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DE BELANGRIJKSTE REISTHEMA’S VAN 2020

REISTHEMA’S IN ONS MAGAZINE
Elk jaar maken onze reisprofessionals 8-9 edities met 132 pagina’s onvergetelijke reisinspiratie, van diepgaande reportages en het laatste
nieuws tot praktische tips en schitterende fotografie. Elke editie staat in het teken van een specifiek thema. Om de thema’s van 2020
te bepalen vroegen wij onze lezers middels een uitvoerige abonnee-enquête over welke onderwerpen zij graag meer willen weten.
Op de volgende pagina’s vind je de thema’s die als populairste uit de bus kwamen onder meer dan tweeduizend respondenten.
Wij zullen hierover inspirerende print reiscontent maken in samenwerking met onze commerciële partners. Denk aan reisreportages,
maar ook aan interviews, wedstrijden en recensies.

REISTHEMA’S OP ONZE WEBSITE
Voor deze thema’s reserveren we niet alleen ruimte in ons magazine maar stellen we ook dedicated themapagina’s samen op
columbustravel.nl. Als adverteerder kun je op deze pagina’s jouw specifieke doelgroep(en) bereiken door middel van branded content.
Vertel jouw doelgroep wat jouw reizen of diensten onderscheidend maakt door middel van gesponsorde artikelen die de Columbusredactie in samenwerking met jouw team samenstelt. Bijvoorbeeld een blog van iemand die een bijzondere reis heeft gemaakt die jij als
enige touroperator aanbiedt, of een interview met een van je lokale gidsen waarin je USP’s worden geladen. Deze artikelen komen op een
prominente plek bovenaan de pagina te staan en linken door naar pagina’s op je eigen website of desgewenst naar pagina’s op de
website van Columbus Travel. De Columbus-redactie begeleidt het gehele proces.
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AUTOVAKANTIES EN CAMPERREIZEN

HEAD OUT ON THE HIGHWAY,
LOOKING FOR ADVENTURE
STEPPENWOLF,
AMERIKAANSE ROCKBAND
Voor het gros van de Columbus-lezers staat een
mooie reis weg van de massa in het teken van
een bijzondere roadtrip. Voor hen gaat niets
boven de vrijheid van een autovakantie.
Doe met ons inspiratie op voor de mooiste
autoroutes en -bestemmingen, maar plan ook
je volgende reis met allerlei praktische tips,
van handige huurautoweetjes tot de beste
navigatie-apps. Bijzondere aandacht is er voor
de camper, een vervoermiddel dat de laatste
jaren enorm aan populariteit heeft gewonnen.
De camper is inmiddels ook door jonge
gezinnen en voor mooie, kortere vakanties
binnen Europa ontdekt. We vertellen je waar
je op moet letten als je een camper wilt huren
en delen de favoriete camperreizen van onze
reporters en andere experts.
EDITIENUMMER 88
VERSCHIJNINGSDATUM EDITIE 14-02-2020
ONLINE THEMAPAGINA columbustravel.nl/
thema/roadtrips
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TREINREIZEN
NIETS LAAT MEER SPOREN NA
DAN EEN TREIN
LOUIS BARET, BELGISCHE ZANGER
Voor consumenten is duurzaamheid een
steeds belangrijker criterium als ze hun
reisbestemming uitkiezen en bepalen wat
voor soort reis zij willen maken. Dat blijkt
onder andere uit het feit dat treinreizen een van
de populairste reisthema’s onder Columbuslezers is. Laat je in deze editie inspireren door
schitterende fotoreportages voor de mooiste
treinreizen, die niet alleen duurzaam zijn maar
ook garant staan voor een heerlijk stukje slow
travel. Bijkomend voordeel: veel bijzondere
bestemmingen zijn alleen per trein bereikbaar
— weg van de massa komen is nog nooit zo
makkelijk (en comfortabel) geweest.
Daarnaast maken we inzichtelijk welke
verrassende Europese bestemmingen prima
per trein bereikbaar zijn vanuit Nederland,
welke treinpassen en arrangementen
het beste aansluiten op je persoonlijke
reisbehoeften (en budget), en welke
reisaccessoires je treinreis nóg leuker maken.

