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ONZE LEZERS
Onze lezers hebben een passie voor reizen weg van de massa. Ver weg, dichtbij en voor elk 
budget. Reizen gaat voor hen niet om consumeren, maar om bijzondere, authentieke  
belevingen. Ze zijn frequent travelers: 80 procent gaat twee keer jaar of vaker op reis binnen 
Europa en 48 procent maakt minstens 1 verre reis per jaar
Gemiddelde leeftijd 46 jaar 
27 procent = 18 t/m 35 jaar   |   34 procent = 36 t/m 50 jaar   |   34 procent = 51 t/m 65 jaar
Voor mannen én vrouwen 43 procent van onze lezers is man, 57 procent vrouw
Hoog opgeleid 70 procent heeft een hbo-opleiding of hoger
Hoog besteedbaar inkomen 69 procent heeft een bovenmodaal inkomen,  
ruim een derde van de abonnees verdient zelfs twee keer modaal

COLUMBUS MAGAZINE
Frequentie 9x per jaar
aantal pagina’s 148
Oplage 29.000 exemplaren
Aantal abonnees 20.000
Prijs losse verkoop € 6,25   |   Prijs jaarabonnement € 49,99
Bereik per editie circa 180.000 gepassioneerde reizigers / wordt gem. door 4 personen gelezen

COLUMBUSTRAVEL.NL
Pageviews per maand 825.000
Unieke bezoekers per maand 300.000
Online community 43.000 Reisreporters, meer dan 500.000 foto’s en reisverhalen

COLUMBUS NIEUWSBRIEF
Ontvangers 85.000 wekelijks

 COLUMBUS FACEBOOK
fans 23.500

 COLUMBUS INSTAGRAM
volgers 6.000

 COLUMBUS YOUTUBE



VOOR JOU, MET JOU
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

OUT AND 
ABOUT  
IN THE
south
Tijdens een roadtrip van Dover naar 
Land’s End, het zuidwestelijkste punt 
van Engeland, val je van de ene in de 
andere verbazing. Je vindt er 
spookachtige heidegronden én 
subtropische stranden, bamboe- 
bossen én heilige plekken uit de 
bronstijd. Tijdens deze epische road-
trip langs de kust en door de  
countryside móét je stoppen voor …
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1  … een eeuwenoude pelgrimsroute
Je Zuid-Engelse ontdekkingsreis begint eigenlijk al direct na aankomst in 
havenplaats Dover. Wat velen niet weten is dat de iconische witte kliffen ten 
noorden van de kuststad het startpunt vormen voor de North Downs Way, 
een 246 kilometer lange wandelroute. Het pad is vernoemd naar de keten 
van krijtheuvels (downs) en volgt een historische pelgrimsroute, de Pilgrim’s 
Way. Heiligdommen staan dan ook centraal. Zo passeer je de stad Canter-
bury, met de belangrijkste kathedraal van Engeland. Breng ook een 
bezoekje aan een van de vele wijngaarden langs de route, zoals de Albury- 
wijngaard, alburyvineyard.com. Liever een déél van de route afleggen?  
Kijk dan op greatenglishtrails.com voor gedetailleerde routebeschrijvingen 
en ov-informatie om weer terug te keren naar je auto.

2  … de kastelen in de tuin van Engeland
Het graafschap Kent staat bekend als de tuin van Engeland en, als gevolg 
daarvan, als toevluchtsoord voor rijke Londenaars van toen en nu: koningen 
en koninginnen, graven en gravinnen en uiteraard de nouveau riche.  
Maar ook met een bescheiden beurs kun je proeven van het leven van de 
Britse upper classes, want veel van hun middeleeuwse kastelen en land- 
huizen zijn open voor het publiek. Ga bijvoorbeeld op de high tea in het 
tuinpaviljoen van Hever Castle (hevercastle.co.uk) en maak een wandeling 
door de tuinen van Scotney Castle (nationaltrust.org.uk).  

