HOLIDAYS

Nog geen vakantie geboekt? Geen man overboord, check
onze stoere-jongens-top-acht-vakantie-tips van
vakantieboulevard.nl voor deze zomer.
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STOERE VAKANTIES

8

OP EEN ONBEWOOND
EILAND

7

OUTDOOR SPORTEN
IN TIROL

Een eiland, twee nachten, helemaal voor jezelf. Hoe cool en confronterend is dat? Wij zouden tekenen voor twee dagen ultieme rust.
Een paar goede boeken in je rugzak en gaan. Saai, zeg je? Vandaar
ook dat deze minitrip geleverd wordt met drie dagen Stockholm
vooraf. Stockholm is de meest bruisende stad van Noord-Europa
en biedt trendy winkels, gezellige terrasjes en goede restaurants.
Zeker nu je weet dat je de drie dagen Stockholm afrondt met twee
nachten in volledige en natuurlijke afzondering, kun je lekker los
gaan. De trip van Stockholm naar je persoonlijke eiland leg je per
trein af.

Goed, heel origineel is het misschien niet, maar een weekje outdoor sporten in Tirol hoort zeker thuis in onze top acht. Plaats
van bestemming is het Zillertal, volgens de aanbieder 'het meest
actieve dal ter wereld', al moeten we in combinatie met Tirol dan
ook aan andere dingen dan sporten denken. Van het nachtleven
komt echter niet veel terecht, want de dag staat in het teken van
raft-expedities, klettersteigen, canyoning, paragliding en het beklimmen van bergtoppen. Je verblijft in een prima hotel, maar daarvan zul je vooral het bed zien, want veel actiever dan dit wordt een
vakantie niet.

AANBIEDER: GO NORTH

AANBIEDER: TIROL OUTDOOR EXPERIENCE
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ONTDEK DE
AMAZONE

Zin om drie weken lang in de voetsporen te treden van de grootste
ontdekkingsreizigers die de wereld ooit gekend heeft? Dan is #6 iets
voor jou. Je reist in een sportvliegtuigje de Zuid Amerikaanse wildernis in om vervolgens verder te reizen met een boot op de rivier. Je
overnacht in hutten, hangmatten en tenten bij de inheemse indianenstammen. De jagers onder hen zijn de gidsen die je door het
oerwoud leiden en je leren te overleven in een van de oudste natuurgebieden van de wereld. Je eindigt je reis aan de Paciische kust in
het westen van Colombia. Daar geniet je nog een paar dagen van de
rust en het ongerepte kustgebied. Met wat geluk kom je oog in oog
te staan met de Bultruggen die hier in het ondiepe water vertoeven.
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TREKKEN DOOR
JAPAN

Je bent geen stoere man als je niet ooit een stevige trektocht hebt
gemaakt. Maar een trektocht door Japan? We kunnen je niet kwalijk nemen dat je dat nooit deed. Nu misschien? Je begint je reis in
het levendige Tokio, om vervolgens naar Mount Fuji te reizen en de
legendarische berg te bedwingen. Daarna volgen de Japanse Alpen.
Je trekt dwars door een gebied met 3000 meter hoge bergtoppen,
geniet van prachtige vergezichten en slaapt in berghutten. Je zou
haast vergeten dat je een paar dagen eerder in de enorme metropool stond. Na de Alpen reis je met de kogeltrein naar Kyoto om
daar nog enkele dagen van de Japanse cultuur te genieten.
AANBIEDER: NUNATAK

AANBIEDER: OLAF REIZEN
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Alle aanbieders vind je op www.vakantieboulevard.nl
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TANK RIJDEN
IN PRAAG

Minstens een keer per jaar moet je toch wel met een paar vrienden
op vakantie. We hebben de ideale terug-naar-de-puberteitbezigheid voor je gevonden en sturen je naar Praag. Daar kun je
kiezen. Zin in een dagje tank-stoeien? Dat kan geregeld worden.
Je wordt bij je hotel opgehaald en naar een locatie buiten de
stad gebracht, waar je door het ruige landschap gaat banjeren
met een oude Russische tank. Niet extreem genoeg? Kies dan
voor het Full Military Games-pakket, waarbij het busje van jou
en je matties wordt overvallen en je gaat schieten, paintballen,
helikoptervliegen en mijnen ruimen. We hopen je op tijd terug te
zien voor #ONE nummer 2.
AANBIEDER: TSJECHIË XPERIENCE
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MET DE CAMPER
NAAR CHINA

Oké, goedkoop is deze wereldreis niet, maar met een camper door
China trekken is dan ook tamelijk uniek. Ga ervoor zitten, want je
bent 24 weken onderweg. Je reist in je eigen camper, maar onder
begeleiding. Via de noordelijke Oude Zijderoute rijd je naar Azië om
via de zuidelijke variant uiteindelijk terug te keren. Je wandelt over
de Chinese Muur, stuurt over het Tibetaanse Plateau en rijdt door
bergpassen op meer dan 5000 meter hoogte. Je bezoekt paleizen,
overnacht in het Mount Everest Base Camp en doorkruist woestijnen. Je besteedt 90 dagen in China en Tibet. En ook nog drie weken
in Iran. Dat alles doe je onder begeleiding van ervaren wereldreizigers en gidsen. Een reis die je nooit, maar dan ook nooit zult vergeten.
AANBIEDER: EXPEDITION FAR EAST
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MOTORREIS DOOR
IJSLAND

De droom van elke man: reizen op een motor. We maakten zelf al
link wat trips op de motor, maar deze motorreis op IJsland sprong
onmiddellijk in het oog. Je reist op je eigen motor door de overweldigende en woeste natuur van het eiland. Het is zeker geen trip
voor watjes, want de gidsen rijden met je mee op motoren en je
vervoert je bagage zelf. Neem alleen mee wat echt nodig is en rijden maar. In zeven dagen rijd je het eiland rond en krijg je mogelijk
te maken met alle soorten weer die er te bedenken zijn. 70 procent van de route gaat over geasfalteerde wegen, je mag dus niet
bang zijn voor gravel en nattigheid. Je slaapt in hotels, zodat je in
ieder geval goed uitrust en fris opstaat.
AANBIEDER: NEXT MOTORREIZEN
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AFGHANISTAN

Afghanistan: niet bepaald een populaire vakantiebestemming. Vertel
je moeder maar gewoon dat je een paar dagen op Texel bent. Toch
staat deze reis bij ons met stip op 1. We kunnen niet wachten om
de andere kant te zien van het door oorlog geplaagde land. En die
andere kant is er, want hoewel er gevaarlijk gebieden zijn, zijn er ook
heel veel plaatsen in het enorme land die veilig te bereizen zijn. De
natuur is overweldigend, de bevolking is nieuwsgierig en bijzonder
gastvrij en de cultuur brengt je duizenden jaren terug in de tijd. Je
reist van de Oezbeekse grens dwars door het land naar Kabul. Je
koopt Afghaanse kleding om in te reizen en slaapt in guesthouses
onderweg. Je ontdekt het huidige leven, maar komt ook oog in oog
te staan met het bewogen verleden van het land.
AANBIEDER: CULTUREROAD
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