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Zijn 17e boek: fascinerende verhalen en droge humor

Een duizend meter hoge
kerstboom
Een fietsreis door het land van de Maya’s
Door toeval kreeg Frank van Rijn lang geleden

was dat alle Mayasteden een plaats hadden

een oud boek over de Maya’s in handen.

waar een merkwaardig balspel werd

Toen hij jaren later zijn kans zag, reisde hij

bedreven. De verliezers werden na afloop

per fiets door zuidelijk Mexico en Guatemala

nogal eens aan de goden geofferd, wat zo’n

om zelf al die Mayaplaatsen te gaan

wedstrijd natuurlijk extra charme gaf.

bekijken. Daar ontdekte hij dat er veel meer

Behalve die oude Mayasteden zag Van Rijn

oude Mayasteden zijn dan er in dat boek

monumentale steden als Antigua en San

stonden, Sommige gedeeltelijk gerestaureerd,

Cristobal de las Casas en veel fraaie koloniale

maar vele ook nog voor een groot deel

stadjes. Natuurlijk vond hij bergen op zijn pad

overwoekerd door het oerwoud. Fascinerend

met steile klimmen waar hij zijn fiets soms

was dat de oude Maya’s verbazend veel van

moeizaam omhoog moest duwen. Tijdens de

de bewegingen van de planeten, de zon en

ijzingwekkende afdalingen werden de velgen

de maan wisten. Van Venus berekenden ze,

van de fiets door het zware remmen gloeiend

bijvoorbeeld, tot op de seconde nauwkeurig

heet, wat hem soms voor lastige problemen

de omlooptijd om de zon. Ook interessant

plaatste.
In Chiapas maakte Van Rijn een toeristisch
boottochtje door de Cañon del Sumidero,

Een duizend meter hoge
kerstboom

een duizend meter diepe kloof. Daar zag hij
een naar beneden breder wordende driehoek
met mossen op de rotswand. Van een afstand
leek deze 1000 meter hoge driehoek net een

Auteur:

Frank van Rijn

kerstboom.

Afmeting:

14 x 22 cm

Lago Atitlan, grote gieren, een Mexicaanse

Pagina’s:

232 pagina’s + 32 pagina’s

verjaardag op een rancho, voorwereldlijke

kleur

leguanen tussen oude ruïnes, een

Paperback, geïllustreerd in

pelgrimstocht naar nergens, een bergdorpje

Uitvoering:

kleur

waar een drinkwatersysteem werd geopend…
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€ 22,99

Ook dit boek is meeslepend en vol humor
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geschreven. Van Rijn doet zijn reputatie als
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meester-verteller weer eer aan.
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Fietsvakanties zijn razend populair.
De voorbereiding begint met dit boek!

Handboek voor vakantiefietsers
Of je nu van plan bent om naar Santiago de

precies wat je wel, maar ook wat je niet moet

Compostela te gaan fietsen of langs de oude

meenemen. De keuze van de fiets, planning,

Zijderoute naar Australië, alles begint met

reisdocumenten, kampeerspullen, budget,

een droom en daarna een plan. Dit boek kan

reparaties, overnachting, gezondheid en

je daarbij helpen.

veiligheid, fietsvervoer over de weg of door

Marica van der Meer heeft jaren ervaring

de lucht, alleen reizen of in een groep: dit en

met langeafstandfietsen. Ze fietste zowel

tal van andere onderwerpen komen uitvoerig

een rondje door Friesland als een rondje

aan bod.

om de wereld. In dit handboek deelt ze haar

Behalve dat Van der Meer uit haar eigen

waardevolle ervaring met iedereen die een

ervaringen put delen ook specialisten hun

langere fietstocht wil maken. Alle onderdelen

kennis met de lezers.

neemt ze op een praktische manier onder de

Als je dit boek goed gebruikt bespaar je

loep.

jezelf veel ergernis en gedoe en kun je mis-

Of je nu voor twee weken of twee jaar op

schien zelfs zonder zorgen op fietsreis gaan.

reis gaat, je neemt ongeveer hetzelfde mee.
Je moet leren leven met weinig spullen,

De auteur

want alles wat je nodig hebt moet in een

Marica van der Meer fietste solo, en soms

paar fietstassen aan je fiets hangen. En al

enkele weken met vrienden, tochten die wel

dat gewicht sleep je elke dag mee. Ze vertelt

meer dan een jaar konden duren. Ze schreef
er schitterende boeken over. Daarnaast heeft
ze in Nederland drie veel gefietste fietsroutes

Handboek voor vakantiefietsers
Auteur:

vastgelegd, en staan er drie Reishandboeken
op haar naam.

Marica van der Meer

Afmeting:

15 x 21 cm
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Uit de praktijk van een expert: over leidinggeven en
grenzen verleggen

Als je de lat lager legt ga je
niet hoger springen
Gerard Dielessen heeft bijna zijn hele leven

kent. Daarna volgt aan de hand van die case

lang leidinggegeven in uitdagende organisa-

uitleg over het probleem, over de gekozen

ties. In meer dan veertig jaar heeft hij zijn spo-

aanpak waarna de brug wordt geslagen naar

ren ruimschoots verdiend in de media en de

de praktische toepassing.

sportwereld. Leidinggeven gaat niet vanzelf.
Hij heeft dat met vallen en opstaan geleerd.

Onderwerpen die aan de orde komen:

In dit boek deelt hij zijn persoonlijke leider-

1.

schapsovertuigingen op een vermakelijke en

2. Streven naar een gemeenschappelijk

anekdotische wijze. Ook wil hij aanstormend

Tijd nemen om na te denken

		 uitgangspunt

talent, en wie daar verder in is geïnteresseerd,

3. Innovatie en transitie

handvatten bieden op de weg die voor hen

4. Besluitvorming tijdens ongekende

ligt en leren hoe je valkuilen kunt vermijden.

		 tijden

Aan de hand van vijftien lessen in vijftien

5. De last van het principe

hoofdstukken neemt Dielessen de lezer mee

6. Samenwerking

op de weg naar succes. Elk hoofdstuk heeft

7.

een aansprekende titel en opent met een

8. Moraliteit

bijzonder heldere case die de lezer vaak her-

9. De decentrale waarde

Continuïteit

10. Grenzen verleggen
11. De reservebank

Als je de lat lager legt ga je
niet hoger springen

12. Geen standpunten maar uitgangs		 punten
13. Integriteit bewaken
14. Crisistijden

Auteur:

Gerard Dielessen

Afmeting:

