws



Wereldnieuws

Flying Dutchman Magazine 2/201318

> Wandelen. Begin de dag met een frisse wandeling 
over de Parkland Walk, een in onbruik geraakt spoortraject 
dat is heringericht tot park. Je zou het het Londense ant-
woord op de New Yorkse High Line kunnen noemen, maar 
eigenlijk is het andersom. Het is al in gebruik sinds de jaren 
zeventig, toen het laatste railverkeer, rails incluis, verdween. 
In 1990 is dit stukje wild Londen uitgeroepen tot natuur-
reservaat en wordt sindsdien met veel liefde onderhouden.  
30 minuten www.parkland-walk.org.uk 

> Food safari. Inwoners van Londen zijn hard  
op weg hun eigen stad te herontdekken als regelrecht 
foerageer gebied. Er zijn zelfs speciale tours waarin 
onder begeleiding wordt gesnoept uit het stedelijk 
groen. Tijdens The London Honey Company Tour geeft 
‘urban imker’ Steve Benbow een kijkje achter de scher-
men. Zijn honing uit korven die onder andere boven op 
het Tate Modern staan, is goed genoeg voor chique 
warenhuizen als Harrods en Harvey Nichols. Tours duren 
2 uur, te boeken via www.foodsafari.co.uk of The 
London Honey Studio. Dockley Road 6, Maltby Street Market, 

www.thelondonhoneycompany.co.uk

> Park met uitzicht. Om de hoek ligt  
de Bootstrap Company: een creatief broeinest 
voor architecten, acteurs en designers. In het 
Merci Marie Café op de eerste verdieping kan 
 verantwoord Provençaals worden geluncht, maar 
het gaat om het dak! Hier bevindt zich tussen de 
grootste zonnepanelen van Londen een heus 
‘rooftop park’ dat dienstdoet als openlucht-
bioscoop, concertpodium, comedyclub, yoga-
ruimte, noem maar op. Je kunt ook gewoon met  
je eigen picknick of barbecue komen opdagen.  
45 minuten Ashwin Street 18, www.bootstrapcompany.co.uk 

> Cocktails met gin. Wie geen zin heeft  
in honing maar wél in ambachtelijk gestookte gin,  
kan de dag afsluiten in de Sipsmith Distillery, waar 
nota bene ook nog tijdens speciale bijeenkomsten 
uitleg wordt gegeven over het hoe en wat van  
‘urban foraging’. Bijzonder zijn de canapés, die zijn 
gemaakt van ‘wild food’ dat is gevonden in de 
 Londense parken en groene hoekjes. Om weg te 
spoelen met ambachtelijke cocktails natuurlijk.  
Eveneens te boeken via www.foodsafari.co.uk.  
2 uur Nasmyth Street 27, www.sipsmith.com 

Vijf uur in... Londen
Als het op lokaal geteeld voedsel aankomt, gaat men ver in Londen. Voor een hippe  
groene maaltijd is niks meer te gek. Urban farming, rooftop parks en foraging zijn de  
ecotoverwoorden anno 2013. Ontdek in vijf uur de groene kant van de Britse hoofdstad.

n Vliegen naar Londen: vanaf 20.000 Award Miles. 

> Biologische markt. Op een groen 
traject mag een bezoekje aan een boerenmarkt 
natuurlijk niet ontbreken. Stoke Newington  
Farmers’ Market, elke zaterdag van 10.00 tot 
14.30 uur bij St Paul’s Church, is een goede optie: 
alles dat er wordt verkocht is eigenhandig 
gekweekt, gevangen en/of gekokkereld door 
de marktkooplui zelf. 30 minuten  
www.growingcommunities.org/market  

> De boer op. Van de markt is het niet 
ver naar het ietwat bizarre boerderijcafé 
FARM:shop in Dalston. Hier is onder andere 
met ‘aquaponics’-installaties (gesloten 
 ecosystemen waarbij planten groeien op 
vissen poep) en een kippenhok op het dak 
’s werelds eerste ‘urban farming hub’ opge-
zet. Alles wat er te koop is, is in het café 
zelf tot wasdom gekomen. 30 minuten  
Dalston Lane 20, www.farmlondon.weebly.com


