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Fotoboek voor
de wereldreiziger

Patricia Schultz
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De Sinaïberg, Egypte
(zie blz. 179)
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Voor Nick, mijn metgezel
in het leven en op reis, en
voor mijn zus Rosalyn,
mijn zwager Ed en hun
prachtige gezin. Tezamen
zijn zij de reden dat thuis
altijd mijn meest
favoriete plek blijft.
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Inhoud
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De moai van het afgelegen
Paaseiland in Chili
werden gemaakt om
belangrijke stamhoofden
en vooraanstaande
voorouders te herdenken
(zie blz. 479).

viii Inleiding

310 Australië, Nieuw-Zeeland
en Oceanië

1 Europa

312 Australië

2 Groot-Brittannië en Ierland

321 Nieuw-Zeeland

Engeland / Schotland / Wales / Ierland /
Noord-Ierland

326 Oceanië

38 West-Europa
België / Duitsland / Frankrijk / Griekenland /
Cyprus / Italië / Luxemburg / Malta / Monaco
/ Nederland / Oostenrijk / Portugal / Spanje /
Zwitserland

134 Oost-Europa
Estland / Georgië / Hongarije / Kroatië / Letland
/ Litouwen / Montenegro / Oekraïne / Polen /
Roemenië / Rusland / Slovenië / Slowakije /
Tsjechië

Cookeilanden / Federale Staten van Micronesia
/ Fiji / Frans-Polynesië / Palau / Papoea-NieuwGuinea / Samoa / Tonga / Vanuatu

336 De Verenigde Staten
van Amerika en Canada
338 De Verenigde Staten van Amerika
428 Canada

158 Scandinavië
Denemarken / Faeröer / Groenland / Finland /
IJsland / Noorwegen / Zweden

444 Latijns-Amerika
446 Mexico en Midden-Amerika

176 Afrika

Mexico / Belize / Costa Rica / Guatemala /
Honduras / Nicaragua / Panama

178 Noord-Afrika

461 Zuid-Amerika en Antarctica

Egypte / Marokko / Tunesië

Argentinië / Falklandeilanden / Bolivia / Brazilië
/ Chili / Colombia / Ecuador / Peru / Uruguay
/ Venezuela / Antarctica / Zuid-Georgia en de
Zuidelijke Sandwicheilanden

188 West-Afrika
Ghana / Mali

190 Oost-Afrika en Zuidelijk Afrika
Botswana / Ethiopië / Kenia / Malawi /
Mozambique / Namibië / Tanzania / Uganda /
Zambia / Zimbabwe / Zuid-Afrika

496 De Cariben, de Bahama’s
en Bermuda
Amerikaanse Maagdeneilanden / Anguilla /

207 Eilanden van de Indische Oceaan Antigua / Bahama’s / Barbados / Bermuda /
Madagaskar / Malediven / Mauritius / Seychellen Bonaire / Britse Maagdeneilanden / Cuba /
Curaçao / Dominica / Dominicaanse Republiek
/ Grenada / Guadeloupe / Haïti / Jamaica /
Kaaimaneilanden / Martinique / Puerto Rico /
210 Het Midden-Oosten
Saba / Saint Barthélemy / Saint Kitts en Nevis /
Israël / Palestina / Jordanië / Libanon / Oman
Saint Lucia / Saint Vincent en de Grenadines /
/ Qatar / Saoedi-Arabië / Verenigde Arabische
Trinidad en Tobago / Turks- en Caicoseilanden
Emiraten

510 Dankwoord

222 Azië

511 Register

224 Oost-Azië

520 Thematisch register

China / Taiwan / Japan / Mongolië / Zuid-Korea

252 West-, Zuid- en Centraal-Azië

529 Fotoverantwoording

Bhutan / India / Iran / Kirgizië / Nepal /
Oezbekistan / Sri Lanka / Tadzjikistan / Turkije /
Turkmenistan