14 x 22 cm

Pagina’s:

256

15. Levensfase

De auteur

Uitvoering:	Paperback

Gerard Dielessen (1955) begon in 1976 als

Prijs:

€ 24,99

journalist bij het Utrechts Nieuwsblad. Al

ISBN:

9789038928586

snel kwam hij in leidinggevende functies

NUR:

808

terecht. Zo werd hij hoofdredacteur bij

Verschijnt:

Oktober 2022

dagbladuitgever Wegener, hoofdredacteur
van de actualiteitenrubriek NOVA, hoofd-

I S B N 978-90-389-2858-6

9
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redacteur van NOS Studio Sport, algemeen
directeur van de NOS en tot aan zijn recente
pensioen was hij algemeen directeur van
sportkoepel NOC*NSF. Nu is hij voorzitter
van verschillende Raden van Toezicht.
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Een prachtig gebonden cadeauboek met veertig
blogs die je leven verrijken

Yogajuf met parkinson
Een prachtig doosje vol luxe bonbons om

situatie, wat ze er mee deed en wat het met

jezelf of iemand anders cadeau te doen; dat

haar deed. Daarna vat ze het samen tot een

is wat dit boekje eigenlijk is. Veertig unieke

les, oftewel de moraal van het verhaal. Elk

levenslessen, geschreven door een yogajuf

hoofdstuk sluit af met een hele praktische

met parkinson. Iedere blog is een pareltje,

aanbeveling, of een wijsheid van de dag.

een schitterende bonbon waarvan je de
vulling nog lang blijft proeven. Eet de doos

De auteur

dus niet in één keer leeg, dat zou zonde zijn.

Als freelance journalist schreef Dominique

Wees er liever zuinig op en geniet elke dag

Prins-König (1969) zeer uiteenlopende arti-

van een moment voor jezelf, met een ju-

kelen voor tal van bladen en kranten. In 2009

weeltje vol levenswijsheid.

verscheen haar eerste boek De kinderen? Die

In dit boek neemt Dominique Prins-König

merken er niets van!, waarin volwassenen ver-

de lezer mee op een reis langs haar eigen

tellen over de echtscheiding van hun ouders.

ervaring. En niets menselijks is Dominique

In 2010 verscheen De onzichtbare dochter,

vreemd dus de lezer zal zich vast en zeker in

een indringend relaas over het schokkende

veel situaties herkennen. In 40 cases pre-

leven van een Somalisch meisje. De on-

senteert ze, als een ‘slice of life’, een ervaring

gemakkelijke lessen van Mrs P. (november

uit haar dagelijkse leven. Ze beschrijft de

2019) is een heel persoonlijk document over
de diagnose ‘ziekte van Parkinson’ en hoe je
daarna je leven opnieuw vorm moet geven.

Yogajuf met parkinson

Dominique is getrouwd en heeft twee volwassen zoons, twee katten en een hond.

Auteur:

Dominique Prins-König

Eerder verscheen:

Afmeting:

14 x 14 cm

De ongemakkelijke lessen van Mrs P.
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De duim is de heerser van de hand

Standaardwerk duimleeskunde
Het mag misschien een verrassing zijn maar

tisch, emotioneel of bezield je bent maar ook

de studie van de duim is het belangrijkste

hoeveel discipline, daadkracht en verlangens

onderdeel van de handleeskunde. In India

je hebt.

en China staat de duim voor wil en verstand

Duimen vertellen:

en weerspiegelt hij de fundamentele intelli-

•

Hoe dynamisch je bent

gentie. In hun filosofie: ‘Zicht en begrip om je

•

Hoeveel zelfvertrouwen je hebt

dromen waar te kunnen maken’.

•

Hoe gemotiveerd je bent

In de moderne benadering wordt de duim

•

Hoeveel reserves je hebt

als de heerser van de hand gezien en verte-

•

Hoe beïnvloedbaar je bent

genwoordigt hij de kracht van je wil en je ego.

•

Wat je beperkingen zijn

Omdat de duim op zichzelf een zodanig dui-

•

Hoeveel wilskracht je bezit.

delijk beeld van je karakter en persoonlijkheid
geeft is het zeker de moeite waard om deze

Dit boek geeft je de mogelijkheid om het heft

te leren analyseren.

in eigen hand nemen. Het maakt je wegwijs in

De duim maakt je duidelijk op welke manier jij

alle facetten van je wilskracht en leert je jezelf

jezelf neerzet, hoe jij het leven benadert, hoe

beter te coachen.

gemotiveerd je bent en hoeveel wilskracht je

Zie je duim als je ‘personal coach’ maar voor-

hebt. Je hoeft alleen maar je duim te bestu-

namelijk als de spiegel van je ziel.

deren om te weten hoe enthousiast, optimis-

De auteur
Magda van Dijk-Rijneke is een internationaal

Standaardwerk
duimleeskunde

erkende expert op het gebied van handleeskunde. Ze heeft een drukbezochte praktijk en
ze draagt haar kennis uit via haar ‘School der
Universele Handleeskunde’. Ze is auteur van

Auteur:

Magda van Dijk-Rijneke

het boek Standaardwerk Universele Hand-

Afmeting:

17 x 24 cm

leeskunde. Dit boek is wereldwijd uitgebracht

Pagina’s:
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onder de titel Universal Hand Analysis.
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Reishandboek Zweden
Praktische en culturele reisgidsen met alle
bezienswaardigheden
Reishandboek Zweden
Auteur:

Antonette Spaan

Afmeting:

11,5 x 16,5 cm
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Uitvoering:	Paperback,
geïllustreerd in kleur
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Maart 2023

I S B N 978-90-389-2861-6

9 789038 928616

Nederlanders gaan graag goed voorbereid op reis. Zeker als het een actieve vakantie wordt dan kopen ze
een reisgids. De Reishandboeken van Uitgeverij Elmar zijn compact en compleet. De boeken passen in het
dashboardkastje, in de rugzak, en in de handbagage. Alle boeken (geschreven door Nederlanders) zijn volgens
hetzelfde concept opgebouwd. Eerst veel achtergrondinformatie zodat de reiziger het land en de mensen leert
kennen, dan een praktisch deel zodat je bij de voorbereiding en tijdens de reis niet voor verrassingen komt te
staan en tot slot alle bezienswaardigheden en toeristische hoogtepunten.

