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Van de heerlijke stranden van Griekenland tot de adembenemen-

de toppen van de Alpen en van eeuwenoude tempels op Sicilië tot 

hypermoderne architectuur in Hamburg, Europa heeft het allemaal. 

In Verliefd op Europa vind je zowel bekende landen als Frankrijk en 

Portugal als off-the-beaten-track-bestemmingen als de Balkan, 

Slovenië en de Faeröer-eilanden. Een boek vol mooie roadtrips, 

beroemde highlights, onontdekte parels, toffe steden, lekkere 

eet- en slaapplekken, indrukwekkende natuurgebieden en heerlijke 

eilanden. Een ode aan Europa!

ROËLL DE RAM, oprichtster van reisblog 
WeAreTravellers.nl, neemt je in deze opvolger van 
het succesvolle Verliefd op Nederland mee naar de 
allermooiste plekken in Europa. Waarom zou je ver 

weg op reis gaan, als wij in het mooiste en meest 
veelzijdige continent op deze wereld leven?

ROËLL DE RAM

DE MEEST
BIJZONDERE 

PLEKKEN 
IN EUROPA
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GRIEKENLAND  7

ALS WE ÉÉN BESTEMMING MOETEN NOEMEN WAAR 

JE GEWELDIG KUNT EILANDHOPPEN, DAN IS DAT 

GRIEKENLAND, HET INDONESIË VAN EUROPA. WIST 

JE DAT ZO’N ZESDUIZEND EILANDEN TOT DIT ZUID-

OOST-EUROPESE LAND BEHOREN? 

Eilandhoppen
in relaxed 

Griekenland

& ouzo& ouzo& ouzo

En dat daarvan maar 277 eilanden be-

woond zijn? Op de Griekse eilanden tref 

je een paar van de mooiste stranden 

van ons continent. Maar ook het ultieme 

eilandleven, een heerlijk luie vakantie-

sfeer, gastvrije mensen, een rijke cul-

tuur en een overdaad aan verrukkelijk 

eten. Eigenlijk is het zonde om tijdens 

een zonvakantie maar één eiland te 

bezoeken; er is zoveel te ontdekken en 

bovenal kan eilandhoppen hier makke-

lijker dan je denkt! Zolang je maar reke-

ning houdt met de vaarschema’s van de 

ferry’s natuurlijk, zoals die van Anek Su-

perfast Ferries, Blue Star Ferries en Hel-

lenic Seaways. Om betaalbaar te kunnen 

hoppen met deze maatschappijen, kun 

je een Interrail Griekse Eilandenpas aan-

schaffen. Dit is dus geen treinpas, zoals je 

gewend bent bij Interrail, maar een pas 

waarmee je van verschillende ferry’s ge-

bruik kunt maken. Afhankelijk van welke 

pas je kiest kun je vijf of zes reizen maken 

binnen één maand. Bij de laatste op-

tie horen ook twee overtochten tussen 

Italië en Griekenland, waardoor je zelfs 

zonder te vliegen naar de Griekse eilan-

den kunt. Actuele informatie over deze 

pas vind je op www.interrail.eu. En wil je 

liever niet meteen een Interrail Griekse 

Eilandenpas aanschaffen? Ook dan kun 

je natuurlijk nog steeds gaan eilandhop-

pen. Koop dan gewoon zelf losse kaart-

jes bij de ferrydiensten waar je gebruik 

van wilt maken. 
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Ionische eilanden
JE KUNT NATUURLIJK OOK ZONDER EEN INTERRAIL GRIEKSE 
EILANDENPAS GAAN EILANDHOPPEN IN GRIEKENLAND. DEZE 
PAS IS NAMELIJK ALLEEN GELDIG BIJ DE EILANDENGROEPEN 

DODEKANESOS, CYCLADEN, SPORADEN, SARONISCHE EILANDEN, 
DE EGEÏSCHE EILANDEN EN VANAF KRETA. ALS JE BIJ DE IONISCHE 
EILANDEN, AAN DE WESTKANT VAN HET GRIEKSE VASTELAND, WILT 