281 Zuidoost-Azië
Cambodja / Filipijnen / Indonesië / Laos /
Maleisië / Myanmar / Singapore / Thailand /
Vietnam
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INLEIDING
Het leven moet geleefd
worden, niet gespaard.
– D.H. Lawrence

Toen 1000 plekken die je écht gezien
moet hebben in 2003 voor het eerst
uitkwam, had ik acht jaar lang onafgebroken gereisd en research gedaan
– voorafgegaan door decennialang rondtrekken over de hele wereld – om mijn
persoonlijke lijst van wereldwonderen te
ontdekken en te verzamelen. Het was
een ontmoedigende uitdaging, maar
onbeschrijfelijk opwindend en de moeite
waard; een ongelofelijke poging die mijn
leven zou veranderen. Ik moet nog altijd
glimlachen als men mij vraagt uit
hoeveel personen mijn team bestaat. Ik
ben het team en dit is mijn stem, en
hoewel sommigen het niet met al mijn
keuzes eens zullen zijn, heeft nog nooit
iemand de geest van dit boek betwist: de
wereld is groot en het leven is kort. Wat
het ook is waar je blij van wordt, doe dat
zo veel mogelijk.
1000 plekken is een blijvend dromenboek gebleken voor mensen die voor
het eerst op reis gaan, maar ook voor
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ervaren reizigers die graag hun bucketlist willen uitbreiden. Het boek gaat
lang mee en is over de hele wereld
populair en maakt daarom elke
gecancelde vlucht, elke kortzichtige
deadline van 9 uur ’s morgens en elke
onbetaalde creditcardrekening de
moeite, energie en soms angst
gevoelens waard.
Maar heeft de wereld nog wel een nieuw
1000 plekken-boek nodig? Mijn antwoord is hartstochtelijk ja! Elk jaar
komen er nieuwe avonturiers bij – waaronder de net afgestudeerden, de
nieuwe gepensioneerden en iedereen
daartussenin – met nieuwe plannen om
hun leven te blijven voeden met
nieuwsgierigheid en ontdekkingen. En
in deze tijd van insta-alles garandeert
deze nieuwe uitgave een wereld aan
inspiratie, dankzij meer dan 1000 kleurenfoto’s die tot leven brengen wat mijn
woorden probeerden over te brengen in
het origineel. Deze levendige foto’s
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LINKERPAGINA // Het surrealistische landschap van
Cappadocië in Anatolië, Turkije (zie blz. 272-273).
LINKS // Het Neues Palais, een van de indrukwekkende
gebouwen in Park Sanssouci in Potsdam, Brandenburg,
Duitsland (zie blz. 49).
ONDER // De zachtaardige en mysterieuze berggorilla in
het Bwindi Impenetrable Forest National Park, Uganda (zie
blz. 201).

leggen moeiteloos tijd en plaats vast,
van de trek van de dieren in de Serengeti
tot de gouden mozaïeken uit de 12e
eeuw in de kathedraal van Monreale net
buiten Palermo.
Ik moet toegeven dat ik wel een traantje moest wegpinken toen ik me over de
laatste drukproeven boog voor ik deze
inleiding ging schrijven: deze 1000
plekken is een waar plakboek van mijn
leven, alsof wanneer ik stopte om rond
te kijken en van het uitzicht te genieten, dit precies is wat ik zag. Bij elke
pagina die ik omsla, word ik eraan
herinnerd hoe mooi en waardevol mijn
belevenissen zijn geweest, uiteenlopend van de iconische plekken die je
gezien moet hebben, zoals de Taj Mahal
en de Iguazúwatervallen, tot het onverwachte en onbezongene, zoals de
vriendelijkheid van een aardige man in
Casablanca toen ik mijn hotel niet kon
vinden (ik wijt het aan jetlag). Hier is het
bewijs dat reizen het enige is dat je kunt
kopen om er rijker van te worden.
Het originele boek zal altijd het eerst
geboren kindje blijven dat mijn leven
heeft veranderd, maar deze luxe foto-
editie is een geperfectioneerde
nakomeling die ons ongetwijfeld weer
verliefd laat worden op het reizen, die
ons aanmoedigt herboren ontdekkingsreizigers te worden, of dat nu vanuit

