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Met Columbus maak je de 
mooiste reizen weg van de massa

De mooiste reizen zijn ontdekkingsreizen. Ze stellen je in staat om  
nieuwe werelden vol vreemde landschappen, culturen en denkbeelden  
te doorgronden. Maar óók om een stukje van jezelf te (her)ontdekken —  
de ideeën waar je waarde aan hecht, de mensen van wie je houdt, alles 
wat jou als individu definieert.

Columbus is je trouwe reisgenoot op deze levenslange ontdekkings-
tocht. Een goede vriend die je helpt om alles te ervaren wat het leven en 
deze wereld mooi maakt, maar het ook niet nalaat om af en toe kritisch 
te zijn. Hoe verandert de wereld? Hoe kunnen we onszelf en onze 
denkbeelden blijven uitdagen?

Sinds 2005 biedt Columbus een tegenantwoord op massatoerisme.  
Door onvergetelijke reiservaringen met hart voor de lokale cultuur en 
natuur in kaart te brengen en een eerlijke dialoog aan te gaan over de 
impact van reizen.

De schrijvers en fotografen van Columbus zijn onafhankelijk en 
bestrijken de hele wereld, maar beseffen ook dat ze niet ver hóéven te 
reizen voor een mooie reiservaring. Want het avontuur lonkt vaak al om 
de hoek. Daarom brengen zij in elke editie naast verre bestemmingen 
ook minstens één bijzonder gebied in Europa of eigen land in beeld. 
Binnen een straal van achthonderd kilometer nemen zij daarvoor de 
trein of de auto. 

Voor zijn reportages werkt Columbus zoveel mogelijk samen met lokale 
reisorganisaties, ondernemers en experts. Daarmee draagt het bij aan 
de lokale economie — de inkomsten uit het toerisme horen naar de 
lokale bevolking te vloeien. Alle activiteiten en accommodaties die 
Columbus aanraadt zijn persoonlijk, op maat gemaakt en met een zo 
klein mogelijke ecologische voetafdruk. Hierdoor kun jij, als 21ste-
eeuwste ontdekkings-reiziger, met een gerust hart in het spoor van 
Columbus treden. 



ONZE SPECIALS & BOEKEN
Verdiep je in een bepaalde bestemming of 
reisthema met onze uitgebreide verzameling 
speciale edities. Of droom lekker weg met 
onze full-colour reisfotoboeken.

ONS MAGAZINE
Doe met het toonaangevende reismagazine van 

Nederland inspiratie op voor je volgende droomreis.
215.000 printbereik

ONZE NIEUWSBRIEF
Blijf elke week op de hoogte van  
de nieuwste travel tips & tricks
redactionele nieuwsbrief: 
90.000 abonnees
commerciële nieuwsbrief:
60.000 abonnees

ONZE WEBSITE 
Plan je volgende reis en deel  
foto’s en tips met andere 
reizigers op het grootste online 
reisplatform van Nederland.
330.000 maandelijkse pageviews
43.000 communityleden         

ONZE SOCIAL MEDIA
Reis mee met onze reporters vanuit je 

luie stoel, dankzij podcasts, videoclips en 
de mooiste reisfoto’s op social media. 

25.000 Facebook-fans  
14.000 Instagram-volgers

ONZE CUSTOM CONTENT
Laat je verleiden door redactionele 
content die op maat is gemaakt 
voor partners in de reisbranche. 
Van brochures tot digitale 
magazines. REISINSPIRATIE 

KOMT IN 
VELE VORMEN



ONS MAGAZINE
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

Sinds Columbus Travel in 2005 werd opgericht door twee gepassioneerde 
reizigers, hebben we naam gemaakt als het toonaangevende reismagazine 
voor iedereen die buiten de gebaande paden wil treden.  

Elk jaar maken onze internationale reisprofessionals 10 edities met  
124 pagina’s onvergetelijke reisinspiratie, van diepgaande reportages en het 
laatste nieuws tot praktische tips en schitterende fotografie. Onze oplage 
van circa 19.000 exemplaren wordt verspreid onder abonnees en losse 
verkooppunten in Nederland en België.