EILANDHOPPEN, DAN KUN JE BIJ VENTOURIS FERRIES EN RED 
STAR FERRIES ZELF LOSSE TICKETS KOPEN VOOR DE

 OVERTOCHTEN VANUIT ITALIË. EEN MOOIE ROUTE LANGS 
DE IONISCHE EILANDEN LOOPT VAN ZAKYNTHOS VIA 

KEFALONIA NAAR CORFU.
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GRIEKENLAND  17

Kefalonia              
HEERLIJKE VAKANTIEVIBES 

In anderhalf uur hop je van Zakynthos 

naar Kefalonia. Nog een eiland waar je 

in hippe hotels of knusse tavernes kunt 

slapen en je jezelf avond aan avond 

kunt trakteren op frisse Griekse salade 

met smaakvolle feta. Of wat dacht je 

van tzatziki, kruidige moussaka, souvlaki 

met pita en een glaasje raki of ouzo? Je 

smaakpapillen draaien sowieso over-

uren als je in Griekenland op vakantie 

bent en op Kefalonia is dat niet anders. 

Qua highlights wil je hier naar het dorpje 

Assos, het bekende strand Myrtos, waar 

het zeewater azuurblauw is, het rode Xi 

Beach waar iedereen zichzelf trakteert 

op een kleimasker en het Meer van Me-

lissani dat zich in een grot bevindt. 

Ook kun je voor je verder reist een dag-

trip maken naar Ithaka, het eiland waar 

Odysseus volgens de Griekse mytho-

logie ooit koning was. Verder wordt dit 

rustige eiland gekenmerkt door au-

thentieke dorpjes, ongerepte natuur 

en strandjes die je helemaal voor jezelf 

hebt. Om het ultieme alleen-op-de-we-

reldgevoel te ervaren, kun je een bootje 

huren en zelf beslissen welk baaitje jouw 

privédomein voor één dag wordt.

  

OVERNACHTEN KYMATA BOHEMIAN 

BEACH RESORT, AELIA, AVITHOS RESORT 

OF F ZEEN.

Corfu            
ZO’N EILAND DAT ALLES HEEFT 

Vanuit Kefalonia neem je de ferry naar 

het groene Corfu. Hier doe je al gauw 

6,5 uur over, dus bereid je voor op een 

flinke boottocht. Eenmaal op Corfu 

moet je uiteraard voor ultiem liefdes-

geluk door Canal d’Amour hebben ge-

zwommen. Ook kun je goed flaneren 

door Corfu-Stad of je huurt een scooter 

en laat je tijdens een rit verrassen door 

de diverse dorpjes die je tegenkomt 

op weg naar de hoogste berg van het 

eiland. Vanaf de top van de Pantokra-

tor krijg je het meest sublieme uitzicht. 

Ook het Vlachernaklooster dat je op een 

nabijgelegen eilandje vindt en de ultie-

me zwemspot Paleokastritsa, waar ook 

loungebar La Grotta zit, zijn een must op 

Corfu. Wil je nog een eiland ontdekken? 

Maak dan tijdens het eilandhoppen tot 

slot een dagtrip naar Paxos. Tijdens zo’n 

tour laten ze je altijd binnen een dag de 

mooiste plekjes zien.     

OVERNACHTEN MR & MRS WHITE CORFU 

HOTEL OF ELEALS BOUTIQUE HOTEL.
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ZWITSERLAND  39

Verwacht dus zeker geen rit door einde-

loos lange, donkere tunnels, maar juist 

een trip langs de meest fotogenieke 

uitzichten. Als er één land is in Europa 

waar je ideaal kunt treinreizen en je je 

vanuit je coupé constant kunt verwon-

deren over het magische landschap, 

dan is dat hier. Benieuwd welke plekken 

en treinroutes je echt niet wilt missen? 