1000-boek.indb 9

onze comfortabele stoel is of op weg
naar het vliegveld. En iedere keer als je
een pagina omslaat, wordt er weer een
bestemming toegevoegd aan je wensenlijstje en word je hopelijk aangezet
om in actie te komen: het avontuur
lonkt en jouw naam staat erop.
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Van alle boeken in de wereld zijn de
opwindendste avonturen te vinden
tussen de pagina’s van je paspoort.
Ik hoop dat deze nieuwe editie van 1000
plekken jouw volgende goede keuze is.
– Patricia Schultz
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Europa
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Kasteel Neuschwanstein
in Beieren, Duitsland, de
inspiratie voor het kasteel
in Doornroosje van Disney
(zie blz. 47).
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Groot-Brittannië
en Ierland

UNIVERSITEIT VAN
CAMBRIDGE

Cambridgeshire, Engeland
// Het heilige hart van de
academische wereld
De 31 colleges van Cambridge, een van
Europa’s oudste opleidingsinstituten,
hebben alumni voortgebracht zoals John
Milton, Stephen Hawking, Iris Murdoch,
Isaac Newton, Charles Darwin en Oliver
Cromwell. Rommelige boekwinkels, historische herbergen en pubs sieren de smalle
straten en langs de universiteitsgebouwen
stroomt de pittoreske Cam.
Tip // Bezoek de kapel van King’s College.
Achter het hoofdaltaar hangt de 17e-eeuwse
Aanbidding der magici van Rubens. In het
Fitzwilliam Museum zie je meesterwerken
van Titiaan, Michelangelo en de Franse
impressionisten. // Vaar in een punt – een
houten platbodemboot die je met een lange
paal voortduwt – de Cam af (rechts) en
bekijk de kapel vanaf de Backs, de 1,5 km
lange strook gazons aan de oever van de
rivier. // Woon op kerstavond het Festival
of Nine Carols and Lessons bij, waar een
studentenkoor de liederen ten gehore
brengt, een traditie sinds 1918.

CHESTER

Cheshire, Engeland
// Een bouwkundig paradijs
in een ommuurde stad
De geschiedenis van Chester gaat meer dan
2000 jaar terug – en Chester is daar trots
op. De stad wordt omringd door een goed
bewaard gebleven Romeinse muur. Vanaf
het 3 km lange wandelpad boven op de
muur heb je een prachtig uitzicht op de
middeleeuwse kathedraal en de beroemde
smeedijzeren klokkentoren (links).
Tip // The Rows, rijkversierde vakwerkhuizen
die boven straatniveau met wandelgangen
met elkaar zijn verbonden.
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LAND’S END

Cornwall, Engeland
// Rijkdom aan het einde van
de aarde
Bij Land’s End in het zuidwesten houdt
Engeland op. Hier stort het land langs steile
kliffen de Atlantische Oceaan in en dat
levert een adembenemend natuurlandschap op, rijk aan geschiedenis.
Tip // De St. Michael’s Mount, in 1135
gesticht als zusterabdij van de Mont SaintMichel in Normandië, is via een geplaveide
weg verbonden met het vasteland.
// De haven Penzance, beroemd vanwege
de zingende piraten van Gilbert en Sullivan.
// De Scilly-eilanden, met hun maagdelijke
stranden, exotische palmbomen en zwermen zeldzame zeevogels. Het eiland Tresco
is wereldberoemd vanwege de subtropische
tuinen // De havenstad Saint Ives met een
vestiging van de Londense Tate Gallery en
het Barbara Hepworth Museum met
beeldentuin.

