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Bezoek de paardenoptocht 

tijdens de FERIA DEL 
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EUROPA
Vol dramatische landschappen, 
cultuurrijke steden en prachtige 
natuur: voor iedereen valt er wat 
te ontdekken in Europa.
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VAL IN SLAAP ONDER HET 

NOORDER- 
LICHT

Op het noordelijkste puntje van het Finse Lapland ligt het dorpje 
Kakslauttanen, waar je kunt slapen op een wel heel bijzondere 
plek: in iglo’s met een glazen dak. Ze zijn speciaal gebouwd om 
te kunnen genieten van de meest spectaculaire lichtshow die de 
natuur je kan bieden.

Dit natuurlijke fenomeen, het Noorderlicht – ook wel bekend 
als aurora borealis – komt tot stand door een botsing tussen 
gasdeeltjes in de atmosfeer van de aarde en geladen deeltjes 
die vrijkomen van de zon. Het resultaat is spectaculair: een 
hemel die felgekleurd is met helder groene, paarse, roze en 
blauwe penseelstreken en bezaaid met sterren en lichtstralen 
a ls  zoekl ichten .  Verbaas je  over de g l insterende luchten 
terwijl je je langzaam door de slaap laat overmannen, en word 
vervolgens wakker in een winterwonderland waar je mee kunt op 
rendiersafari, of kunt gaan langlaufen of ijsvissen.

De RODE VOS heef  niet 

alleen bakkebaarden op zijn 
snuit maar ook aan zijn 
poten om beter door de 

sneeuw te kunnen lopen.

TAMASKAN honden komen 

uit Finland en kunnen 

worden getraind om 

sleeën te trekken.

BRUINE BEREN komen veel voor in 
Lapland maar houden 

in de winter een 

winterslaap.

 

RODE EEKHOORNS komen vaak voor in de 

bossen van Lapland. Ze voeden zich met 

zaden van dennenappels. 

De i
gl

o’s
 zi

jn gemaakt van isolerend DUBBEL GLAS 

waard
oor h

et b
innen lekker warm blijf .

RENDIEREN worden al eeuwenlang door de 
Laplanders gehouden om 

hun melk, huiden en vlees.

Het gehuil van een WOLF kun je van 130 kilometer afstand horen.
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s b
edekt.

 

Het aantal uren ZONLICHT is heel laag als 

het winter is in Lapland. In december komt 

de zon nauwelijks boven de horizon uit.

Het NOORDERLICHT is het 

beste zichtbaar van eind 

augustus tot april, wanneer 

de nachten langer en 

donkerder zijn.
De kleuren van de AURORA 

worden veroorzaakt door 

verschillende gassen: 

zuurstof zorgt voor groen 

en geel licht, stikstof laat 

rood, blauw en paars zien.

Het LICHT ontstaat tussen de 80 en 1.000 kilometer van de aarde.

Lapland is – zo wordt gezegd 

– de thuisbasis van de 

KERSTMAN.

FI
N

LA
ND

LANGLAUFEN is heel 
populair in Finland en 

vroeger ook de handigste 
manier om ergens 

te komen.



12

het House of Commons en het House of Lords.

HOUSES OF PARLIAMENT van het Verenigd Koninkrijk, 

Het Palace of Westminster biedt onderdak aan de twee 

van de Britse koning of koningin.

Sinds 1837 is BUCKINGHAM PALACE de of  ciële residentie 
De Union Flag, ook wel de UNION 

JACK genoemd, wappert op 

Buckingham Palace als de koningin 

WESTMINSTER ABBEY is een grote kerk in gotische stijl.

De BIG BEN klok 
weegt evenveel als 

een kleine olifant.

GREEN PARK

DE MALL

Londen is de hoofdstad van Engeland en Engels is de officiële 
taal, maar tegenwoordig worden op straat meer dan 300 talen 
gesproken, wat de stad een internationaal karakter geeft.

Het mooiste uitzicht over Londens levendige straten, historische 
gebouwen en open parken heb je vanaf het grootste reuzenrad 
van het westelijk halfrond: London Eye, het oog van Londen. 
Neem je verrekijker mee als je in een van de voorbij draaiende 
cabines stapt. Je kunt 30 minuten lang genieten van 50 kilometer 
aan schatten die zich in alle richtingen voor je uitstrekken. Wat 
kun je ontdekken en wat wordt je volgende avontuur?