3  … een 150 jaar oud fort in zee
Droeg jij de spelshow Fort Boyard een warm hart toe? Dan loop jij vast 
warm voor het idee om zélf op zo’n fort te spelen. Het kan op No Man’s 
Fort, een 150 jaar oud fort voor de kust van Portsmouth, aangelegd als 
onderdeel van een verdedigingslinie langs de zuidkust. Nu de dreiging is 
geweken, doet het fort dienst als luxe hotel. En om in Fort Boyard-sferen 
te blijven; als hotelgast kun je er deelnemen aan een schattenjacht, een 
lasergamepotje of een wildemansritje op een jetski of zodiacboot. Over-
nachten vanaf € 566 per nacht o.b.v. twee personen, solentforts.com

4  … de wilde zuidwestkust 
Het kronkelende South West Coast Path − met zijn 1014 kilometer de 
langste van de national trails van Engeland − volgt de ruige kustlijn van 
het schiereiland Cornwall. Dit langeafstandspad loopt van de zand- 
stranden van Dorset naar de hoge kliffen bij Exmoor. Met daartussenin: 
afgelegen baaien, blootgestelde landtongen en bijzondere werelderf- 
goederen. Must-sees op de route: Durdle Door (rotsboog), St. Ives (bad-
plaatsje) en Blackchurch Rock (rotsformatie). Het afleggen van de hele 
route is misschien een beetje veel gevraagd. Kijk daarom op greatenglish- 
trails.com voor gedetailleerde routebeschrijvingen en ov-informatie om 
weer terug te keren naar je auto.

Warm Bath
De stad Bath is het begin-

punt van de Cotswold Way-
wandelroute. Maar ook als 
je niet van plan bent om te 

gaan wandelen is een bezoek 
aan het historische centrum 

de moeite waard.  Een van 
de hoogtepunten is Pulteney 

Bridge, een brug uit 1774 in 
Palladiaanse bouwstijl.  

Kruip in  
de huid  
van de 
britse  
upper 
class
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5  … de spectaculairste stranden
De paradijselijke inham Kynance Cove doet zó tropisch aan dat je haast 
niet gelooft dat hij in Engeland ligt. Op kalme dagen kun je er snorkelen in 
het blauwer-dan-blauwe water en heerlijk luieren, maar ook het landschap 
eromheen nodigt uit tot verkennen. Voor de kust ligt een drietal eilandjes. 
Tijdens laagtij kun je vanaf het strand zo naar Asparagus Island, vernoemd 
naar de wilde asperges die er groeien, toe lopen. Verder springt Chapel 
Porth Beach, aan de andere zijde van schiereiland Cornwall, ertussenuit. 
Vooral in de nazomer, wanneer de begroeide duinhellingen geel en paars 
kleuren. Tijdens laagwater openbaren zich onder aan de kliffen een aantal 
kleine grotten.

6  … een rotsachtig getijdeneilandje met een kasteel
Een rotsachtig eilandje met een middeleeuws gebouw erop, dat bij laag- 
water te voet te bereiken is. Dat móét haast wel het Normandische Mont 
Saint Michel zijn, zul je denken. Hoeft niet per se zo te zijn, want ook bij 
het plaatsje Marazion in het graafschap Cornwall ligt zo’n bijzonder getij-
deneiland: Saint Michael’s Mount. Het kasteel dat erop is gebouwd is in 
handen van een adellijke familie en kan op gezette tijden bezocht worden 
tijdens een rondleiding, stmichaelsmount.co.uk

7  … het landelijke en historische hart
Het heuvelachtige Cotswolds wordt gedomineerd door een kalksteen- 
plateau. Vooral de westrand loopt steil af, waardoor je je er aan feno- 
menale uitzichten kunt vergapen. Beste manier om deze gevarieerde 
streek in je op te nemen: door een wandeling over de 164 kilometer lange 
Cotswold Way. Het ene moment loop je door wilde bloemenvelden, en het 
volgende moment door schaduwrijke beukenbossen, om dan weer aan te 
komen in sfeervolle dorpjes. Het is dus niet moeilijk om in te zien waarom 
Cotswolds werd uitgeroepen tot Area of Outstanding Natural Beauty.  
Het gebied staat ook bol van de historische bezienswaardigheden. Met het 
Romeinse erfgoed van de stad Bath was je misschien al bekend. Maar 
kende je Hailes Abbey, Sudeley Castle en de Belas Knap-grafkamer ook al? 
Kijk op greatenglishtrails.com voor gedetailleerde routebeschrijvingen en 
ov-informatie om weer terug te keren naar je auto.