Win elke editie de mooiste droomreizen weg 
van de massa + must-have reisaccessoires

Dring met onze reisreportages door tot het 
hart van je volgende droombestemming

Plan je reizen aan de hand van ideale 
routes, aanbevolen activiteiten en 

heerlijke slaapplekken

Ontmoet andere  
inspirerende reizigers

Doe je voordeel met het laatste reisnieuws en 
tips & tricks van locals en andere insiders

ONZE STIJL IS 
PERSOONLIJK  

MAAR 
WELOVERWOGEN,  

VOLWASSEN  
MAAR YOUNG  

AT HEART 



ONZE DOELGROEP
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

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, met hart  
voor de natuur en hun medemens.  

FREQUENT TRAVELERS
80 procent gaat twee keer jaar of vaker op reis binnen Europa en  
48 procent maakt minstens 1 verre reis per jaar

AGE IS JUST A NUMBER
De gemiddelde leeftijd van onze lezers is 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



ONS MAGAZINE
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

Allereerst: hoe is het voor Matoke Tours 
allemaal begonnen?
‘De twee bevriende oprichters raakten tijdens 
een rondreis door Oeganda smoorverliefd. 
Hun conclusie: wauw, wat een mooi land,  
wat een droomwereld, dit móéten we aan 
meer Nederlanders laten zien. De eerste reis 
werd door het duo samengesteld in 2002, 
met een laptop op de zolderkamer van hun 
gezamenlijke studentenhuis. Toen het een 
beetje begon te lopen verhuisde één van hen 
zelfs naar Oeganda toe, om er een lokaal  
kantoortje op te zetten. Inmiddels heeft 
Matoke Tours zich een weg gebaand door 

Oostelijk Afrika, met reizen door Rwanda,  
Tanzania, Madagaskar, Malawi en meer.  
Oh, en het woord matoke? Dat is afkomstig 
uit het Luganda (een lokale taal) en betekent 
bakbanaan, een voor het land onmisbaar  
voedings- en exportproduct.’

Liefde op het eerste gezicht dus.  
Waar vielen jullie voor? 
‘Oeganda is niet per se een Big Five-bestem-
ming. Maar juist de combinatie tussen cultuur, 
hartelijke bevolking en natuurlijke diversiteit — 
van savanne tot regenwoud en alles ertussenin 
— maakt van dit land een fantastische reis- 

bestemming. Zeker voor de avontuurlijke  
reiziger die wat actiever is ingesteld. In tegen-
stelling tot buurland Tanzania, waar de safari’s 
bijna altijd per jeep worden uitgevoerd, kun je 
de wildparken van Oeganda bijvoorbeeld ook 
te voet, per mountainbike of zelfs per boot 
verkennen. En dan wacht er óók nog een ont-
moeting met gorilla’s en chimpansees; een 
ervaring die je voor altijd in je hart zal sluiten.’

Klinkt als ‘safari 2.0’! Kun je hier wat meer 
over vertellen? 
‘Wat ik zo leuk vind aan een wandelsafari is 
dat je juist meer te weten komt over de kleine 

Hoewel het aanbod inmiddels flink is uitgebreid naar andere landen, vervult Oeganda binnen 
het gepassioneerde team van reisspecialist Matoke Tours een belangrijke rol. Afrikakenner  

(en marketingmanager) Lisa Repkes: ‘Oeganda wordt niet voor niets de parel van Afrika 
genoemd. Het is het perfecte Afrikaanse totaalplaatje.’

ONTMOET
Reisspecialist Matoke Tours 

dingetjes om je heen. De rangers in Kidepo- 
vallei Nationaal Park, in het uiterste noorden, 
vertellen bijvoorbeeld vol passie over een of 
ander plantje dat jou vanuit een jeep nooit zou 
opvallen. Maar ook over dieren als kameleons 
en pangolins — een van ’s werelds meest 
bedreigde diersoorten — die zich verschuilen in 
het gras. Een ervaring als deze is ideaal als je 
reeds veel van het continent hebt gezien en 
nog écht verrast wil worden. De mountain-
bikesafari in Mburomeer Nationaal Park wordt 
door ons vaak aangeboden als afsluiter van een 
reis door Oeganda. Dat het gebied qua wildlife 
minder te bieden heeft dan andere wildparken 
ben je snel vergeten als je met je mountainbike 
dwars door een kudde zebra’s of topi’s (anti- 
lopen) heen fietst. In het Mburomeer zelf kun je 
ook nog een boot- of nachtsafari maken.  
Tijdens laatstgenoemde maak je kans om een 
luipaard in actie te zien.’ 