LONDON EYE
BEKIJK DE BEZIENSWAARDIGHEDEN VANUIT HET 

De HOUTDUIF is
 de 

meest voorkomende 

tuinvogel in
 Londen

.

Tijdens de oorlog zaten de CABINET WAR ROOMS in de kelders van het Treasury gebouw.

De chauf eurs van de 
ZW

ARTE TAXI’S moeten eerst 
waarbij hun kennis wordt getest 

van 320 routes over 25.000 wegen.

een lastig examen af eggen 

Downing Street 10 is de 

of
  c

iële woning van de 

BRITSE PREMIER.

ST. JAMES PARK 
is het oudste park

 van Londen.

WESTMINSTER BRIDGE 
is geschilderd in 

hetzelfde groen als de 

bankjes in het House 
of Commons.

De rivier de Theems stroomt 
door het centrum van Londen, 

van west naar oost.

Het THEEMS wandelpad loopt langs de rivier. 
Het is met 294 kilometer de langste 

G
RO

OT-BRITTANN
IË

niet aanwezig is.

rivieroeverwandeling in Europa.

Circa 7.500 kenmerkende 

RODE BUSSEN brengen 
per week meer dan zes 
miljoen Londenaars 

naar hun werk.



HIGHLAND 
GAMES

BESPEEL DE DOEDELZAK OP DE 

Trek je kilt aan, veter je schoenen en pak je doedelzak op: het is tijd 
om naar de Highland Games te gaan! Dit culturele evenement uit het 
Keltische erfgoed stamt uit de elfde eeuw. Het grootste feest, de Cowal 
Highland Gathering van Dunoon in Schotland, wordt elk jaar gehouden 
tijdens het laatste weekend van augustus. Er komen meer dan 23.000 
bezoekers op af en meer dan 3.500 deelnemers nemen het tegen elkaar 
op, op gebied van muziek, dans en atletiek.

Terwijl ‘Scotland the Brave’ weerklinkt uit de massa’s doedelzakken, kun 
je zien hoe de kracht en bekwaamheid van de deelnemers worden getest 
bij het paalwerpen, steenwerpen of Schots hamerwerpen. Kijk uit voor 
rondvliegend eten: er is zelfs een fantastische wedstrijd haggis gooien.

wereld om de Schotse 
Highland Games te 
BEZOEKEN en MEE 

TE DOEN.

Mensen komen uit de hele 

Bij het STEENWERPEN is de 

winnaar degene die een zware 

steen, uit een lokaal meer, het verst 

weg kan gooien.

Het team dat tijdens het TOUWTREKKEN 
een markering op het touw over een centrale lijn trekt, wint.

HAGGIS is een traditioneel gerecht 
gemaakt van een dierlijke maag 

gevuld met niervet, havermeel 

en orgaanvlees.

een lange stam van dennenhout recht van zich af kunnen gooien.

De spelers van het PAALWERPEN worden beoordeeld op hoe ver ze 

Tussen de spelen door worden 

de STAMMEN natgehouden.

Bij het HAGGIS GOOIEN 
proberen de spelers de 

haggis zo ver mogelijk weg 
te gooien waarbij het stuk 

vlees na het neerkomen 
heel moet blijven.

Uitvoerders van de oude 
SCHOTSE ZWAARDDANS 

moeten tussen twee 
gekruiste zwaarden 
dansen zonder deze 

te raken.

De Schotse terriër, 
ofwel SCOTTIE, is een 

hondenras dat al in de 
vijf iende eeuw voorkwam.

De SCHOTSE VLAG wordt 
ook wel het St. Andreaskruis 

genoemd en is blauw met 
een wit kruis.

Doedelzakspelers dragen de traditionele KLEDING VAN DE HOOGLANDEN: een kilt, schoenen met veters, ofwel ghillies, een tasje, sporran geheten, en een mes, of sgian dubh, 
 

 
    weggestoken in een van de sokken. 

De DOEDELZAK is het n
atio

nal
e 

instrument van Schotla
nd.