• Door Nederlanders geschreven dus altijd actueel
• Full colour
• Compact: 11,5 x 16,5 cm past dus in elke tas en zak
• Compleet: met historische, praktische en toeristische informatie
• Met kaarten en plattegronden van landen, steden, kusten en 			
bezienswaardigheden

Recent verschenen herdrukken

Reishandboek Curaçao

Reishandboek Kroatië

I S B N 978-90-389-2852-4

I S B N 978-90-389-2854-8

9 789038 928524

9 789038 928548

Reishandboek Peloponnesos

Reishandboek Portugal

I S B N 978-90-389-2855-5

I S B N 978-90-389-2849-4

9 789038 928555

9 789038 928494

‘Reishandboeken van Uitgeverij Elmar.
Heel veel informatie voor heel veel reisplezier’
FLORA EN FAUNA

deld 25 meter hoog wordt, maar er zijn uitschieters met een hoogte van 50 meter bekend. Deze boom groeit vooral in gemengde
bossen, waar ook de totara voorkomt. Deze
kan 50 tot 60 meter hoog worden en een
zeer hoge leeftijd bereiken. Het is een bijzondere boom met een rechte, tot op grote
hoogte takkenloze stam. De kahikatea is een
smalle, witte den die groeit in laaggelegen en
moerasachtige gebieden. Hij kan maar liefst
60 meter hoog worden. Andere inheemse
boomsoorten zijn de kaikawaka, de matai,
de miro, de tawa, de rata, de rewarewa, de
pukatea en de kamahi. Inheemse bomen
zijn het hele jaar groen, dit in tegenstelling
tot de geïntroduceerde bomen die in de
Nieuw-Zeelandse herfst hun blad verliezen. Op het Noordereiland komt vooral in
de noordelijke kuststreken de pohutukawa
voor. Deze boom is vanwege zijn vuurrode
bloemen in december beter bekend als de
Christmastree en komt vooral veel voor in
de Coromandel en de Bay of Plenty. De bossen aan de westkust van het Zuidereiland
zijn bekend om hun statige nikau-palmen. De
toi of cabbagetree groeit alleen op plaatsen
waar hij veel licht kan krijgen. Zo staat hij
vaak solitair op de top van een heuvel. De
Maori gebruikten de stevige, breedgerande
bladeren van deze gedrongen boom voor
het maken van kleding, matten en tassen.
Ontdekkingsreiziger James Cook en zijn
bemanning gebruikten de bladeren als warme maaltijd. Omdat de bladeren naar kool
smaakten, gaf Cook deze boom de naam
cabbagetree.
VARENS
In Nieuw-Zeeland komen meer dan 160
soorten varens voor, waarvan een groot
aantal inheems is. De koningsvaren (marattia
salicina) kan wel drie meter hoog worden
en komt in de bossen van zowel het Noor-

der- als Zuidereiland voor. De boomvarens
spreken het meest tot de verbeelding. De
mamaku is een boomvaren met een gitzwarte stam, die een hoogte van wel twintig
meter kan bereiken. Deze boomvaren groeit
het liefst in vochtige en dichtbegroeide bossen. De zilvervaren (in Maoritaal: Ponga) is
een middelgrote varen die wel tien meter
hoog kan worden. De bovenkant is donkergroen, terwijl de onderkant zilverkleurig is.
Het blad van de zilvervaren dient inmiddels
als symbool voor Nieuw-Zeeland en wordt
bijvoorbeeld veel afgebeeld op kleding van
sportteams en souvenirs.

zijn door de Europese kolonisten geïntroduceerd. Ook de lupine die in de Zuidelijke
Alpen en in Fiordland veel voorkomt hoort
in Nieuw-Zeeland eigenlijk niet thuis. De
lupine bloeit in oktober en november en
kleurt de bermen tot een prachtig geheel.
In heel Nieuw-Zeeland zijn prachtige (stads)
parken en botanische tuinen waar je meer
kunt leren over de planten en bomen. De
meest bekende zijn de Wellington Botanical
Gardens en de Christchurch Botanical Gardens, maar ook de Hamilton Gardens mag je
zeker niet missen als liefhebber van planten
en tuinen.

PLANTEN
De Mount Cook lily is de grootste boterbloem ter wereld. Deze witte bloem bloeit
in het voorjaar in de Southern Alps, bij voorkeur aan de oevers van snelstromende riviertjes. Andere alpine planten zijn de roze,
sleutel- bloemachtige parahebe, de bergmadelief en de gentiaan. De meeste planten

VOGELS
Oorspronkelijk leefden in Nieuw-Zeeland
meer dan 300 vogelsoorten en er kwamen
op twee soorten vleermuizen na geen landzoogdieren voor. Er bestond een perfecte
natuurlijke balans tussen de vegetatie en
de vogels. De komst van de Maori, maar
vooral de Europeanen, betekende voor veel
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AUTOHUUR
Het huren van een auto is relatief gemakkelijk in Nieuw-Zeeland, maar er zijn wel
een aantal voorwaarden waar je aan dient
te voldoen:
•

•
VERVOER PER AUTO
Wie met de auto wil reizen gunt zichzelf
hiermee een eindeloze vrijheid. Je kunt
stoppen waar je maar wilt en zo lang doen
over een bepaalde route als jij ervoor denkt •
nodig te hebben. Voor wie korter dan anderhalve maand naar Nieuw-Zeeland gaat
geldt dat het huren van een auto over het
algemeen het voordeligst is. Ga je langer
dan anderhalve maand op reis, dan kun je
overwegen om een eigen auto te kopen en
aan het einde van je reis weer te verkopen. •
Voordat beide opties uitgebreid besproken
worden volgt een handig overzicht voor het
maken van je keuze:
Voordelen huurauto:
• Goedkoper tot ca. anderhalve maand
reistijd
• Snelle hulp bij pech onderweg via de verhuurmaatschappij
• Verzekeringen etc. worden geregeld
• Vaak nieuwe, betrouwbare auto’s
• Geen gedoe met kopen en verkopen
• Vaak automatisch geschakeld

Je kunt ermee doen wat je wilt, dus ook
op onverharde wegen rijden
Auto mag mee op de ferry van het
Noordereiland naar het Zuidereiland
Ongelimiteerde kilometers

PRAKTISCHE INFORMATIE

Nieuw-Zeeland heeft een uitgebreid vervoersnetwerk. Vooral op het Noordereiland
zijn talloze verbindingen, routes en wegen
die je kunt aﬂeggen per trein, bus of met een
eigen vervoersmiddel. Op het Zuidereiland
zijn de mogelijkheden wat minder, echter
is het wel zo dat je op veel plekken ook
gewoon kunt komen, maar dat het je dan
iets meer tijd kost omdat de verbindingen
schaarser zijn.