Wat zijn volgens jou de mooiste verborgen 
pareltjes van Oeganda?
‘Verreweg de meeste toeristen focussen zich 
op het centrale deel en het zuidwesten.  
De parken liggen er dicht bij elkaar, zijn van 
grote schoonheid en huisvesten gorilla’s en 

chimpansees. In relatief kort tijdsbestek kun je 
alles zien. Als ik het voor het zeggen had zou 
ik echter naar het onontdekte noordoosten 
trekken, waar je de cultuur nog op authentieke 
wijze beleeft. In de Karamoja-regio kun je als  
reiziger overnachten in een kraal, een omsloten 
ruimte voor vee. Je ligt dan letterlijk tussen de 
herders op een matrasje. De herders vinden 
het leuk dat je er bent maar passen hun dag 
gelukkig niet voor je aan. Hierdoor krijg je een 
authentiek inkijkje in hun leven. Daarnaast is 
de regio geweldig mooi en bergachtig, en 
daarom uitermate geschikt voor (meerdaagse) 
hikes en overnachtingen in een tentje. Je reis 
door Karamoja is goed te combineren met 
Kidepovallei Nationaal Park. Dit park, dat qua 
landschap doet denken aan de Serengeti, ligt 
zó ver uit de richting dat we vaak te horen 
krijgen dat onze klanten twee of drie dagen 
lang geen enkele andere auto tegenkwamen.’

En de rest van het land? Hoe vermijd je dáár 
de massa?
‘Het zuidwestelijke puntje van Oeganda, waar 
Bwindi Impenetrable Forest ligt, is ook gaaf. 
Heel veel mensen nemen de noordingang naar 
het park en slaan de ruigere zuidzijde over. 

Zonde, want in het zuiden liggen diverse 
meren die de moeite waard zijn. Na je gorilla- 
trekking in Bwindi kun je in een uitgeholde 
boomstam het Mutandameer op voor een 
(culturele) excursie op een van de vele eilanden. 
Dit geeft een extra dimensie aan een gebied 
dat eigenlijk alleen maar bekendstaat om  
zijn gorillatrekkings, maar zoveel méér te  
bieden heeft.’

In hoeverre houden jullie je bezig met het 
thema duurzaamheid? 
‘Duurzaamheid is een lastig begrip. Wat wij 
onder duurzaamheid verstaan is dat we ons 
nauw verbinden aan de lokale bevolking.  
We proberen ons steentje bij te dragen door 
lokale gidsen in dienst te nemen en een uit-
wisseling plaats te laten vinden. Elk jaar  
nodigen we een of meerdere gidsen uit in 
Nederland. Als ze hier komen gaan er belletjes 
rinkelen. Dan kunnen ze touwtjes aan elkaar 
knopen. De connectie wordt hierdoor beter, 
omdat ze ons als reizigers en westerlingen 
beter begrijpen. Deze connectie, tussen de 
lokale bevolking en de reiziger, is voor ons wat 
reizen zo bijzonder maakt.’  
matoketours.nl

In Zuid-Oeganda fiets je met je mountainbike 
dwars door een kudde zebra’s of topi’s heen

INSPIRATIE VAN ONZE REISPARTNER
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ADVERTORIALS
In nauwe samenwerking met reisorganisaties, 
verkeersbureaus, airlines en andere bedrijven in de 
reisbranche maken we inspirerende print content op 
maat, zoals reportages over bestemmingen, interviews 
met de doelgroep en nieuwartikelen over diensten en 
arrangementen. Laat je uitingen tot leven komen door de 
redactie van Columbus. Ons netwerk van schrijvers en 
vormgevers zet zijn jarenlange kennis in om je product of 
dienst onder de aandacht te brengen van je doelgroep.

DE UNIQUE SELLING POINTS VAN JE 
PRODUCT OF DIENST WINNEN AAN 

OVERTUIGINGSKRACHT DOOR MIDDEL VAN 
EEN INSPIREREND REDACTIONEEL ARTIKEL

ADVERTENTIES
Laat je advertenties van een of meerdere pagina’s glanzen 
tussen de premium reiscontent van Columbus Travel. 