Foto: Rovos Rail Tours

EDITIENUMMER 89
VERSCHIJNINGSDATUM EDITIE 27-03-2020
LANCERING ONLINE THEMAPAGINA maart 2020
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15 JAAR COLUMBUS

JE WEET NOOIT HOE STERK JE BENT,
TOTDAT STERK ZIJN JE ENIGE OPTIE IS
BOB MARLEY,
JAMAICAANSE ZANGER
We maken Columbus voor gepassioneerde
reizigers zoals jij — lezers voor wie reizen niet
slechts een tijdverdrijf is, maar een passie.
Dat doen we al vijftien jaar lang. Juist in dit
door corona getroffen jaar willen we stil
staan bij het feit dat we al sinds 2005 met
jou de wereld ontdekken. Door de crisis is
het belangrijker dan ooit om reisinspiratie op
te kunnen doen, weg te kunnen dromen en
open te blijven staan voor je medemens. Ons
jubileum vieren we dan ook met een speciale,
extra dikke editie waarin de mooiste en
bijzonderste reisreportages van de afgelopen
vijftien jaar staan. Welke reisreportages die eer
te beurt valt, beslissen onze abonnee middels
een uitgebreide lezersenquête.

Foto: Malou van Breevoort

EDITIENUMMER 90 & 91
VERSCHIJNINGSDATUM EDITIE 22-05-2020
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CULINAIRE REISONTDEKKINGEN
ALL YOU NEED IS LOVE,
BUT A LITTLE CHOCOLATE
NOW AND THEN DOESN’T HURT
CHARLES M. SCHULZ,
AMERIKAANSE STRIPTEKENAAR
Voor de meeste Columbus-lezers is lekker eten
en drinken een essentieel onderdeel van een
geslaagde reis. Niet alleen omdat er zoveel
voor de smaakpapillen te genieten valt, maar
ook omdat culinaire tradities je als reiziger op
intieme wijze kennis laten maken met de cultuur
en waarden van een land en zijn mensen.
Eten en drinken verbroedert, en de beste
culinaire reiservaringen maken je één met de
lokale bevolking. Laat je inspireren door de
favoriete culinaire reizen van onze redactie
en andere experts, onder wie lokale chef-koks,
wijn- en kaasboeren en restauranteigenaren.
Ver weg (op de beste biologische plantages
van Zuid-Amerika en op de straatmarkten van
Zuidoost-Azië) én dichtbij (in de wijngaarden
van Frankrijk en Italië). Uiteraard delen we
ook hun favoriete recepten, markten en
winkeladresjes.

Foto: Sabrina Gaudio

EDITIENUMMER 92
VERSCHIJNINGSDATUM EDITIE 31-07-2020
LANCERING ONLINE THEMAPAGINA lente 2020
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EILANDEN WEG VAN DE MASSA

OH, ISLAND IN THE SUN!
HARRY BELAFONTE,
JAMAICAANSE ZANGER
Miljoenen eilanden zijn er. Omringd door water,
zijn ze in meer of mindere mate afgesloten van
de buitenwereld. Het is juist die geïsoleerdheid
die tot de verbeelding spreekt van de
Columbus-lezers en de redactie. Maar dat
eilanden geïsoleerd liggen, betekent nog niet
dat ze moeilijk bereikbaar zijn. Laat je door de
Columbus-redactie inspireren door onbekende
pareltjes, zowel ver weg als dichtbij, en
ontmoet bijzondere eilandbewoners. Plus:
waar vind je het mooiste onderwaterleven?
Welke boottochten moet je tenminste één keer
in je leven gemaakt hebben? En wat zijn op
populaire eilanden de fijnste slaapplekken en
activiteiten weg van de massa?