Je dient minimaal 1 jaar in het bezit te
zijn van een nationaal rijbewijs.
Je dient meestal minimaal 21 jaar te zijn
om een auto te kunnen huren (meestal
geldt een toeslag voor bestuurders tussen de 21-25 jaar).
Een internationaal rijbewijs is verplicht.
Deze is in Nederland te koop bij de
ANWB en in België bij het gemeentehuis waar je ingeschreven staat. Let op:
deze is niet geldig zonder nationaal rijbewijs. Bij het ophalen van de huurauto
dien je beide te kunnen tonen.
De hoofdbestuurder dient in het bezit
te zijn van een geldige creditcard op zijn
of haar naam. Indien dit niet het geval
is, krijg je de auto niet mee of kun je in
een enkel geval een hoge contante borg
achterlaten.

Nieuw-Zeeland heeft een zeer ruim aanbod
autoverhuurders. Om er zeker van te zijn
dat je een auto huurt bij een gerenommeerde maatschappij zoals Alamo of Hertz kun je
boeken via Sunny Cars op www.sunnycars.nl
– zij werken samen met goede bedrijven en
kopen, in de meeste gevallen, het eigen risico
voor je af. Wil je prijzen vergelijken, dan kan
Voordelen koopauto:
dit op www.rentalcars.com, hier vind je ook
• Goedkoper vanaf ca. anderhalve maand goedkopere aanbieders zoals bijvoorbeeld
reistijd
Omega Car Rentals. Houd er rekening mee

56

maatschappij is verzekerd of dat je hier een
extra verzekering voor af dient te sluiten.
Daarnaast is het rijden over onverharde wegen niet toegestaan. Sommige routes zijn absoluut verboden met een huurauto, mocht
je op deze route schade rijden dan zijn alle
kosten voor jezelf en word je mogelijk niet
geholpen wanneer je met pech komt te
staan. Een overzicht van deze wegen staat in
de voorwaarden of in je huurcontract.
EEN AUTO KOPEN
Indien je voor langere tijd door Nieuw-Zeeland reist is het de overweging waard om
een eigen auto te kopen. Dit zijn vaak oudere auto’s die gebruikt worden door reizigers
en na hun reis doorverkocht worden. Het
voordeel van een auto kopen is dat het erg
voordelig kan uitpakken wanneer je hem
voor een goed bedrag weer weet te verkopen aan het einde van je reis. Dit kan zowel
via een particulier als via een maatschappij
als Travel Cars. Soms bieden zij een buyback
7

WANDELEN IN ABEL TASMAN
NATIONAL PARK
De wandelaar komt zeker aan zijn trekken
in Abel Tasman National Park. De beroemde Abel Tasman Coastal Track is een van
de Great Walks of New Zealand en groeit
nog jaarlijks in populariteit. Het is een van
de makkelijkste Great Walks, mede doordat
de trail niet door alpien terrein voert. De
totale lengte van deze trektocht bedraagt
60 kilometer en voert je van Marahau in het
zuiden naar Wainui in het noorden, een afstand die je in 4 tot 6 dagen kunt overbruggen. Omdat Wainui wat lastiger bereikbaar
is, kiezen veel wandelaars ervoor om in 2 tot
3 dagen naar Totaranui te lopen en hier met
de watertaxi terug te gaan naar Marahau.
Aangezien de watertaxi’s niet noordelijker
gaan dan Totaranui, is het noordelijke deel
van de track ook tevens het meest rustige
deel. Overnachten doe je in de hutten van
Department of Conservation of de naastgelegen campings en je plek moet je gedurende
het hele jaar ruim van tevoren boeken. Controleer voor je gaat boeken de getijden, enkele riviermondingen kunnen alleen met laag
water doorwaad worden wat vaak gevolgen
heeft voor de startdatum en je exacte overnachtingsplekken.
Maak je liever een dagwandeling, dan verdient het aanbeveling om vanaf de parkeerplaats bij Marahau een stuk het park in te
wandelen over de Coast Track. Het wandelpad is breed en nergens moeilijk, dus ook
voor de minder fanatieke wandelaar uitstekend te doen. De track loopt meestal hoog
boven zee, maar er zij regelmatig afdalingen
naar de goudgele stranden waar Abel Tasman National Park zo beroemd om is. Deze
aftakkingen zijn vaak steil en minder goed
begaanbaar. Een populaire wandeltocht is
die van Marahau naar Anchorage Bay of vice
versa. Deze eenvoudige wandeling is 12.4 ki-
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Een van het meeste bekende en tevens het
kleinste nationale park van Nieuw-Zeeland
is Abel Tasman National Park. Dit paradijselijke natuurpark wordt gedomineerd door
goudgele stranden, verlaten baaien, klaterende watervallen en prachtige oerbossen.
Het park is nauwelijks toegankelijk per auto,
alleen via het weinig bezochte noorden bij
Totaranui voert een onverharde weg het
nationale park in. De meeste bezoekers
ontdekken het nationale park te voet, per
watertaxi of per kajak.
Geschiedenis van Abel Tasman National Park
De Maori leefden in dit gebied al ten minste
500 jaar in dit gebied en leefden voornamelijk van de visvangst. In 1642 ontdekte
de Nederlandse zeeman en ontdekkingsreiziger Abel Tasman het gebied en zette
hij voet aan wal bij Mohuo. Na een gevecht
met de Maori, waarbij 4 mensen het leven
lieten, besloot hij weer te vertrekken. De
plaats waar dit gebeurde staat nog steeds
bekend als Murderer’s Bay. Later werd het
gebied bezocht door James Cook, maar
de echte exploratie vond pas plaats in
1826 toen Jules Durmont D’Urville hier in
opdracht van de Franse regering op ontdekkingstocht ging. Permanente nederzettingen werden hier vanaf omstreeks 1855
gesticht. Kolonisten kapten grote delen van
de inheemse bossen waarmee ze schepen
bouwden en stichtten brand op de heuvels
waarmee ze landbouwgrond voor de schapen creëerden. Zorgen ontstonden nadat
er actie werd gevoerd tegen ontbossing,
waarop men besloot een deel van het gebied uit te roepen tot nationaal park. Precies 300 jaar na de ontdekking door Abel
Tasman kreeg het gebied de naam Abel Tasman National Park.