8  … een boetiekhotel in een voormalige gevangenis
Oxford is één groot openluchtmuseum met historische gebouwen. Als 
bezoeker kun je er alleen al kiezen uit 1500 beschermde monumenten, 
met de prestigieuze universiteitsgebouwen als grote blikvangers. Te midden 
van het historische Castle Quarter staat Malmaison, een statig boetiekhotel 
in een voormalige gevangenis, compleet met dikke, stenen muren en  
spijlen voor de ramen. Ook als je er níét verblijft is een bezoekje de  
moeite waard. De trendy bar en brasserie zijn absolute hotspots. Over-
nachten vanaf € 152 per nacht o.b.v. twee personen, malmaison.com 

On the rocks
Old Harry Rocks —  

drie kalkstenen rotspilaren 
voor de kust van Dorset — 

 vormen het oostelijkste 
puntje van de Jurassic Coast.

Begin je Engelse roadtrip ontspannen met een overtocht naar Dover

Ontspannen op vakantie naar Zuid-Engeland? Boek een overtocht bij DFDS en neem je eigen auto 
mee aan boord naar Dover. Er zijn maar liefst 54 overtochten per dag, dus je kunt zelf bepalen welke 
jou het beste uitkomt. 

Reizen per ferry
Reizen met DFDS is een totaal andere ervaring dan vliegen of treinen. Aan boord geniet je van 
een comfortabele reiservaring en kom je niets tekort. Op de routes naar Dover varen vijf schepen 
die allen zijn voorzien van de beste faciliteiten. Er zijn twee uitstekende restaurants en je kunt er 
onder andere kiezen voor een onbeperkt buffet. Als je genoeg gegeten hebt kun je een rondje 
maken door de Sea Shop of genieten van een drankje in het café, terwijl de kids zich vermaken op 
Pirates’ Island. Vlak voor aankomst in Dover geniet je vanaf het dek van een prachtig uitzicht op 
de beroemde White Cliffs.

Roadtrippen door de prachtige natuur van Zuid-Engeland
In Engeland vind je een unieke mix van historie, cultuur en natuur. Verken na aankomst in Dover 
eerst de kust en rijd daarna landinwaarts, waar talloze kastelen en tuinen op je wachten. Trek  
vervolgens door naar de spectaculaire stranden aan de zuidkust. Bezoek bijvoorbeeld het sub- 
tropische Cornwall, dat vanwege haar zachte klimaat ook wel de Engelse Rivièra wordt genoemd. 
Een ander mooi gebied in Zuid-Engeland is de regio Cotswolds. Deze streek staat bekend om 
haar pittoreske middeleeuwse dorpjes. Een uitstekende plek dus voor een mooie wandeling, fiets-
tocht of autorit. Het mooiste van alles is dat je het allemaal in je eigen auto kunt ontdekken.  
Hoe ziet jóúw roadtrip door Zuid-Engeland eruit?

Speciaal voor 
Columbus-abonnees

15% korting op een 
retourovertocht  

Duinkerken – Dover  
of Calais – Dover 

Vanafprijs voor Columbus-abonnees: 
€ 92 in plaats van € 108 per  

persoon op basis van een auto plus 
inzittenden. Meer informatie en  
boeken via: dfds.nl/columbus
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REISINSPIRATIE VAN ONZE PARTNER

MAGAZINE ADVERTORIALS
 We maken in samenwerking met reisorganisaties, verkeersbureaus, 

airlines en andere bedrijven in de reisbranche inspirerende print 
content op maat, zoals reportages over bestemmingen, diensten 
en arrangementen. Voorbeeld: dit artikel met tips voor bijzondere 

roadtrips door Engeland, gesponsord door veerdienst DFDS. 



MAGAZINE SPECIALS  
 We maken in samenwerking met reisorganisaties, verkeersbureaus, airlines en andere bedrijven in de 

reisbranche speciale print edities over specifieke reisbestemmingen en -thema’s. Deze specials kunnen als 
stand-alone printuitgaven worden geproduceerd, of als een of meerdere katernen in reguliere Columbus-

edities worden gedrukt. De katernen kunnen hun eigen cover krijgen (een zogeheten reverse cover,  
de achterkant van een reguliere editie). Voorbeeld: deze maar liefst 98 pagina’s dikke special over  

Zuid-Afrika met een reverse cover, in opdracht van South African Tourism.

