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Verken de ruige natuur in Patagonië, zeil mee
op een tallship, slaap in de schaduw van de
machtige piramiden van Soedan – heb je
nog plek op je reisverlanglijst?

AVONTUUR
Verenigde Staten
Turkije
Mexico
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VERENIGDE STATEN

—

Reis met de trein tussen Chicago en San Francisco.

Amerika staat niet bekend om zijn uitgebreide spoornetwerk, maar toch zijn
er prachtige treinreizen te maken. De
Zephyr doorkruist in vijftig uur maar
liefst drie tijdzones en zeven staten, en
overbrugt daarbij een afstand van bijna vierduizend kilometer. Na Illinois,
Iowa en Nebraska trekken achter het
raam de indrukwekkende landschappen van Colorado, Utah, Nevada en
Californië voorbij aan de passagiers.
De trein steekt de Mississippi over,
passeert de Rockies en volgt de kronkelende Coloradorivier. De reis begint
en eindigt in twee van de leukste ste-

den van het land. De Zephyr, een trein
van Amtrak, heeft misschien niet de
charme van de Oriënt- Express en
buitenlandse reizigers zijn er in de minderheid, maar dat is juist een pluspunt.
Er zijn slaapwagons, een dinerwagon
en een bar waar je op dag twee kunt
genieten van de prachtige aanblik van
de rozerode vlakten en tafelbergen van
Utah, en – vlak voor San Francisco –
van een uitzicht op de Sierra Nevada.
Drie dagen lang het imposante Amerikaanse natuurschoon voorbij te zien
trekken, is een luxe op zich.
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MEXICO

—

Een snorkelavontuur krijgt nog
meer betekenis wanneer je bijdraagt aan wetenschappelijk
onderzoek. Bezoekers die een
week lang verblijven aan de
Caribische kust van Mexico kunnen via het outdoorbedrijf AquaFirma hele dagen de zee op met
walvishaai-onderzoekers, mariene
biologen en cameramensen die de
grootste vis ter wereld bestuderen.
Het team is actief in juli, doorgaans de maand met de meeste
waarnemingen. Op beelden vanuit de lucht zijn soms wel tweehonderd walvishaaien rond de
boot te zien, vaak met remora’s in
hun kielzog. Het team richt zich
voornamelijk op de walvishaai,
maar doet ook onderzoek naar de
lokale reuzenmanta’s, die mogelijk
een aparte ondersoort vormen.
Wie zelf gaat snorkelen, kan
zich vol verwondering mengen
tussen de goedaardige reuzen en
ervaren hoe indrukwekkend het is
als er een walvishaai onder je door
zwemt.

amtrakvacations.com
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VERENIGDE
STATEN

—

TURKĲE

—

Wandelen over een historische route.

De vierhonderd kilometer lange Lycische Weg is een gevarieerde wandelroute die langs bergen, zee, bossen en
stranden in het zuidwesten van Turkije
voert, van ÖIüdeniz naar Geyikbayırı.
Het wandelpad, dat hier en daar
Romeinse wegen en muildierpaadjes
volgt, is in de jaren negentig uitgestippeld door twee amateurhistorici, Kate
Clow en Terry Richardson. De naam
verwijst naar Lycië, een 2500 jaar oude

beschaving die hier, in Patara, als een
van de eerste ter wereld een parlement
instelde. Het meanderende pad loopt
door olijfgaarden en rustieke dorpjes,
langs in de rotsen uitgehouwen Lycische graven, de ruïnes van het amfitheater van Pinara en de azuurblauwe
zee. Na een dag lopen strijk je neer in
een pension, waar je met een koud biertje kunt genieten van de zonsondergang.
snp.nl/reis/turkije/east-lycian-way

De Lycische Weg
voert langs
Kaap Gelidonya.
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Help mee met het
opgraven van mammoetresten in South Dakota.

Amateurpaleontologen van alle leeftijden kunnen in de Amerikaanse
staat South Dakota meehelpen met
het opgraven van mammoetresten
op The Mammoth Site, waar in 1974
voor het eerst mammoetbotten werden gevonden. In het Pleistoceen
vormde zich hier een twintig meter
diep zinkgat, dat zich langzaam vulde met sedimenten, waaronder de
resten van flora en fauna. Het gat
vormde een val voor mammoeten
die er kwamen drinken. Inmiddels
zijn de overblijfselen van meer dan
zestig wolharige en Colombiaanse
mammoeten gevonden.

aqua-firma.com

Ancient Odysseys werkt samen met
paleontologen en biedt digs aan
over de hele wereld.
ancientodysseys.com
fotografie GETTY IM AGES

7

Snorkelen tussen
walvishaaien.

Duikers met een walvishaai bij Cancún, Mexico.