ONZE SPECIALS & BOEKEN
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

Verdiep je in een bepaalde bestemming of reisthema met onze uitgebreide verzameling 
specials en droom weg met onze full-colour reisfotoboeken. Bedien specifieke 
doelgroepen door te adverteren in special interest uitgaven over bijvoorbeeld 
reisfotografie en reizen met kinderen. Plus: al onze specials en boeken kunnen 
custom-made worden gereproduceerd. Denk aan een van onze inspiratieboeken met 
een cover met jouw bedrijfslogo of aan een special over stedentrips met uitingen van 
jouw bedrijf, die je als bijzonder cadeautje aan klanten aanbiedt.

Het SOCRATES SCULPTURE PARK mag je gerust een van de bijzonder-
ste parken van New York noemen. Hier geen perfect verzorgd groen  
of protserige fonteinen, maar kunstwerken die door lokale artiesten  
zijn gemaakt van afval of gerecycled materiaal. Uiteraard kun je hier 
ook gewoon een dagje luieren op het gras, pal aan de oever van de  
East River. Socrates Sculpture Park, 32-01 Vernon Boulevard,  
socratessculpturepark.org.

IN NEW YORK IS HET LANG VERMALEDIJDE STADSDEEL 
QUEENS DE NIEUWSTE SPEELPLEK VAN STADSNOMADEN 
EN HIPSTERS. DE GROTE AANJAGER IS VOORMALIG 
INDUSTRIEEL NIEMANDSLAND LONG ISLAND CITY (LIC). 

NYC Zo ontdek je dé nieuwe buurt Long Island City
VERENIGDE STATEN

Voor liefhebbers van experimenteel theater is THE 
CHOCOLATE FACTORY een must. De voorstellingen zijn 
een mix van toneel, beelden, dans, muziek en alles wat 
daar tussen en boven zit. Eigenlijk moet je het beestje 
geen naam geven en het gewoon zelf zien. The Chocolate 
Factory, 5-49 49th Avenue, tel. 718-482-7069,  
chocolatefactorytheater.org.

Om de schaal en veelzijdigheid van de kunstscene in LIC 
te waarderen, reis je in de tweede week van mei naar de 
buurt af. Dan vindt traditiegetrouw de LIC ARTS OPEN 
plaats, een vierdaags festival waaraan honderden kunste-
naars meedoen door middel van open ateliers, dansvoor-
stellingen in oude fabrieken, beeldhouwkunst aan de 
oever van de East River en livemuziek op pop-uplocaties, 
LIC Arts Open, licartsopen.org.

LIC Arts Open

Socrates Sculpture Park
Sweetleaf Gantry Plaza State Park

The Chocolate Factory

Een van de beste en geliefdste koffieten-
ten in Long Island City is de SWEETLEAF. 
De beste bonen en de nieuwste hightech-
apparatuur zijn in huis gehaald en dat 
proef je. De inrichting is lekker retro en 
huiselijk, zoals dat hoort in een buurtcafé. 
Sweetleaf, 10-93 Jackson Ave, tel. 917-832-
6726, sweetleaflic.com.

Let’s face it, een van de hoogtepunten van 
een bezoek aan LIC is het uitzicht op 
Manhattan. En daar hoef je niet lang naar 
te zoeken. Pal aan de East River ligt 
GANTRY PLAZA STATE PARK, een oud 
industrie- en havengebied dat in 1998 is 
omgetoverd tot een openbaar park. Onder 
andere aanmeerplaatsen voor vracht-
schepen herinneren nog aan dit vorige 
leven. Het park is het spectaculairst in de 
avond, als de zee van wolkenkrabbers aan 
de overkant verlicht is. Gantry Plaza State 
Park, 4-09 47th Road, tel. 718-786-6385.