Praktische informatie met onder andere
vervoer, gezondheid, geldzaken

Camper

dat hoe lager het tarief, hoe hoger het eigen risico en/of beperkter de verzekeringen.
Lees de uitgebreide voorwaarden altijd door
voordat je een auto boekt online, goedkoop
is in veel gevallen duurkoop.
Enkele andere zaken om rekening mee te
houden wanneer je een huurauto boekt zijn
de hoogte van het eigen risico, het aantal
inbegrepen kilometers per dag, eventuele
extra verzekeringen, een aansprakelijkheidsverzekering en of de auto al dan niet mee
mag op de ferry van het Noordereiland naar
het Zuidereiland of vice versa. Sommige
maatschappijen bieden deze mogelijkheid
niet, je krijgt dan bij aankomst aan de overkant een andere huurauto tot je beschikking.
Ook kunnen er soms hoge kosten zijn om
een auto op te halen op een andere locatie
dan waar je hem inlevert.
Er zijn enkele algemene zaken die gelden
voor het huren van een auto. Enkele belangrijke hiervan zijn dat schade aan glas,
banden en bodem vaak niet via de verhuur-

6

ABEL TASMAN NATIONAL
PARK

Veel achtergrondinformatie zoals
geschiedenis, cultuur, natuur, bevolking

Pierogis met zure room en peterselie
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VERVOER BINNEN
NIEUW-ZEELAND

FLORA EN FAUNA

BOMEN
Nieuw-Zeeland was vroeger grotendeels
bedekt met bossen. Op het Noordereiland
werd omstreeks het jaar 200 door de uitbarsting van de Taupo Supervolcano een
groot deel van de bossen weggevaagd. De
krater van deze weggeslagen vulkaan is nu
het grootste meer van het land: Lake Taupo.
Toen de Maori het land bereikten bestond
de vegetatie uit dichtbegroeide bossen en
laagvlakten met hard tussock-gras. De Maori
vestigden zich voornamelijk aan de kust en
staken veel bossen in brand om in de veraste bodem gewassen te kunnen verbouwen.
Toen de eerste Europese kolonisten kwamen bestond nog zo’n 60% van het land nog
maar uit bos. Veel inheemse bossen hebben
inmiddels plaatsgemaakt voor landbouw- en
grasland of hebben zich gemengd met de
planten, struiken en bomen die de kolonisten uit hun vaderland hadden meegenomen.
De Europeanen introduceerden ook dieren
zoals herten, opossums, konijnen en geiten.
Deze brachten grote schade toe aan de vegetatie en inheemse houtsoorten werden
gebruikt voor het bouwen van huizen en
schepen. Ondanks al deze ontwikkelingen
zijn er toch nog diverse inheemse boomsoorten bewaard gebleven.
De indrukwekkende kauri boom groeit alleen nog op het Noordereiland en is na de
Noord-Amerikaanse redwood de hoogste
boom ter wereld. Hij wordt op veel plekken
beschermd in verband met de kauri dieback
disease. Enkele plekken waar de kauri boom
nog te vinden is, zijn het Waipoua Forest
en de Waitakere Ranges ten westen van
Auckland. Op veel plekken waar de kauri
nog groeit moet je je schoenen ontsmetten
voordat je het gebied kunt betreden. De
rimu is een soort rode pijnboom, die gemid-

Alle bezienswaardigheden, met foto’s,
kaarten en plattegronden in kleur

Abel Tasman National Park
57

Rother wandelgidsen
De Rother Wandelgidsen zijn grenzeloos populair. In vertaling zijn inmiddels 63 veelgevraagde bestemmingen
beschikbaar. Uitstekend gereedschap voor wandelaars die er een dag, een weekend of een weekje op uit willen trekken.
Elke Rother Wandelgids bevat tientallen wandelingen voor zowel de beginnende als de ervaren wandelaar.
Rother Wandelgidsen zijn succesvol dankzij het betrouwbare en universeel toegepaste concept. Toch zijn er ook
verschillen. Er zijn wandelgidsen met wandelingen in een streek of op een eiland. Maar er zijn ook wandelgidsen die
een (vaak eeuwenoude) pelgrimsroute beschrijven. Voor die doelgroep hebben we inmiddels 7 titels in het fonds. En
dan zijn er ook de Lange Afstand Wandelingen zoals de Eifelsteig. Ook in deze categorie zullen meer titels volgen.
Maar of het nou streekwandelingen, pelgrimsroutes of Lange Afstand Wandelingen zijn, ze hebben allemaal dezelfde
betrouwbare opzet:

• Betrouwbare routebeschrijvingen
• Gedetailleerde kaarten
• Informatieve hoogteprofielen
• Downloadbare GPS-Tracks

Rother wandelgids
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3
Portret: Monschau – Perle der Eifel

Bij deze wandelgids
Einige Etappen des Eifelsteigs sind aufgrund der dünnen Besiedlung der Eifel
recht lang. Um darauf vorzubereiten, ist bereits im Inhaltsverzeichnis der Zeitaufwand jeder Etappe angegeben, wobei eine durchschnittliche Stundenleistung von 4 Kilometern je Stunde in ebenem Gelände auf guten Wegen unterstellt wird. Für Steigungen, schmale, ggf. felsige Pfade und raue Wege werden
geringere, für Gefällstrecken höhere Stundenleistungen angesetzt. Das sind
reine Gehzeiten! Es sollte nicht vergessen werden, individuelle Pausen verschiedener Art, Picknick, Einkehren, Besichtigungen und Schauen zu addieren.
Weitere wichtige Kriterien, wie z. B. die zu bewältigenden Höhenmeter sind
den Infoblöcken der einzelnen Etappen zu entnehmen. Sehenswürdigkeiten
u. a., die für den Zeitaufwand relevant sein können, sind in der Rubrik »Tipps«
der Infoblöcke aufgeführt. Erläuterungen zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten sind im Text gelb unterlegt oder in ein gesondertes Porträt gefasst. Je nach

Symbolen en afkortingen
Symbolen
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Bus-Haltepunkt
Bahn-Haltepunkt
eingerichteter Parkplatz
Ort mit Einkehrmöglichkeit
bewirtschaftete Hütte, Gasthaus
Übernachtungsmöglichkeit
Campingplatz
Schutzhütte, Unterstand
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±
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Picknickplatz
Brücke, Steg