Foto: Columbus Communitylid Veerdonk Visuals

EDITIENUMMER 93
VERSCHIJNINGSDATUM EDITIE 11-09-2020
LANCERING ONLINE THEMAPAGINA zomer 2020
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ONBEKEND EUROPA & STEDENTRIPS
WILT U ALSMAAR ZOEKEND BLIJVEN?
HET GOEDE IS ZO DICHTBIJ. LEER
SLECHTS HET GELUK TE GRIJPEN,
WANT HET LIGT IN HET BEREIK
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE,
DUITSE SCHRIJVER
Europa is fantastisch! Het wordt in deze woelige
tijden te weinig gezegd. Want waar elders ter
wereld vind je zo veel schitterende bergen,
fabelachtige stranden, spannende steden
en boeiende culturen zo dicht op elkaar
gepakt? Het avontuur wacht op je. Bovendien
maak je met een langere Europareis ook de
duurzamere keuze — door dichter bij huis
te blijven en te kiezen voor de trein of auto
blijft je klimaatimpact binnen de perken. Met
onze insidertips word je ontdekkingsreiziger
op je eigen continent. We besteden onder
andere aandacht aan de mooiste nationale
parken buiten de gebaande paden, de fijnste
fietsroutes, en ondergewaardeerde steden
voor je volgende citytrip. Ook presenteren
we de leukste nieuwe slaapplekjes, culturele
attracties en events van ons eigen continent,
met de nadruk op onderbelichte steden
dicht bij Nederland.
EDITIENUMMER 94
VERSCHIJNINGSDATUM EDITIE 23-10-2020
LANCERING ONLINE THEMAPAGINA zomer 2020
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BIJZONDERE NATUUR
ALS IEMAND ECHT VAN DE NATUUR
HOUDT, VINDT MEN OVERAL
SCHOONHEID
VINCENT VAN GOGH
Voor Columbus-lezers in het dichtbevolkte
Nederland prijken bijzondere ervaringen in de
natuur bovenaan hun wensenlijstje voor elke
reis. Majestueuze bergen, stille meren, verlaten
stranden, onmetelijke jungle of woestijn — hier
gaat het reizigershart sneller van kloppen.
We presenteren daarom de wandel- en
fietstochten die je in elk geval één keer in je
leven gemaakt moet hebben. Ook nemen we
je mee naar unieke natuurverschijnselen, van
lavameren tot lichtgevende grotten. En we
schenken bijzondere aandacht aan bijzondere
wildlife-ervaringen weg van de massa.
Van grote katten op de Afrikaanse savanne tot
bultruggen voor de kust van Pacific eilandjes.
Maar ook de natuurschatten van Nederland en
Europa krijgen de aandacht die ze verdienen.
Bonus: een handige mini guide om je wildlifeen andere natuurfoto’s naar een hoger niveau
te tillen.

Foto: Dragoljub Zamurovic

EDITIENUMMER 95
VERSCHIJNINGSDATUM EDITIE 04-12-2020
LANCERING ONLINE THEMAPAGINA zomer 2020
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WINKELSPECIAL: REIZEN MET KINDEREN
WE MOETEN ONZE KINDEREN LEREN
DROMEN MET HUN OGEN OPEN
HARRY EDWARDS, AMERIKAANSE
MENSENRECHTENACTIVIST
Het avontuur ligt om de hoek, ook als je met
kinderen op pad gaat. Samen avonturen
beleven is dé manier om je met anderen,
maar vooral je geliefden, te verbinden.
Veel reislustige gezinnen trokken de stoute
schoenen aan en gingen je al voor.
We delen onder andere de bijzonderste
campings weg van de massa, de leukste
Europese camperroutes met de kids en
31 unieke reiservaringen voor kinderen,
van zwemmen met schildpadden in de
Cariben tot kamperen in Canada. Ook geven
we veel praktische tips: hoe zorg je ervoor
dat bijzondere reizen met kids betaalbaar
blijven, hoe ontdek je populaire steden met
je kinderen en welke landen zijn nu veilig of
onveilig om met je kids naartoe te reizen?
Bonus: een bijlage met reispuzzels, -weetjes
en taalspelletjes voor de kleintjes.
VERSCHIJNINGSDATUM SPECIAL
03-03-2020
OOK BESCHIKBAAR ALS DIGITALE GIDS
03-03-2020
LANCERING ONLINE THEMAPAGINA
februari 2020
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