vooral langs de weg plaats te vinden. Blanken rijden in 
dure auto’s, de meeste Zulu lopen langs de weg, liften 
of zitten in de berm. Ook hebben de Nazareth Shembe 
Baptisten er hun openluchtkerken, afgebakend door 
cirkels van witte stenen. De vrouwen in het wit  
wachten op de volgende dienst. Er komt een man  
aangelopen die boven zijn traditionele rok een net col-
bertje draagt. Zijn uitdossing suggereert een officiële 
functie, maar nee, hij is gewoon een vrome volgeling 
die op zaterdag van de ene kerk naar de andere trekt. 
Rond zijn nek hangt een amulet waarop de beeltenis 
van een Zulu staat. ‘Isaiah Shembe,’ legt hij uit, ‘de 
profeet die in 1910 onze kerk heeft gesticht. Nu is de 
geest van Shembe overgegaan naar een volgend 
lichaam, een volgende kerkvader.’ Ik knik. De Shembe 
hebben een amalgaam gecreëerd van Zulu-tradities en 
het christendom, al lijkt het me dat beide wereld-
beschouwingen elkaar nogal bijten. Zelf kunnen de  
volgelingen daar prima mee leven.  
Nu we weer onder de mensen zijn, worden de breuk-
lijnen van Zuid-Afrika zichtbaarder. Het grootgrond-
bezit is nog altijd aan blanken, zwarten zijn de  
loonarbeiders. Racisme is weliswaar niet langer  
geïnstitutionaliseerd, maar voor mijn gevoel hebben 
sommige Afrikaners er moeite mee dat een blank 
Hollands duo optrekt met een Zulu als Mark. Even 
nabij Howick stoppen we bij een bescheiden monu-
ment langs het spoor. Mark, de uitbundigheid zelve, 
raakt in een contemplatieve bui. Hier, in de schaduw 
van de Berg, werd in 1962 een trein tot staan gebracht 
waarin vrijheidsstrijder Nelson Mandela zat − hij werd 
in de boeien geslagen en, na huisarrest, afgevoerd naar 
Robbeneiland. Mark schudt zijn hoofd. ‘Ongelooflijk 
hoeveel er veranderd is sinds Mandela in 1990, het 
jaar dat de apartheid werd afgeschaft, weer op vrije 
voeten kwam. Deze man was zó groot ...’
Mark groeide op onder apartheid in een township bij de 
kuststad Durban. Toen Mandela vrij kwam danste hij 
door de straat. En toch: ‘Hoe erg apartheid ook was, 
soms mis ik de townships van toen. De vriendschappen 
en vijandschappen. Het geroddel. De saamhorigheid.’ 
In het nieuwe Zuid-Afrika vielen beperkingen weg. 
Mark werd fotomodel, reisde, kwam te werken in het 
toerisme en is inmiddels eigen baas. Op het platteland 
probeert hij zijn droom te verwezenlijken: een lodge 
waar gasten op verantwoorde wijze kennis kunnen 
maken met de Zulu-cultuur. Ik vraag of hij er moeite 
mee heeft dat sommige blanken hem nog met de nek 
aankijken. Hij haalt zijn schouders op. ‘Het glijdt van 
me af. Zelfs als ze me “kaffer” noemen. De persoon die 
zich daartoe geroepen voelt heeft er meer last van dan 
ik. Ja, er is nog veel te doen, maar dit land gaat de 
goede kant op. We zijn geen tweede Zimbabwe.’ 
Cynisch: ‘Je hebt tegenwoordig zelfs blanke bedelaars. 
Dat noem ik vooruitgang!’

De hoogste pub van Afrika
Een bezoek aan de Drakensbergen is niet compleet 
zonder een tocht over de Sani Pass, de onverharde, 
vrijwel onbegaanbare bergweg die Zuid-Afrika met 
Lesotho verbindt. In een terreinwagen bonken we over 
rotsen, richting toppen die zich hullen in dichte mist. 
Het is alsof je in een wasmachine zit. De benaming 
voor de rit is treffend: ‘De Afrikaanse massage.’ Het is 
niet vreemd dat bezettingsmachten Lesotho, het land 
van de Basuto’s, links hebben laten liggen. Het ligt op 
grote hoogte, is moeilijk bereikbaar en ontbeert een 

riegeschut en concentratiekamp. Mohandas Ghandi 
leidde er in dienst van de Britse kroon een medische 
eenheid, een jonge Winston Churchill ontsnapte aan 
zijn barakken teneinde ‘meer actie te zien’, waarop de 
latere Zuid-Afrikaanse president Louis Botha de Britten 
rijkelijk trakteerde. Mensen kwamen, mensen gingen; 
mensen streden, stierven en overwonnen. Al die tijd 
was de Berg de roerloze toeschouwer.