Monschau ist berühmt wegen seines geschlossenen historischen Stadtbildes aus
schiefergedeckten Fachwerkhäusern und engen Gassen in der Felsenschlucht
der Rur. Mit seinen sieben Ortsteilen zählt Monschau etwa 12.600 Einwohner,
im Städtchen selbst leben jedoch lediglich 1700 Menschen. Der Ort trug im
Laufe seiner Geschichte unterschiedliche Namen und Schreibweisen. Erst im
Jahre 1918 wurde das damalige Montjoie in Monschau umbenannt.
Die Anfänge der Besiedlung liegen im Dunkel der Geschichte. Im Jahr 1198 wird
der Ort erstmals erwähnt, der 1352 Stadtrechte erhält. Die Burg ist erst seit
Beginn des 13. Jh. nachweisbar. Im Jahre 1433 fiel die Herrschaft Monschau an
die Grafen von Jülich, die Burg wurde ausgebaut. In der Jülicher Fehde wurden
Burg und Stadt von den Truppen Kaiser Karls V. 1543 mit schwerem Geschütz
beschossen und eingenommen. 1685 kam Monschau an die Kurpfalz und wurde
dementsprechend im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 von den Truppen
Ludwigs XIV. heimgesucht. Im Jahre 1795 zogen französische Revolutionstruppen ein, die Stadt wurde Sitz eines französischen Kantons. Mit der preußischen
Regierung 1815 wurde Monschau Kreisstadt und behielt diese Funktion bis zur
kommunalen Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen im Jahre 1972, die auch
durch die Eingliederung von sechs Gemeinden die heutige Stadt schuf.
Eifel-Blick Kierberg.

Kirche, Kapelle, Kloster / Kreuz
Aussichtsturm
Aussichtsplatz
Höhle
Wasserfall
Abzweig

n

Afkortingen
Verkehr
A1
Autobahn mit Nummer
AS 4
Autobahnanschluss mit Nummer
B 51
Bundesstraße mit Nummer
L 203
Landesstraße mit Nummer
K 21
Kreisstraße mit Nummer
Bf./Hbf. Bahnhof/Hauptbahnhof
IC/ICE Intercity/Intercityexpress
RB/RE Regionalbahn/-express
SB
Schnellbus
ÖPNV Öffentl. Personennahverkehr
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Ab dem 16. Jh. entwickelte sich in
Monschau die Tuchherstellung.
Nachdem der Rat der Stadt
Aachen die Protestanten aus der
Stadt vertrieben hatte, wurden
sie von den verfeindeten Herzögen von Jülich aufgenommen. Die
Tuchmacher fanden in Monschau
nicht nur Religions- und Zunftfreiheit, sondern auch gutes Wasser und Wolle von den Schafen
aus dem Venn. Wirtschaftlicher
Aufschwung und Wohlstand stellten sich ein, als Importwolle zu
Feintuch versponnen wurde. Die
in der Blütezeit im 18. Jh. erbauRotes Haus mit Rurbrücke.
ten großbürgerlichen Häuser der
Tuchmacher, die gleichermaßen
Wohnhaus, Kontor, Fabrikations- und Lagerhaus waren, bestimmen noch heute
das Stadtbild von Monschau. Das repräsentativste Gebäude ist jenes des Johann
Christian Scheibler, das Rote Haus von 1760 an der Mündung des Laufenbachs
in die Rur. Scheibler war auch der Begründer der industriellen Tuchherstellung
in Monschau. Die letzte Textilfabrik schloss 1982 ihre Pforten auf dem Gelände
des heutigen Handwerkermarktes in Burgau. Da der Niedergang der Tuchindustrie und damit der Stadt bereits in napoleonischer Zeit begann, wurde das im
18. Jh. entstandene Stadtbild nicht durch Neubauten verändert und ist nun,
250 Jahre später, ein Anziehungspunkt für Touristen.

Unterkunft
HR
Hotel-Restaurant
Hg
Hotel garni
GR
Gasthof-Restaurant
Gg
Gasthof garni
P
Pension
JH
Jugendherberge
Kat. I, II, III, IV Preiskategorie (siehe
»Einkehren und Übernachten«)
Sonstiges
WW
Wegweiser

n
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Ausgangspunkt: Monschau, 400 m. Erreichbar: Mit dem Auto:Von Aachen B 258;
von Köln/Bonn A 1 – B 266 oder B 258;
von Trier A 1 – A 62 – B 265 – N 658 –
B 258. – ÖPNV: Von Aachen, Kornelimünster, Roetgen Schnellbuslinie SB 66. – Parken: Vor den Eingängen zur Altstadt (ge-

Touristische Tipps: Siehe Informationsblock der zweiten
Etappe.
Information: Monschau Touristik GmbH, Stadtstraße 16,
52156 Monschau, Tel. 02472/
8048-0, touristik@monschau.
de, www.monschau.de.
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Van Monschau naar Einruhr

6.45 uur
24,4 km

Wasser und Fels
Die heutige lange Wanderung folgt im Wesentlichen dem Lauf der Rur und ihrer
Zuflüsse bis zum Rurtalstausee. Beim Aufstieg aus dem Tal blicken wir zunächst auf
die Dachlandschaft von Monschau. Es folgen schöne schmale Waldpfade im Hang des
Perlenautales. Über die Hochfläche des Heckenlandes um Höfen steigen wir zur Rur
hinab und folgen ihr mal am Ufer, mal in der Höhe, bis sie bei Einruhr vom Obersee
als Teil der Ruhrtalsperre aufgenommen wird.
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bührenpflichtig, Tagesticket); von Norden
kommend im Parkhaus Seidenfabrik an der
Laufenstraße; von Südwesten am Handwerkerdorf in Burgau; von Osten (Höfen)
am Aukloster.
Simmerath-Einruhr, 285 m.
Rückfahrt nach Monschau: Buslinie 83 bis
Endpunkt:

Monschau (1)
400 m

.8

ì

Höfen (3)
800 m
WaldPerlen- 545 m museum (4)
700 m
au (2) .8
410 m
Rurbrücke (7) Wolfshügel (8) Einruhr (9)
449 m 600 m
357 m 285 m
Widdau (5) 325 m
500 m

ì

400 m

f

;

3.35

4.40

300 m

0

1.00

1.50

Simmerath Bushof/Linie 82 nach Monschau. – Taxi Simmerath Tel. 02473/929272.
Höhenunterschied: Aufstieg 785 m, Abstieg 900 m.
Anforderungen: Die lange, abwechslungsreiche Tour mit vielen Auf- und Abstiegen
verlangt Ausdauer.
Einkehr: In Monschau, Burgau, Höfen. Café-Bistro Grünental an der Rurbrücke
Widdau, geöffnet März–Dez. Do 10–
18 Uhr, Fr–So 10–22 Uhr, Tel. 02472/
8025106. In Hammer, Dedenborn (etwas