SCHOTLA
N

D

De Schotten namen hun doedelzak 
vroeger mee als ze gingen vechten, om 

hun vijanden te intimideren.

De spelen begonnen vermoedelijk in het 

jaar dat de Schotse koning Malcolm III 

een wedstrijd organiseerde om de beste 

 KONINKLIJKE BOODSCHAPPER te vinden.
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Het Louvre in Frankrijk is het grootste museum ter wereld. Het is 
de thuisbasis van duizenden van de meest geliefde schatten uit de 
kunstgeschiedenis. Egyptische antiquiteiten, Griekse en Romeinse 
beelden, juwelen en schilderijen hangen aan wanden of bevinden zich 
in kasten in twee verschillende gebouwen: een fantastisch, barok paleis 
en een moderne verzameling glazen piramides, waarvan de grootste de 
ingang is.

Hier kun je de wereldberoemde schatten vinden als de Mona Lisa, de 
Venus van Milo en de Nikè van Samothrake; maar er zijn nog 35.000 
andere stukken die je zelf kunt ontdekken. Het zou 100 dagen kosten 
om alles in het Louvre te zien als je elk object 30 seconden lang bekijkt, 
dus wees voorbereid en neem de tijd als je deze uitdaging tot een goed 
einde wilt brengen.

HET LOUVRE
ZOEK NAAR SCHATTEN IN DE PIRAMIDE VAN

Het Louvre trekt 
jaarlijks meer dan 

10 MILJOEN bezoekers.

verticale banen in blauw, wit en rood.
De FRANSE VLAG, de DRIEKLEUR, heef  drie 

buitenlandse ARCHITECT
 die aan het Louvre 

mocht werken.

Hij was de eerste 

aanbouwsel van het museum en 
werd in 1989 geopend.

De PIRAMIDE is het meest recente 

van het Louvre in de ZESTIENDE 
EEUW. Hij kocht, naast andere 

schilderijen, onder meer de Mona Lisa.

Koning Frans I begon de collectie 

Louvre heef  meer dan 7.500 
kunstwerken.

De schilderijenafdeling van het 

GLAS EN METAAL en ontworpen 
door de Amerikaan I.M. PEI.

Het gebouw is gemaakt van 

gebouwd als FORT in de twaalfde eeuw. 

Het Louvre is oorspronkelijk 

van DE SEINE.
Het museum ligt aan de oevers 

FRANKRIJK

genoemd vanwege alle schilders, 
schrijvers en beeldhouwers die er 

wonen of hebben gewoond.

Parijs wordt ook wel de LICHTSTAD 

de hond benoemd tot de 
hond van de Fransen. In die tijd werd 

Sinds 1500 is de POEDEL de favoriete 

‘Hond des Vaderlands’.



‘Olé!’ roepen de flamencodanseressen naar de gitaristen als de 
eerste dans van de dag begint op de Feria del Caballo, het grootste 
paardenfestival van Spanje. Hier dansen niet alleen mensen: de 
kleurrijke optocht wordt aangevoerd door een groep paarden die 
een hippisch ballet uitvoert.

Het serieuze gedeelte van de ‘paardenballetuitvoering’ is ’s avonds, 
maar als de zon weer opkomt, kun je de paarden zien paraderen 
door het oude gedeelte van Jerez de la Frontera. Ze worden bereden 
door mannen met platte hoeden, witte hemden met kragen en leren 
chaps, en vrouwen in flamencojurken. Leer je eerste danspassen 
met een flamencogroep of relax in een van de vele versierde tenten, 
of casetas, met een bord vol Spaanse tapas, terwijl de kleurrijke 
optocht aan je voorbijtrekt. 

FERIA DEL 
CABALLO

BEZOEK DE PAARDENOPTOCHT TIJDENS DE 

FLAMENCOGITARISTEN 

zit
ten te spelen op 

sh
erryvaten.

elkaar kwamen om dieren te verhandelen.

sinds de MIDDELEEUWEN gevierd, toen de mensen uit de stad bij 

La Feria del Caballo, ook wel bekend als Feria de Jerez, wordt al 

PAELLA is het traditionele 

Spaanse gerecht, gemaakt 

van rijst, groenten, vlees 

of zeevruchten.