Scènes van een andere planeet
Het is vooral aan de rotstekeningen van de San te  
danken dat het uitgestrekte uKhahlamba-Drakensberg 
Park de status van Werelderfgoed heeft gekregen.  
Op zo’n vijfhonderd plekken werden twintigduizend  
figuren vastgelegd: antilopen, jagers en sjamanen. Verf 
werd gemaakt van oker, bloed en dierenvet, gemengd 
in de schaal van een struisvogelei. Alleen een selecte 
groep sjamanen was het toegestaan die verf te gebrui-
ken. De meeste toeristen gaan voor rotstekeningen 
naar Giant’s Castle. Het valt te begrijpen − vanaf het 
gelijknamige kamp is het een wandelingetje dat ieder-
een aankan. Maar dat gemak heeft een prijs. De teke-
ningen zijn door de eeuwen heen ten prooi gevallen 
aan allerlei vormen van vandalisme; van Zulu-mannen 
die vuur kwamen stoken tot Britse soldaten die de 
tekeningen gebruikten als schietschijf; van toeristen die 
er stukjes vanaf bikten tot dwazen die hoopten met 
water de figuren beter zichtbaar te maken.  
De rotstekeningen in Kamberg zijn lastiger te bereiken. 
Het park ligt aan het eind van lange, onverharde 
wegen, waarna ook nog een stevige voettocht omhoog 
wacht. Het uitzicht is fabuleus: schaduwen van wolken 
kruipen over rotspartijen en over de solitaire Kamberg 
zelf, een uit de kluiten gewassen puist. De overlevering 
wil dat het de berg is waar regen geboren wordt. 
Daarom gebaart gids Raymond met gesloten hand.  
‘Je mag er nooit met je vinger naar wijzen. Dan wek je 
de regen op.’ Op het moment dat dit deel van de 
Drakensbergen tot nationaal park werd omgevormd, 
woonden er Zulu op de bergen. Ze gingen niet alle-
maal van harte, erkent Raymond. Sterker: sommigen 
hebben geprobeerd illegaal terug te keren. ‘Deze  
bergen zijn belangrijk voor ons. We wanen ons dichter 
bij God.’ Maar per saldo lijkt de huidige situatie hem 
beter. ‘We moeten de natuur en de rotsschilderingen 
beschermen. Niet alleen omdat ze belangrijk zijn,  
ook omdat het toerisme economische ontwikkeling 
betekent.’ Hoog in de bergen ligt een natuurlijke over-
kapping van zandsteen. Daar vinden we rotstekeningen 
die tegelijk duizenden jaren oud en fonkelnieuw lijken. 
De heilige eland domineert de beelden. San knielden 
voor deze ‘koning der koningen’ voor ze hem doodden, 
zich uitgebreid verontschuldigend, dankbaar voor de 
gift van zijn lichaam. Terwijl de eland stierf, hield een 
sjamaan de staart vast, in de hoop dat bovennatuur- 
lijke krachten over zouden vloeien. Het lijken scènes 
van een andere planeet. 

Nostalgie voor apartheid
‘Sawubona!’ Chauffeur Mark Mboghozi groet de in wit 
gestoken vrouwen die zich in het gras langs de weg 
hebben verzameld. We zijn onderweg naar de zuide- 
lijke Drakensbergen en komen door dichter bevolkt 
gebied − rommelige dorpjes met hutten die sinds kort 
van elektriciteit zijn voorzien. Naast elke woning staat 
een rondoval waarin de Zulu contact leggen met over-
leden voorouders. Het leven van het Zulu-volk lijkt 

DRAKENBERGENDRAKENSBERGEN 

Openluchtkerk
Nazareth Shembe 
Baptisten wachten op een 
openluchtdienst langs een 
weg die de Drakensbergen 
en de Midlands scheidt.  
De vier miljoen man sterke 
Baptistengemeenschap 
werd in 1910 opgericht 
door Isaiah Shembe, 
die aanhangers als een 
Afrikaanse messias 
vereren. Binnen de religie 
spelen de Tien Geboden 
een centrale rol; roken en 
drinken zijn eveneens ten 
strengste verboden.
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ONLINE BRANDED CONTENT
We maken in samenwerking met reisorganisaties, verkeersbureaus, airlines en andere 

bedrijven in de reisbranche online branded content: een informatieve en aantrekkelijke 
combinatie van tekst en beeld over een reisbestemming of -dienst. Branded content 

kan worden geplaatst op de website van de samenwerkingspartner  
en/of op columbustravel.nl

VOOR JOU, MET JOU
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

Op de bestemmingspagina 
columbustravel.nl/marokko 
staan 3 branded content 
artikelen die doorlinken naar 
relevante pagina’s op de 
website van reisorganisatie 
OutSight Travel.