] .8
ì

24.4 km
6.45 h

abseits), Einruhr.
Unterkunft: Monschau siehe Etappe 2. –
Nach ca. 6,5 km Monschau-Höfen: Kat. III:
HR Sporthotel Prümmer, www.sporthotel-pruemmer.de, Tel. 02472/2298; HR
Haus Vennblick, www.haus-vennblick.de,
Tel. 02472/2295. – Kat. II: P Zum müden
Wandersmann, Tel. 02472/2432. – Simmerath-Einruhr: Kat. IV: HR Seemöwe,
www.hotel-seemoewe.de, Tel. 02485/271;
HR Haus am See, www. hausamseeeifel.de,
Tel. 02485/95050. – Kat. III: HR Schütt,
www.hotel-schuett.de, Tel. 02485/213. –
Kat. II: HR Alt Einruhr, Tel. 02485/1512. –
Jugendherberge: ca. 3,5 km von Einruhr,
abseits des Steigs: JH Simmerath-Rurberg,
www.rurberg.jugendherberge.de,
Tel.
02473/938710. – Camping: Perlenau
(Zufahrt von B 258 südlich Monschau),
www.monschau-perlenau.de, Tel. 02472/
4136; Camp Hammer in Simmerath-Hammer, www.camp-hammer.de, Tel. 02473/
9290 41.
Information: Monschauer Land Touristik,
www.eifel-tipp.de, info@eifel-tipp.de, Hotline Tel. 0180/501 25 00, Tel. 02473/93770.
– Nationalpark-Tor Monschau-Höfen, Tel.
02472/8025779. – Rursee-Touristik GmbH,
www.rursee.de, info@rursee.de, Tel.
02473/93770.
Tipps: Schifffahrt auf dem Obersee und
Rursee in Flammen Mitte Juli (www.rursee-schiffahrt.de, Tel. 02446/479). – Verschiedenartige Führungen im Nationalpark
Eifel
(Jahresveranstaltungsbroschüre
»Wald, Wasser, Wildnis«, Nationalparkforstamt Eifel, Tel. 02444/95100, www.nationalpark-eifel.de).
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De mooiste netwerkwandelingen
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De reeks De mooiste netwerkwandelingen heeft zijn succes te danken aan een heldere formule waarmee iedereen een
mooie wandeling in Nederland kan maken. Zowel voor de ervaren wandelaar als voor de wandelaar met wat minder
meters in de benen bieden deze gidsen een prachtige ervaring in de natuur. De kernwaardes van deze reeks:

• 15 wandelingen van 5 tot 17 km, zoveel mogelijk onverhard
• Uitsluitend routes uit gemarkeerde wandelnetwerken
• Topografische routekaartjes
• Landschapsfoto’s & historische illustraties
• Downloadbare GPS-tracks

Eerder verschenen in deze reeks

Wandelgidsen
LEVERBAAR IN DE REEKS
ROTHER WANDELGIDSEN
Rother wandelgids Algarve, ISBN 978 90389 26575, € 16,95
Rother wandelgids Andalusië, ISBN 978 90389 25585, € 16,95
Rother wandelgids Ardennen, ISBN 978 90389 21129, € 16,95
Rother wandelgids Azoren, ISBN 978 90389 25486, € 17,95
Rother wandelgids Bretagne, ISBN 978 90389 25004, € 16,95
Rother wandelgids Caminho Português, ISBN 978 90389 25011, € 16,95
Rother wandelgids Camino del Norte, ISBN 978 90389 24052, € 16,95
Rother wandelgids Camino Primitivo, ISBN 978 90389 26919, € 16,95
Rother wandelgids Centraal-Noorwegen, ISBN 978 90389 26599,
€ 16,95
Rother wandelgids Cevennen-Ardèche, ISBN 978 90389 25592, € 16,95
Rother wandelgids Champagne-Ardennen, ISBN 978 90389 28159,
€ 16,95
Rother wandelgids Corfu, ISBN 978 90389 26827, € 16,95
Rother wandelgids Cornwall-Devon, ISBN 978 90389 24045, € 16,95
Rother wandelgids Corsica, ISBN 978 90389 20061, € 16,95
Rother wandelgids Costa Blanca, ISBN 978 90389 27343, € 16,95
Rother wandelgids Côte d'Azur, ISBN 978 90389 25806, € 16,95
Rother wandelgids Cyprus, ISBN 978 90389 26834, € 16,95
Rother wandelgids Denemarken – Jutland, ISBN 978 90389 28005, €
16,95
Rother wandelgids Dolomieten 1, ISBN 978 90389 21303, € 16,95
Rother wandelgids Eifel, ISBN 978 90389 21136, € 16,95
Rother wandelgids Franciscusweg, ISBN 978 90389 28012, € 16,95
Rother wandelgids Fuerteventura, ISBN 978 90389 24502, € 15,95
Rother wandelgids Gardameer, ISBN 978 90389 25813, € 16,95
Rother wandelgids Gran Canaria, ISBN 978 90389 25479, € 17,95
Rother wandelgids Handboek voor de pelgrim, ISBN 978 90389 28340,
€ 16,95
Rother wandelgids Harz, ISBN 978 90389 22348, € 15,95
Rother wandelgids Ibiza, ISBN 978 90389 27350, € 16,95
Rother wandelgids Ierland, ISBN 978 90389 25288, € 16,95
Rother wandelgids Istrië, ISBN 978 90389 26247, € 16,95
Rother wandelgids IJsland, ISBN 978 90389 25493, € 16,95
Rother wandelgids Kitzbüheler Alpen, ISBN 978 90389 28142, € 16,95
Rother wandelgids Kreta, ISBN 978 90389 23574, € 17,95
Rother wandelgids La Gomera, ISBN 978 90389 21624, € 16,95
Rother wandelgids La Palma, ISBN 978 90389 20092, € 16,95
Rother wandelgids Lago Maggiore, ISBN 978 90389 26582, € 16,95
Rother wandelgids Lanzarote, ISBN 978 90389 25431, € 16,95
Rother wandelgids Lofoten en Vesterålen, ISBN 978 90389 26254,
€ 16,95
Rother wandelgids Madeira, ISBN 978 90389 20085, € 16,95
Rother wandelgids Mallorca, ISBN 978 90389 20078, € 16,95
Rother wandelgids Midden-Zweden, ISBN 978 90389 28326, € 16,95
Rother wandelgids Münsterland, ISBN 978 90389 23581, € 16,95
Rother wandelgids Nederland, ISBN 978 90389 21310, € 16,95
Rother wandelgids Noord-Engeland, ISBN 978 90389 26841, € 16,95
Rother wandelgids Noorwegen – Jotunheimen, ISBN 978 90389 27183,
€ 16,95
Rother wandelgids Normandië, ISBN 978 90389 26261, € 16,95
Rother wandelgids Peloponnesos, ISBN 978 90389 26926, € 16,95
Rother wandelgids Picardië, ISBN 978 90389 25295, € 16,95
Rother wandelgids Picos de Europa, ISBN 978 90389 27190, € 16,95

