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Als er iemand oog heeft voor mooie plekjes, zijn zij het wel: 
Onze vaste fotografen delen hun persoonlijke aanraders in 

de Méditerranée. Van een afgezonderd Grieks eiland tot de 
contrastrijke dynamiek van Napels.  

de fAVOriete plekkeN  
VAN ONze ‘hOffOtOGrAfeN’

>

Folegandros is een prachtig 
Grieks eiland in de Cycladen, 
waarvan de meeste Grieken  
zo'n tien jaar terug nog amper 
hadden gehoord. Ik vond ooit 
een artikel in een reistijdschrift 
met de titel: ‘Folegandros; je 
bent nog eerder in New York’. 
Er is namelijk geen vliegveld en 

de ferryboot doet er vanuit 
Athene tien uur over om er te 
komen (hoewel, de Seajets 
tegenwoordig vier uur). Het is 
precies wat ik zo fijn vind aan 
Folegandros: het massa toerisme 
bestaat er niet, er zijn maar zo'n 
650 permanente inwoners en ik 
voel me op het eiland heerlijk 

afgezonderd. Toch kun je in 
hoofdstadje Chora winkelen in 
hippe designwinkels en zijn er 
veel goede restaurants. Chora  
is voor mij een van de mooiste 
dorpen van de Cycladen. Uit 
eten ga ik er het liefst in de 
mooie tuin van restaurant 
Pounta, waar ze ook heerlijke 

ontbijtjes serveren. In het dorp 
Ano Meria geniet je in Nótos 
Studios volledig van de stilte  
van dit fijne eiland.  
www.pounta.gr,  

www.notosfolegandros.gr 

www.annettespaan.nl

Annette Spaan  Folegandros (Cycladen, Griekenland)

HEErlIjk AFGEzoNdErd
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Nee, ik zou Montenegro niet 
mijn favoriete plek in de  
Méditerranée willen noemen. 
Eén plaats kiezen uit zo veel 
moois is ondoenlijk. Maar het is 
wel de grootste verrassing. Van 
de bijna mondaine badplaats 
Budva tot het onaangetaste 
hooggebergte van Prokletije 
Nationaal Park dat een van de 
laatste echte wildernissen van 

Europa is. Maar pas op: je 
moet wel een beetje gemaakt 
zijn voor Montenegro. Wie er 
de service en vanzelfsprekende 
voorzieningen van pakweg 
Spanje of Italië verwacht, kan 
teleurgesteld worden. Hier zit 
de charme ’m in de spontane 
gastvrijheid en voortdurende 
verrassing. Het ene moment 
drink je een caffè latte in een 

hippe strandtent, een halfuur  
later zit je in een boerendorp 
honderd jaar terug in de tijd. 
Montenegro is klein en laat zich 
vanaf de kust perfect met een 
huurauto ontdekken, het liefst  
tijdens een rondrit van een paar 
dagen. En eenmaal terug aan 
zee, moet je in elk geval één 
keer vis eten bij Langust in  
Pržno, een authentiek familie-

restaurant dat standhoudt in het 
toeristisch meest ontwikkelde 
deel van het land. Voortreffelijk 
eten met de zonsondergang  
boven het glinsterende water 
als dessert. Perfect. 
www.hansavontuur.nl

Even ten noordoosten van 
Sardinië vind je de eilanden van 
de la Maddalena-archipel. 
zeven daarvan zijn nog van 
enige omvang, maar de overige 
zestig eilanden zijn niet meer 
dan stippen op de landkaart. Het 
zijn de toppen van een verzonken 
gebergte tussen Corsica en 

Sardinië; door water en wind 
geërodeerde granieten rotsen, 
die hagelwitte stranden aan een 
kristalheldere zee omzomen.  
om de snelle opmars van het 
toerisme een halt toe te roepen, 
is dit hele gebied gelukkig in 
1994 uitgeroepen tot nationaal 
park. Het merendeel van de 

11.000 inwoners woont in la 
Maddalena stad, een elegante 
plaats met prachtige 18de- en 
19de-eeuwse gebouwen in 
terracotta kleuren rondom  
een kleine haven. Talloze 
excursieboten vertrekken voor 
een rondvaart langs de idyllische 
stranden van de kleinere, 

onbewoonde eilandjes.  
Tip: beklim de trappen van de 
212 meter hoge Monte Teialone, 
een reusachtige granieten rots. 
Hier heb je een overweldigend 
uitzicht over de hele archipel, die 
ook wel bekendstaat als de 
‘Caraïben van Europa’. 
onderweg-reismagazine.nl >