ADVERTENTIES OP ONZE HOMEPAGE
We bieden samenwerkingspartners meerdere mogelijkheden op onze homepage om hun 
diensten en producten onder de aandacht te brengen. Denk aan een special homepage 

(een nieuwsitem dat doorlinkt naar een artikel op onze website) of een overlay (een pop-up 
advertentie die doorlinkt naar de website van de samenwerkingspartner).

VOOR JOU, MET JOU
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

Een special homepage van 
DFDS (linksboven) en een 
overlay van SRC Reizen 
(rechtsonder)



NIEUWSBRIEVEN
We bieden samenwerkingspartners de mogelijkheid te adverteren in onze wekelijkse ‘reguliere’ 
nieuwsbrief en/of in samenwerking met de redactie ‘exclusieve’ nieuwsbrieven samen te stellen.  

Deze laatste staan volledig in het teken van de diensten van de samenwerkingspartner.

Reguliere nieuwsbrief met advertenties Exclusieve nieuwsbrief

VOOR JOU, MET JOU
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA



SOCIAL MEDIA POSTS
We bieden samenwerkingspartners de mogelijkheid branded content of eigen 

advertenties in te zetten op onze social media. Ook kunnen we complete 
campagnes bedenken en uitzetten, wel of niet in combinatie met uitingen op 

onze website en print magazine. 
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ADVERTENTIES MAGAZINE
Losse prijs per plaatsing excl. btw
1 x 1/1 pagina € 3.795
2 x 1/1 pagina € 3.295
4 x 1/1 pagina € 2.995
1 x 2/1 pagina € 6.595
Opmaakkkosten € 350
Insteken van een insert Op aanvraag
 
Voor het aanleveren van het advertentiemateriaal ontvang je de  
volledige aanleverspecificaties.

FORMATEN MAGAZINE
Breedte x hoogte, excl. 3 mm overvul
bladspiegel 1/1 230 x 300 mm
bladspiegel 2/1 460 x 300 mm

  

ONLINE ADVERTEREN
Overlay € 1.995 per week
Special homepage € 1250 per week
Special run-of-site € 1.500 per week met directe externe link naar een special
Reisaanbieding homepage 1 regel € 300 per week
Reisaanbieding homepage met foto € 800 per week
Reisaanbiedingenpagina € 1500 per jaar. Max 3 reisaanbiedingen
Landenomarming exclusief € 1000 per land, per maand. Max 1 land
Landenomarming niet exclusief € 600 per land, per maand 
Themaomarming € 2.500 per jaar
Banners MPU medium rectangle € 25 CPM, kosten per 1.000 impressies
Nieuwsbrief (wekelijks) advertorial € 1250
Nieuwsbrief exclusief € 5.495
Facebook- of Instagram-post € 750
Branded content Op aanvraag
Videoproducties Op aanvraag

TARIEVEN + FORMATEN
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA



Editienummer Verschijnings- 
data

Aanleverdata 
advertentie

Aanleverdata 
advertorial

ed. 80 – Onthaasten 03-04-2019 07-03-2019 28-02-2019
ed. 81  – Natuur 15-05-2019 18-04-2019 11-04-2019
ed. 82 – Spaanstalige wereld 03-07-2019 06-06-2019 29-05-2019
ed. 83 – Ontdekkingsreizen 21-08-2019 25-07-2019 18-07-2019
ed. 84 - Duurzaam reizen 11-09-2019 15-08-2019 08-08-2019
ed. 85 – Reismysteries 02-10-2019 05-09-2019 29-08-2019
ed. 86 – Zon en sneeuw 20-11-2019 24-10-2019 17-10-2019

PLANNING
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA



CONTACT
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

Neem contact op met sales voor meer informatie en tarieven:  
Arian Azad Arian.Azad@onebusiness.nl

COLUMBUSTRAVEL.NL