En wat je dan zoal ziet? In dit hoofdstuk 

ontdek je precies welke delen van Zwit-

serland en zijn spoorwegnetwerk je ooit 

wilt ontdekken. En het fi jne is, je kunt 

vanuit Nederland ook gewoon in de 

trein stappen en meteen aan zo’n trip 

beginnen. Met de ICE-trein sta je name-

lijk vanuit Midden-Nederland al binnen 

zeven uur in Basel en dit kan soms al 

vanaf veertig euro voor een enkele reis. 

Dat is goedkoper dan een vliegticket 

én een stuk beter voor het milieu! Je 

kunt vervolgens een Swiss Travel Pass 

kopen; je kunt daarmee vrij reizen met 

trein, bus en boot in heel Zwitserland 

en vrij gebruikmaken van de Premium 

Panoramatreinen.

Treinreizen in
machtig 

ZwitserlandOnverwachtsOnverwachtsJE ZOU HET MISSCHIEN NIET DIRECT VERWACHTEN VAN DIT BERGACHTIGE 

LAND, MAAR DE TREINVERBINDINGEN IN ZWITSERLAND ZIJN PERFECT EN 

DE PANORAMA’S VANUIT DE WAGONS FANTASTISCH. 

betoverendbetoverendbetoverendbetoverend
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ZWITSERLAND  42

Bernina Express   
LEES MEER OP WWW.SOMSOOKHEIMWEE.BE

TIP EEN TICKET EN EEN ZITPLAATSRESERVERING VOOR DE BERNINA EXPRESS BOEK JE 

VIA HTTPS://SHOP.RHB.CH OF GEBRUIK EEN SWISS TRAVEL PASS.

Je duikt tijdens een treinrit in Zwitser-

land de ene rots in voordat de andere je 

weer uitspuwt. Zo ook tijdens de Bernina 

Express; deze trein slingert als een rode 

draad door het bergachtige landschap. 

In de regio Graubünden overwinnen de 

drakenrode treinen, met Zwitserse pre-

cisie steeds betrouwbaar en stipt op 

tijd, verschillende tunnels, viaducten, 

besneeuwde bergtoppen en gletsjers 

(als je de allermooiste in Zwitserland 

wilt zien, is de Rhônegletsjer trouwens 

echt een aanrader, deze ligt in het Zwit-

serse kanton Wallis). Het enige wat jij 

in de panoramawagons moet doen is 

jezelf voor het raam parkeren en ge-

woon genieten. Bezoek tijdens dit tripje 

ook het Lago di Saoseo, het verborgen 

bergmeer in een naaldbomenbos dat 

zwijgt in alle talen. Of laat je met de klet-

terende kabelbaan naar het topje van 

de Diavolezza hijsen, waar je op drie-

duizend meter hoogte zicht krijgt over 

de gletsjervallei. De beste foto van de 

voorbijglijdende Bernina Express maak 

je bij het Landwasser Viaduct, dat je via 

een korte hike vanuit halte Filisur bereikt. 

Ja, een ritje met de Bernina Express be-

wijst dat Zwitserland zo veel meer is dan  

skiën in de winter!

LAGO DI SAOSEO

Als een 
rode draad, 
door het 
bergachtige 
landschap
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LANDWASSERVIADUCT
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WIE HOUDT ER NOU NIET VAN OM EEN PAAR DAGEN 

PER JAAR ALS EILANDGAST TE LEVEN? EILANDEN 

DOEN IETS MET JE, ZE ZORGEN ER OP DE EEN OF  

ANDERE MANIER VAAK VOOR DAT JE BINNEN  

NO-TIME IN DE VAKANTIEMODUS BENT. WAT JE KUNT 

BEZICHTIGEN IS DUIDELIJK AFGEKADERD EN IN EEN 

WEEKJE VAKANTIE VIEREN KUN JE BIJNA ALLES ZIEN 

EN HEB JE GENOEG TIJD OM TE RELAXEN. WAT EEN 

GELUK DUS DAT EUROPA BARST VAN DE FIJNE  

EILANDEN, OP DE VOLGENDE PAGINA’S EEN TIENTAL 

DAT JE OOIT MOET HEBBEN BEZOCHT.

