Check-in
Het laatste reisnieuws

No lowcost please!
De populariteit van lowcost vliegen leidt tot een tegenbeweging.Voor sommige vliegtuigreizigers kan het niet luxueus en privé genoeg zijn, en daarom geven heel wat luchtvaartmaatschappijen hun voorste business- en first classcompartimenten een ingrijpende makeover. In december pakt Etihad Airways uit met de grootste suite die momenteel in het luchtruim is te vinden. ‘The Residence’ is een vliegtuigsuite voor twee
personen met één slaapkamer, een aparte woonkamer én een badkamer met douche.
Gasten hebben niet alleen een butler maar ook een kok te hunner beschikking, die
op elk moment van de vlucht elk gerecht bereidt waar ze zin in hebben.
De droomsuite maakt zijn debuut op de nieuwe Airbus A380 die
van Londen naar Abu Dhabi vliegt, en is volgend jaar ook beschikbaar op de vlucht naar New York. Ticketprijs van dit
luchtpaleisje: vanaf 34.245 euro!
www.etihad.com
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Webtip
Op naar de kerstmarkt!

Getty

Vanaf half november openen
de eerste kerstmarkten in binnen- en buitenland hun
kraampjes.De handige website www.kerstmarkten.nl speelt
in op het groeiende succes
van deze winterse evenementen. Je vindt er uitgebreide
praktische informatie en openingsuren van de ruim driehonderd kerstmarkten in
Duitsland, België, Nederland,
Frankrijk en Groot-Brittannië.

71,50

euro

Gemiddeld parkeertarief
per week op een Belgische
luchthaven
Sherlock Holmes
strijkt neer in Londen

+

Langholmen hotel
Stockholm

met vroeger dus. Alle faciliteiten zijn
aanwezig: van een tv en gratis wifi tot
een moderne badkamer met douche.
Andere aanraders zijn het gevangenismuseum, dat gratis toegankelijk is
voor hotelgasten, en het spel ‘The Prisoners on Langholmen’. Groepen vanaf 25 personen kruipen in de huid van
een gevangene en proberen op een ludieke manier aan het vonnis van de
rechter te ontsnappen.Je rondt de dag
af met een sfeervol ‘prison diner’.

+

DE PLUS?
Logeren in een oude staatsgevangenis, in een gerenoveerde gevangeniscel: je kunt het nergens
anders.
VOOR WIE?
Citytrippers die durven, gezinnen
met kinderen op zoek naar een originele vakantie.
VOOR WIE NIET?
Voor al wie zich gauw opgesloten
voelt.
WAT KOST HET?
Vanaf 146 euro voor een Double
Cell per nacht, ontbijtbuffet inbegrepen.
www.langholmen.com/en

Reisgids
Naar New York als een local
Beleef New York als de locals: dat is het uitgangspunt van
BE NY, een nieuwe reisgids annex leesboek over ‘the city that
never sleeps’. Aan de hand van stadsgids Patrick van Rosendaal, een Vlaming die enkele
jaren geleden geleden met
veel succes in The Big Apple
een stadsgidsbedrijf begon,
ontdek je de gewoontes en
de insider tips van 22 kleurrijke New Yorkers.
Hun zeer bruikbare aanbevelingen voor je citytrip
gaan van restaurants, steakhouses en shops, tot musea,
hotels en ontbijtcafés. Daarnaast leiden zeven wandelen fietsroutes je naar de interessantste plekken en wijken van de stad.
BE NY is verschenen bij Lannoo en kost 22,99 euro.

Samenstelling en tekst: Johan Lambrechts

plus

WAT? Op Langholmen, een pittoresk
eiland met een adembenemende natuur in Stockholm,ligt een voormalige
gevangenis van meer dan 250 jaar
oud. Ze sloot definitief de deuren in
1975, en vandaag kun je er logeren in
een comfortabel stadshotel! Je verblijft vlak bij de culturele en historische bezienswaardigheden van de
Zweedse hoofdstad, terwijl het eiland
zelf uitnodigt om te wandelen en fietsen in de natuur, en zelfs te zwemmen
bij het strand.
Er zijn cellen/kamers op maat van iedere gast. Zo zijn er naast de Single
Cell en Double Cell ook ruime kamers
voor gezinnen met kinderen. Elke cel
is prachtig gerenoveerd en warm en
huiselijk ingericht — niets vergeleken
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Origineel
Logeren achter de tralies

Je wagen een week stallen op de parking van een luchthaven is in België 10 euro duurder dan in Nederland, en
zelfs 20 euro duurder dan in Duitsland. Dat blijkt uit
Weinig romanfiguren die zo tot de verbeelding
het Herfstrapport van de onafhankelijke reisblijven spreken als Sherlock Holmes, samen met
website vliegveldinfo.nl. Koploper Brussels
Doctor Watson in 1887 ontsproten aan het brein van
Airport is met 89 euro zelfs zo’n 53,80
de Britse schrijver Arthur Conan Doyle. De grote expoeuro duurder dan Düsseldorf.
sitie ‘The Man Who Never Lived And Will Never Die’ in het
Museum of London zoekt naar een verklaring voor de universele fascinatie voor deze fictieve vioolspelende speurneus. Maar dat gebeurt wel op een heel interactieve, 21steeeuwse manier.
In de marge van de expo zijn er events zoals een begeleide
wandeling van anderhalf uur door het Londen van Sherlock
(elke zaterdag, tot 20 december) en een spannende nachtelijke cocktailworkshop in het museum (op 16 december).
De expo loopt nog tot 12 april 2015 in het Museum of London, 150 London Wall (metro St Paul’s).
www.museumoflondon.org
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