Hans Avontuur  Montenegro

Monique van Gaal  La Maddalena-archipel (Sardinië, Italië)

GrANIETEN roTSEN IN EEN SMArAGdGroENE zEE

VErraSSINg tuSSEN zEE EN BErgEN
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Het valt niet mee om de magie 
van de algarve in een paar 
woorden te vangen. Vrienden 
die er voor het eerst waren,  
zeiden: “Het is hier zo lekker 
relaxed.” Ja, dat is het zeker. 
Maar ook lekker rommelig, 
groen en licht. En dan heb ik 

het niet over de gladgestreken 
parken rond Vale de Lobo, een 
resort voor golfers. Nee, ik heb 
het over een heerlijk oud dorp 
als tavira. Over Cabanas, waar 
je bij Noélia de allerlekkerste 
oesters uit de ria Formosa krijgt 
en over een strand als Praia do 

Barril. Daar tuf je zo met een 
knullig  treintje naartoe als je 
geen zin hebt om te lopen. 
tegelijkertijd heb ik het over 
eten op sterrenniveau in Ocean 
en zeebaars in zoutkorst bij rei 
das Praias. Wil je luxe? Kun je 
krijgen. Wil je simpel? ga dan 

naar het tentje ernaast. De  
algarve heeft vele gezichten  
en ze zijn me allemaal even 
lief. En ja, daarnaast is het er 
gewoon hartstikke relaxed. 
jeroenproeft.nl

MagIE MEt VELE gEzICHtEN

Jeroen Jansen  Algarve (Portugal)
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‘Napels zien en dan sterven’ is 
het gezegde, maar voor mij 
begon het hier juist… Mijn pad 
als reisfotograaf. Ik ben er denk 
ik wel tien keer geweest en nog 
steeds valt er zoveel moois te 

ontdekken. Napels wringt aan 
alle kanten. Hier botsen arm en 
rijk, natuur en stad, katholiek en 
islamitisch verleden, land en zee. 
dat maakt de stad zo dyna-
misch. Napels is niet voor 

iedereen. de stad kan je 
overweldigen en kan haast 
dreigend aanvoelen maar ze is 
zó mooi. Wie gaat zitten op het 
balkon bij Castel Sant’ Elmo 
met een pizza en een biertje en 

kijkt hoe de stad langzaam 
donker wordt met de Vesuvius 
op de achtergrond, zal dat 
beamen. 

www.jeroenberends.nl

HET bEGIN VAN EEN lANGE lIEFdE

Jeroen Berends  Napels (Italië)
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Onze favoriete plek aan de  
Méditerranée is zonder twijfel 
Cadaqués, in Catalonië. We 
kwamen hier min of meer per 
ongeluk terecht op aanraden 
van onze gastvrouw uit Figueres. 
Na een ietwat misselijkmakende 
busreis door de bergen en een 

slingerende wandeltocht door de 
nauwe straatjes van een hagel-
wit dorpje kwamen we terecht 
op het hoogste punt. Dit adem-
benemende uitzicht op het  
geboortedorp van Salvador  
Dalí, stevig ingesloten door de 
Middellandse zee, staat nog  

altijd in ons geheugen gegrift. 
We hebben er maar drie uur 
doorgebracht, maar het is de 
highlight geworden van onze  
reportage, die een hele treinreis 
besloeg van Marseille tot aan 
Barcelona. Wat je absoluut niet 
mag missen in Cadaqués?  

Struinen door straatjes waar de 
muren bedekt zijn met mozaïek, 
langs witte huisjes met azuur-
blauwe luiken. Maar mis ook de 
tapastentjes aan het water niet. 
Onze onbetwiste persoonlijke  
favoriet: Els Pescadors.
www.vickyenmartijn.com

Vicky de la Cotera Manrique & Martijn Senders  

Cadaqués (Catalonië, Spanje)

aDEMBENEMEND uItzICHt OP HEt gEBOOrtEDOrP VaN DaLí