 
heerlijkste 
eilanden

10
de

1 @CUNODEBRUIN - 2 @TRAVELMONSTER.NL - 3 @AFROTRAVELERS - 4 KATHINKA VAN HEMERT
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WIST JE DAT PORTUGAL EEN PAAR PRACHT-

EILANDEN HEEFT? NIET ALLEEN HET RUIGE 

EILAND MADEIRA, MAAR OOK DE AZOREN, EEN 

ARCHIPEL VAN NEGEN EILANDJES, IS ONDERDEEL 

VAN HET ZUID-EUROPESE PORTUGAL.

Eilandavontuur
op Madeira 

en de Azoren

eilandeneilandeneilanden

De eilandengroep de Azoren ligt zo’n 1200 kilometer 

ten westen van de Portugese kust, in het midden van 

de Atlantische Oceaan. Madeira ligt heel ergens an-

ders, ongeveer 850 kilometer ten zuidwesten van het 

vasteland. Welke van de twee bestemmingen je ook 

kiest, je kunt hier gegarandeerd ultieme avonturen be-

leven en dat is vooral te danken aan de duizelingwek-

kend mooie natuur. Om je een idee te geven: warm-

waterbronnen vormen watervallen van heet water 

en niks is lekkerder dan hieronderdoor te zwemmen. 

Hiken kun je op alle eilanden als geen ander. In zee 

zijn tientallen dolfi jnen te spotten en met geluk zelfs 

een reusachtige walvis. Je kunt er in vulkanen klimmen, 

er zijn onvergelijkbaar mooie uitkijkpunten, maar ook 

schattige stadjes met hier en daar een verrassend 

goed restaurant. Het lijstje to do’s lijkt oneindig en dit 

bewijst meteen dat dit onontdekte en afgelegen stuk 

Europa je aandacht verdient. 

AZOREN & MADEIRA  157
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São Miguel is een van de bekendste 

eilanden én het grootste van de Azo-

ren. De Azoren tellen negen bewoonde 

(en acht onbewoonde) eilanden; naast 

São Miguel zijn dit Terceira, Flores, Cor-

vo, Pico, Faial, São Jorge, Santa Maria 

en Graciosa. Op São Miguel komen de 

meeste internationale vluchten bin-

nen, dus grote kans dat dit ook de plek 

is waar jouw eilandhop-avontuur in de 

Azoren begint. Op São Miguel kun je 

niet om de stad Ponta Delgada heen. 

Ga er luxe uit eten bij Anfiteatro, flaneer 

langs de Portas da Cidade en door de 

Avenue Dom Henrique, maar ga ook op 

zoek naar de tofste streetart in zijstraat-

jes. Ook een must: vanuit de haven van 

Ponta Delgada een walvistour doen, 

waarbij je deze reuzen en dolfijnen vanaf 

de boot probeert te spotten. De echte 

reden waarom je naar São Miguel afreist 

vind je overigens buiten de stad. Huur 

een auto en rijdt naar het spectaculai-

re kratermeer bij Sete Cidades en sla de 

uitkijkpunten en een wandeling langs 

het kratermeer Lagoa do Fogo niet over. 

Ook een duik onder de warme waterval 

bij het tropische Caldeira Velha wil je niet 

mislopen. Bij Furnas vind je zelfs genees-

krachtige warmwaterbronnen waarin je 

kunt badderen. Vereer ook de enige en 

oudste theeplantage van Europa, Chá 

Gorreana, met een bezoek. En ga, voor-

dat je São Miguel verlaat, naar het strand 

Ribeira Grande en de gitzwarte stranden 

bij Mosteiros.