PADSTOW EN
ST. MAWES

Cornwall, Engeland
// Tropische sferen en
mediterraanse smaken
De havenstad Padstow (rechts) is een van
de oudste steden aan de ruige kust van
Cornwall. De omgeving is prachtig, maar de
meesten komen naar dit curieuze plaatsje
voor de uitstekende zeevruchten – die soms
letterlijk van de schepen worden geplukt die
in de haven liggen te dobberen. Een kort
ritje langs de Engelse Rivièra leidt naar het
pittoreske dorpje St. Mawes.
Tip // De twee enorme kassen van het Eden
Project, die een unieke oase vol exotische
planten en bomen vormen. De tropische kas
is het grootst, met palmbomen en grote
bamboeplanten, maar ook commerciële
gewassen zoals bananen, koffie en rubber.
In de mediterrane kas ernaast groeien olijfbomen en druiven.
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CHATSWORTH
HOUSE

Bakewell, Derbyshire,
Engeland
// De ‘piek’ in het Peak
District
Chatsworth is een van de indrukwekkendste landhuizen die het Engelse
platteland sieren. In de weelderig
versierde vertrekken tref je een rijkdom aan schatten, zoals een uitzonderlijke kunstcollectie.
Tip // Het 40 ha grote park – een van
de bekendste in heel Europa – met
de trapsgewijze Cascadefontein; de
buitenexpositie moderne kunst wisselt
elk seizoen. // De woeste moerassen
en kalksteendalen van het oudste
nationale park van Engeland, het Peak
District. // Het marktstadje Bakewell
en de Old Original Bakewell Pudding
Shop, waar het beroemde dessert is
bedacht.
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DARTMOOR

Devon, Engeland
// Het romantische platteland
Groen en welig, dat is dit schiereiland in
Zuidwest-Engeland. Dankzij een vruchtbare
omgeving en een lange boerentraditie is
een bezoek aan Devon net een dorpsidylle.
Centraal in het schiereiland liggen de hoge
heuvels en rotsige uitsteeksels van het
954 km2 grote Dartmoor, dat een
beschermde status geniet als een van de
vele Engelse nationale parken. Hier ligt ook
het idyllische dorpje Sheepstor (rechts).
Tip // Wandel door de moerassen en
beboste dalen van nationaal park Dartmoor.
// Geniet van een ‘Devonshire tea’, thee met
scones, room en jam.

EXMOOR

Devon en Somerset, Engeland
// Tussen moeras en zee
In een uithoek van Zuidwest-Engeland ligt
het indrukwekkende en romantische nationaal park Exmoor. Verspreid over de boomloze heuvels liggen restanten van nederzettingen uit het bronzen tijdperk; beken en
rivieren snijden door diepe dalen op weg
naar zee – een prachtig landschap. Diep in
een baai liggen twee victoriaanse steden:
Lynmouth (links) en Lynton.
Tip // Bezoek de bekendste plek van nationaal park Exmoor: de Valley of the Rocks.
// Maak een ritje in de honderdjarige kabelbaan tussen Lynmouth en Lynton. // Loop
via het kustpad naar de kliffen van
Countisbury, de hoogste van Engeland.
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GLYNDEBOURNE
OPERA FESTIVAL

Lewes, East Sussex, Engeland
// Zomers hoogtepunt van het
Europese operacircuit
Echte operafans gaan naar het vermaarde
Glyndebourne Opera Festival, op het terrein
van een gracieus neo-Elizabethaans landhuis in de groene heuvels van de Sussex
Downs. In het moderne theater van het
landgoed brengen internationale artiesten
het festivalrepertoire ten gehore.
Tip // Doe mee aan het hoogtepunt van het
festival: de traditionele avondpicknick op
het gazon voor het landhuis.

DE COTSWOLDS

Gloucestershire,
Worcestershire en Oxfordshire,
Engeland
// Het tijdloze Engelse
platteland
De Cotswolds is een perfect voorbeeld van
de schoonheid van het Engelse platteland
en een mekka voor wandelaars, of ze nu
een ommetje langs de rivier maken of een
stevige trektocht. Er grazen schapen in de
weilanden en in bijna elke stad staat wel
een imposante kerk of kathedraal die is
gebouwd van de winst uit de wolindustrie.
Tip // Bibury (links), vlak bij Stow en Bourton,
volgens William Morris, oprichter van de
Engelse arts-and-craftsbeweging, het
mooiste dorp in Engeland. // Het dorp
Chipping Campden en de beroemde 4 ha
grote Hidcote Manor Garden. // De Cotswold
Way, een populaire langeafstandswandeling
van Bath naar Chipping Campden, loopt
hoog langs de Cotswold Edge. // Het buurdorp Broadway en de antiekwinkels aan de
prachtige High Street. // Wandel 5 km naar
het hoogste punt in de omgeving: de
Broadway Tower. Ook zeer geschikt voor een
picknick.
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KATHEDRAAL VAN
WINCHESTER
Winchester, Hampshire,
Engeland