Toeschouwers genieten van borden met hapjes, TAPAS geheten.

waarna ze springen en lopen op hun achterste benen.ze leren hen te steigeren met hun benen hoog in de lucht, Ruiters, of CABALLEROS, leren hun paarden dansen – 

die bekendstaat om zijn paardrijkunst, sherry en f amenco.

Jerez de la Frontera ligt in de regio ANDALUSIË 

Het ANDALUSISCHE PAARD 
is beroemd vanwege zijn 

elegantie en kracht.

La Feria del Caballo wordt 
elk jaar in mei gevierd en 

duurt zeven dagen. Er 

komen meer dan EEN 
MILJOEN BEZOEKERS.

FLAMENCODANSERS 
gebruiken expressieve 

armgebaren en stampen 

met hun voeten. Flamenco 
komt uit deze regio.

Flamencogitaristen, 
of TOCAORES, spelen 

gecompliceerde melodieën en kloppen ritmisch op hun instrument.

Een vrolijk geklede 

vrouw in een 

FLAMENCOJURK 

zit achter haar ruiter.

Er worden kleurrijke tenten 

opgezet, CASETAS geheten. 
In de tenten vind je traditioneel eten, 

drank en dansende mensen.

Elk jaar worden de paarden 
versierd volgens HET THEMA 

van dat jaar.

SPANJE
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VENETIË
LEER EEN GONDEL BESTUREN IN 

De beste manier om Venetië te leren kennen is per gondel: dus waarom 
niet zelf leren er een te besturen? Gondels zijn speciaal ontworpen 
om de ondiepe, met modderbanken bezaaide, bodems van Venetiës 
grachten te bevaren, en de manier waarop dat gebeurt is al eeuwenoud. 
Gondeliers staan achterop de boot met hun roeispaan en stuwen de 
boot voort met een voorwaartse roeibeweging, gevolgd door een 
achterwaartse beweging. 

Deze bezigheid begon in de Middeleeuwen en wordt vandaag de dag 
nog steeds volgens de oude traditie gedaan. Er is door de eeuwen heen 
weinig veranderd. Onderweg kun je genieten van de prachtige paleizen, 
mooie kathedralen en marmeren bruggen, zoals de Rialto Brug, terwijl 
je voortglijdt door het Grote Kanaal.

dan een MILJOEN bezoekers.Venetië trekt jaarlijks meer 

1 à 2 milli
meter p

er ja
ar.

ZINKT LANGZAAM DE ZEE IN
 met een snelheid van

De hele stad Venetië – ook wel b
ekend als de drijvende stad – 

400 BRUGGEN met elkaar verbonden zijn.

EILANDEN die onderling door meer dan 150 GRACHTEN en 

Venetië is een stad in het noordoosten van Italië en bestaat uit 

steden en ze trok rijke en machtige kooplieden naar haar kusten.

In de MIDDELEEUWEN was Venetië één van ’s werelds belangrijkste 

Venetië heef  regelmatig te 

lijd
en onder OVERSTROMING, 

met name in de 

wintermaanden, wanneer 

de vloed hoog is.
De eerste vrouwelijke 
GONDELIER werd in 

2010 benoemd.

Gondels zijn een OUDE 

WIJZE VAN TRANSPORT en 

komen al sinds 1094 voor 
in Venetië.

Gondels zijn 

ASYMMETRISCH om 

gemakkelijker te kunnen 

manoeuvreren.
Een GONDELIERSUNIFORM bestaat uit een wit matrozenshirt of een gestreept

 T-shirt met een bijpassende strooien hoed, en een wollen zeemansjack in de winter.

In 1562 werd een wet van kracht die bepaalde dat 
alle gondels ZWART GEVERFD moesten worden om de 
edellieden ervan te weerhouden te strijden om wie de 

kleurrijkste of meest decadente boot had.

Gondeliers moeten een EXAMEN af
 eggen

 

voordat ze toestemming krijgen om 

passagiers mee te nemen. en verdeelt de stad in tweeën.
of Canalazzo, is de grootste waterweg in Venetië 

Het GROTE KANAAL (CANAL GRANDE),  

1591 en is een van de vier bruggen 
die over het Grote Kanaal ligt.

De RIALTO BRUG werd voltooid in 

ITALIË