São Miguel
HET GROOTSTE EILAND VAN DE AZOREN

OVERNACHTEN EEN VAN DE MOOISTE PLEKKEN OM TE OVERNACHTEN VIND JE BIJ 

FURNAS LAKE VILLAS, HIER SLAAP JE IN HIPPE CABINS IN DE NATUUR.
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Terceira 
BEZAAID MET MOOIE PLEKKEN

Terceira is een eiland vol mooie plekjes 

en een van de meest bijzondere spots is 

Algar do Carvão waar je in een vulkaan 

kunt wandelen. Een machtige ervaring! 

Daarnaast vind je op Terceira een rui-

ge kust en knusse plaatsjes die vaak vol 

staan met allerlei gekleurde huisjes. Mis 

vooral Angra do Heroísmo niet; deze 

pastelkleurige stad staat niet voor niets 

op de Unesco Werelderfgoedlijst. Je 

kunt daar bovendien leuk uit eten bij 

Tasca das Tias en het Jardim Duque da 

Terceira is ook prachtig. Het mooiste uit-

zichtpunt op het eiland? Dat is toch wel 

Serra do Cume. Vanaf daarboven lijken 

alle weilanden, die van elkaar geschei-

den worden door lage, zwarte, stenen 

muurtjes, op een gigantische lappende-

ken. Daarnaast is het tof om naar Furnas 

do Enxofre te gaan, waar dampende 

rookwolken uit de grond komen. Hiken 

kun je op Terceira ook goed; ga daarvoor 

naar het binnenland. Mis verder Biscoitos 

niet, waar je kunt zwemmen in natuurlij-

ke poelen tussen de lavarestanten.   

OVERNACHTEN DE LEUKSTE PLEK OM 

TE OVERNACHTEN OP TERCEIRA IS IN DE 

STAD ANGRA DO HEROÍSMO. HIER VIND 

JE HET FORT DE SÃO SEBASTIÃO WAARIN 

OOK EEN HOTEL IS GEVESTIGD. HET HEET 

POUSADA DE ANGRA DO HEROÍSMO. 

Faial 
KLEIN, MAAR O ZO FIJN

Ilha do Faial, het is niet meer dan 21 kilo-

meter lang en 14 kilometer breed, maar 

wat een plaatje is dit. Je wilt er de foto-

genieke stad Horta niet missen, genieten 

van de vele hortensia’s en naar de zee 

staren die met heerlijk weer prachtig 

blauw kleurt. Sla het imponerende Ca-

beço Gordo niet over en natuurlijk ook 

het ultieme hoogtepunt niet: de vulkaan 

de Capelinhos. Deze vulkaan heeft voor 

interessante contrasten gezorgd, aan de 

ene kant is Faial namelijk een heus kleu-

renspektakel en op andere plekken juist 

een mysterieus maanlandschap.   

TIP BEZOEK HET VOLCANO INTER-

PRETATION CENTRE OF CAPELINHOS 

EN LEER MEER OVER DE VULKANISCHE 

ACTIVITEIT EN DE LAATSTE UITBARSTING 

DIE OP FAIAL PLAATSVOND.
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ER IS BIJNA GEEN LAND IN EUROPA WAAR DE 

NATUUR ZO OVERDONDEREND, WOEST EN ON-

GETEMD IS ALS IN IJSLAND. IN DIT LAND ERVAAR 

JE ALLE NATUURELEMENTEN OP HUN BEST EN 

LIJK JE OP SOMMIGE MOMENTEN ZELFS OP EEN 

ANDERE PLANEET TE ZIJN BELAND. 

Beleef een 
ultieme rondreis 

door IJsland

weidsweidsweids

Verwacht zwarte stranden die soms 

bedekt zijn met een dikke laag witte 

sneeuw, imponerende rotsformaties 

en onstuimige watervallen die nooit 

ophouden met stromen. Een ultieme 

rondreis in IJsland start in Reykjavik, 

hier vind je namelijk het internationale 

vliegveld, en loopt door via de Ringweg 

nr. 1 die rondom het hele eiland ligt. 