// Een middeleeuws wonder
dat je nog steeds versteld
doet staan
Ondanks het strenge uiterlijk ziet de kathedraal van Winchester er vanbinnen prachtig
en groots uit; hier ligt ook de schrijver
Jane Austen begraven. De bouw begon
in 1079, toen Winchester een belangrijk
religieus, politiek en commercieel centrum
van Angelsaksisch Engeland was.
Tip // Bekijk in de stad de Great Hall, waar
de beroemde ronde tafel van koning Arthur
te zien is. // Bezoek Jane Austen’s House
Museum in Chawton Cottage (24 km naar
het westen), het aangename landelijke huis
waar ze vele prachtige boeken heeft
geschreven. // Loop vanaf Winchester via de
pittoreske South Downs Way naar Beacon
Hill of het dorp Exton. Wil je meer uitdaging?
Volg dan een 172 km lang landelijk wandelpad naar de Seven Sisters, de bekende witte
kliffen.

OSBORNE HOUSE
Isle of Wight, Engeland

// Koninklijk toevluchtsoord
Vanwege de zandstranden en spectaculaire
kliffen brachten koningin Victoria, prins
Albert en hun negen kinderen graag de
zomers door op het Isle of Wight. In 1845
lieten ze Osborne House (links) bouwen. In
1901 overleed de koningin in de slaapkamer
vol familiememorabilia.
Tip // Kuier door de hoofdstad Newport en
bezoek het 11e-eeuwse Carisbrooke Castle,
het best bewaarde Normandische kasteel
van Engeland. // Wandel langs een deel van
het 108 km lange Coastal Path dat via de
Tennyson Down naar de Needles voert, drie
rotspunten net uit de kust die worden
geteisterd door de golven van het Kanaal.
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KATHEDRAAL VAN
CANTERBURY

Canterbury, Kent, Engeland
// Moederkerk van de
anglicaanse wereld
De kathedraal van Canterbury is de zetel
van de anglicaanse kerk en een van de
mooiste en heiligste bedevaartsoorden.
In 1170 werd aartsbisschop Thomas Becket
door vier ridders in de kathedraal vermoord,
naar men zegt op bevel van koning Hendrik II.
Drie jaar later werd Becket heilig verklaard
en riep een berouwvolle Hendrik de kathedraal uit tot centrum van het Engelse
christendom.
Tip // De prachtige 12e- en 13e-eeuwse
ramen van gebrandschilderd glas, zoals het
Great West Window, de Bible Windows en de
Miracle Windows. // Op de plek waar Becket
stierf, brandt nu een enkele kaars.

LEEDS CASTLE

Maidstone, Kent, Engeland
// Magnifieke burcht uit de
middeleeuwen
Een ongekend mooi beeld: een siervijver en
een slotgracht – die veel wegheeft van een
meer – weerspiegelen vaalgele stenen en
torens met kantelen. Leeds Castle is een
van de mooiste kastelen ter wereld en al
vanaf 1278 geliefd bij koningen: toen schonk
een rijke hoveling, die graag in de gunst
wilde komen, het aan Edward I. Zes koninginnen verklaarden Leeds Castle later tot
hun favoriete residentie.
Tip // Geniet van een heerlijk landelijk
wandelingetje door de tuinen en het park
om het kasteel. // Bezoek de volière en het
ongewone Dog Collar Museum over hondenriemen, een hoogtepunt voor vele bezoekers.
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