Rother wandelgids Provence, ISBN 978 90389 25301, € 16,95
Rother wandelgids Rondom Salzburg, ISBN 978 90389 27206, € 16,95
Rother wandelgids Sardinië, ISBN 978 90389 22355, € 17,95
Rother wandelgids Sauerland, ISBN 978 90389 25608, € 16,95
Rother wandelgids Schotland, ISBN 978 90389 24618, € 16,95
Rother wandelgids Sicilië, ISBN 978 90389 25028, € 16,95
Rother wandelgids St. Jacobsroute, ISBN 978 90389 25516, € 16,95
Rother wandelgids Tenerife, ISBN 978 90389 21631, € 16,95
Rother wandelgids Vía de la Plata, ISBN 978 90389 27367 € 16,95
Rother wandelgids Vogezen, ISBN 978 90389 24519, € 16,95
Rother wandelgids Wales, ISBN 978 90389 26933, € 16,95
Rother wandelgids Zuid-Noorwegen, ISBN 978 90389 24625, € 16,95
Rother wandelgids Zuid-Toscane, ISBN 978 90389 24632, € 16,95
Rother wandelgids Zuid-Zweden, ISBN 978 90389 25820, € 16,95
Rother wandelgids Zwarte Woud-zuid, ISBN 978 90389 28029, € 16,95

LEVERBAAR IN DE REEKS
DE MOOISTE NETWERKWANDELINGEN
De mooiste netwerkwandelingen: Baronie van Breda,
ISBN 978 90389 28425, € 14,99
De mooiste netwerkwandelingen: De Achterhoek & De Liemers,
ISBN 978 90389 27886, € 14,99
De mooiste netwerkwandelingen: Delfland & Haaglanden,
ISBN 978 90389 26803, € 14,99
De mooiste netwerkwandelingen: Groene Hart,
ISBN 978 90389 26568, € 14,99
De mooiste netwerkwandelingen: Hart van Brabant,
ISBN 978 90389 27213, € 14,99
De mooiste netwerkwandelingen: Kennemerland,
ISBN 978 90389 26810, € 14,99
De mooiste netwerkwandelingen: Sallandse Heuvelrug & IJsselvallei,
ISBN 978 90389 27879, € 14,99
De mooiste netwerkwandelingen: Twente,
ISBN 978 90389 26896,€ 14,99
De mooiste netwerkwandelingen: Utrechtse veenweiden,
ISBN 978 90389 26902, € 14,99
De mooiste netwerkwandelingen: Waterland & Zaanstreek,
ISBN 978 90389 26544, € 14,99
De mooiste netwerkwandelingen: Zeeland,
ISBN 978 90389 28333, € 14,99
De mooiste netwerkwandelingen: Zuid-Hollands rivierenland,
ISBN 978 90389 26551, € 14,99

Reishandboeken
LEVERBAAR IN DE REEKS
REISHANDBOEKEN
Reishandboek Antarctica, ISBN 978 90389 26278, € 17,95
Reishandboek Argentinië – Buenos Aires en Patagonië,
ISBN 978 90389 25837, € 19,95
Reishandboek Aruba, ISBN 978 90389 25318, € 16,95
Reishandboek Azerbeidzjan, ISBN 978 90389 24946, € 16,95
Reishandboek Bolivia, ISBN 978 90389 25844, € 17,95
Reishandboek Bonaire, ISBN 978 90389 25325, € 16,95
Reishandboek Cuba, ISBN 978 90389 24809, € 18,95
Reishandboek Curaçao, ISBN 978 90389 28524, € 17,95
Reishandboek Estland, Letland & Litouwen, ISBN 978 90389 26889, € 18,95
Reishandboek Filipijnen, ISBN 978 90389 25622, € 19,95
Reishandboek Finland, ISBN 978 90389 25097, € 17,95
Reishandboek Gambia, ISBN 978 90389 25448, € 17,95
Reishandboek Indonesië, ISBN 978 90389 26285, € 18,95
Reishandboek Iran, ISBN 978 90389 27152, € 19,95
Reishandboek Jamaica, ISBN 978 90389 27046, € 17,95
Reishandboek Kaapverdië, ISBN 978 90389 27329, € 18,95
Reishandboek Kroatië, ISBN 978 90389 28548, € 19,95
Reishandboek Luxemburg, ISBN 978 90389 27169, € 17,95
Reishandboek Madeira, ISBN 978 90389 28128, € 17,95
Reishandboek Malta & Gozo, ISBN 978 90389 26667, € 17,95
Reishandboek Mexico, ISBN 978 90389 26766, € 19,95
Reishandboek Namibië & Botswana, ISBN 978 90389 24823, € 17,95
Reishandboek Nicaragua, ISBN 978 90389 25332, € 17,95
Reishandboek Nieuw-Zeeland, ISBN 978 90389 28319, € 19,95
Reishandboek Noord-Scandinavië, ISBN 978 90389 25547, € 19,95
Reishandboek Noorwegen, ISBN 978 90389 25646, € 22,95
Reishandboek Oman, ISBN 978 90389 26292, € 17,95
Reishandboek Peloponnesos, ISBN 978 90389 28555, € 18,95
Reishandboek Polen, ISBN 978 90389 28135, € 18,95
Reishandboek Portugal, ISBN 978 90389 28494, € 18,95
Reishandboek Servië, ISBN 978 90389 25110, € 16,95
Reishandboek Seychellen, ISBN 978 90389 26797, € 19,95
Reishandboek Sicilië, ISBN 978 90389 25882, € 17,95
Reishandboek Suriname, ISBN 978 90389 24939, € 17,95
Reishandboek Tanzania, ISBN 978 90389 26308, € 17,95
Reishandboek Tenerife & La Gomera, ISBN 978 90389 26537, € 17,95
Reishandboek Uganda, ISBN 978 90389 25349, € 19,95
Reishandboek Zuid-Afrika, ISBN 978 90389 24557, € 17,95
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