Deze hoofdweg neemt je vanzelf mee 

naar bekende en verlaten stukken na-

tuur waarnaar je kunt blijven kijken. Pak 

voldoende outdoorkleding in als je naar 

IJsland gaat én draag genoeg laagjes, 

want je zult heel wat uurtjes buiten 

doorbrengen op deze bestemming en 

niks is zo veranderlijk als het IJslandse 

weer!
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Oost-IJsland 
GA OFF THE BEATEN TRACK

Het oosten van IJsland wordt door de 

meeste reizigers overgeslagen. Het is 

vaak net te ver vanaf Reykjavik en niet 

iedereen rijdt het hele eiland rond. Toch 

vind je hier genoeg mooie plekken én 

reis je wat meer off the beaten track. 

Ga bijvoorbeeld naar Vestrahorn op het 

schiereiland Stokksnes. Dit landschap is 

met niets te vergelijken. Steile rotspartij-

en torenen hier plots honderden meters 

vanaf het zwarte strand de lucht. Mach-

tig om te zien. Ook is de oostkust ideaal 

om watervallen te ontdekken. Bezoek 

bijvoorbeeld de imponerende Fardaga-

foss, Gufufoss, Hengifoss of Litlanesfoss. 

Daarnaast is het een perfecte plek om 

papegaaiduikers te spotten; ga daar-

voor naar het eiland Papey waar je ook 

zeekoeien kunt zien of naar de vogel-

rots Hafnarhólmi bij het vissersplaatsje 

Borgarfjörður Eystri, waar iedere zomer 

een groots muziekfestival is. Het ultieme 

hoogtepunt van het oosten is tot slot 

de kloof Stuðlagil in de Jokuldalurvallei, 

waar een felblauwe, kronkelende rivier 

wordt omgeven door reusachtige mu-

ren van basalt.     

OVERNACHTEN HET BETAALBARE 

POST-HOSTEL, HET CHIQUE FOSSHÓTEL 

VATNAJÖKULL OF EEN CABIN VAN 

HRAFNAVELLIR GUEST HOUSE.

Akureyri 
NOORDERLICHT EN WALVISSEN

De grootste stad in het noorden is Ak-

ureyri, dat op de poolcirkel aan de fjord 

Eyjafjörður ligt. Vanuit Akureyri kun je een 

aantal toffe tours doen. Ga bijvoorbeeld 

tussen mei en oktober mee met een 

whale watching tour en ga een avond 

met northern light hunters op jacht. Sa-

men met lokale gidsen probeer je dan 

het fabelachtige noorderlicht te spotten. 

Vaak kun je op een app als My Aurora 

Forecast ook checken of het een goe-

de avond is om het noorderlicht te zien, 

maar locals weten vaak de beste plek-

jes om te gaan kijken. Naast voldoende 

zonneactiviteit en een heldere hemel, 

moet je namelijk ook echt op een ex-

treem donkere plek naar de sterren-

hemel kijken. Je hebt de perfecte om-

standigheden nodig én een flinke dosis 

geluk, maar wanneer je de aurora borea-

lis eenmaal ziet, dan vergeet je het nooit 

meer. Groene lichtbanen versieren de 

lucht; het is een echte traktatie van de 

hemel. Je zult ook niet de eerste zijn die 

gillend of met een traan van geluk naar 

de lucht aan het staren is!   

OVERNACHTEN ICELANDAIR HOTEL 

AKUREYRI OF AKUREYRI BACKPACKERS. 

Een felblauwe 
rivier omgeven 
door basalt
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beroemde highlights, onontdekte parels, toffe steden, lekkere 

eet- en slaapplekken, indrukwekkende natuurgebieden en heerlijke 

eilanden. Een ode aan Europa!

ROËLL DE RAM, oprichtster van reisblog 
WeAreTravellers.nl, neemt je in deze opvolger van 
het succesvolle Verliefd op Nederland mee naar de 
allermooiste plekken in Europa. Waarom zou je ver 

weg op reis gaan, als wij in het mooiste en meest 
veelzijdige continent op deze wereld leven?

ROËLL DE RAM

DE MEEST
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