Long Island City in het kort Long Island City (LIC) is een wijk in 
het stadsdeel Queens van New York, pal aan de East River. De wijk 
was in 1870 nog een stad (zoals de naam al doet vermoeden) en 
stond lange tijd bekend om zijn vele fabrieken, bakkerijen en 
vleesindustrie. Dat merk je nog steeds als je door de buurt  
wandelt. Overal zie je oude pakhuizen, fabrieken, spoorweg-
emplacementen en kades. Veel industriële gebouwen hebben 
inmiddels een culturele bestemming gekregen — LIC heeft de 
hoogste concentratie galeries, kunstinstellingen en ateliers van 
New York. Dat maakt de wijk tot een aantrekkelijke combinatie 
van rauwheid en creativiteit en nodigt uit tot een bijzondere 
stedelijke ontdekkingstocht. Van tevoren reisinspiratie opdoen? 
Check de site en het boek NY through the Lens van lokale  
fotografe Vivienne Gucwa, nythroughthelens.com.

LEKKER BUURTEN NEW YORKNEW YORK LEKKER BUURTEN

047046

Hoe dichter je bij een waterval komt, hoe 
beter je de energie voelt die ervanaf spat. 
De meest gebruikte techniek om water te 

fotograferen is met behulp van een statief en 
een langzame sluitertijd. Door de beweging 
krijgt het water een zachte waas, waardoor 
foto’s iets zachts en lieflijks krijgen. Heel mooi, 
maar de energie druipt er nou niet bepaald 
vanaf. Bovendien heb ik het nu zo vaak gezien, 
dat het me niet meer boeit. Dat is vaak zo 
met trucjes. Heel anders wordt het als je voor 
precies het tegenovergestelde gaat. Leg de 
snelheid vast en speel met snelle sluitertijden.  
Waterdruppels worden in de tijd bevroren, 
iets wat onze ogen niet kunnen waarnemen. 
Laat de trucjes dus links liggen en haal het 
kind in jezelf naar boven!

1. Begin met een sluitertijd van 1/2000 sec
En check of er geen waas aanwezig is. Zijn 
alle druppels bevroren? Voer de sluitertijd zo 
nodig op.

2. Zorg dat het water niet uitbleekt 
Stel de belichting iets donkerder in, bijvoor-
beeld op minus één stop. Ook kun je beter  
laag contrast instellen. Door deze twee maat- 
regelen ziet je beeld er op je schermpje iets 
minder mooi uit, maar je voorkomt dat de 
witte druppels uitgebleekt raken. In je na- 
bewerkingsprogramma kun je het contrast en 
de belichting bijstellen en ervoor zorgen dat 
het water niet uitbleekt.

VOEL DE SNELHEID 
VAN WATER 

 5 TIPS

WARM EN BEVROREN Op het 
Indonesische eiland Sumba loop ik met 
gids Maxi van ecolodge Nihiwatu naar 
de Blue Waterfall. Wat je nu ziet is een 
relatief klein stroompje dat zich een weg 
heeft gebaand door een berg en hier naar 
buiten spuit. In het natte seizoen loopt 
het water van alle kanten van de top van 
de rots af. Dat zal ongetwijfeld prachtig 
zijn maar maakt een bezoek onmogelijk. 
Voor een reisreportage kan het mooi zijn 
om meerdere beelden zwart-wit of met 
een steunkleur te maken. Op mijn camera 
kies ik vaak voor sepia maar omdat ik 
tevens in RAW schiet, kan ik achteraf 
toch nog eventueel een andere  
keus maken.
— 16 mm, 1/1000 sec, F 3,2, ISO 100 —

081

OLYMPUS IMAGE SHARE MAAKT  
FOTOGRAFEREN LEUKER DAN OOIT
In combinatie met een compatibele 
Olympus-camera, maakt de smartphone-
app OLYMPUS Image Share fotograferen 
leuker dan ooit. Met deze app kun je foto's 
die met een Olympus-camera zijn gemaakt, 
eenvoudig importeren naar een smartphone 
en direct delen met familie en vrienden. 
Overal ter wereld.

Deel je avonturen! 
Alle recente Olympus OM-D en PEN camera’s zijn voor-
zien van ingebouwde wifi. Hiermee wordt fotograferen 
leuker dan ooit. Dankzij deze draadloze verbinding is het 
nu kinderlijk eenvoudig om meteen al je vakantiefoto’s op 
social media te plaatsen of met je vrienden te delen.  
Het enige dat je nodig hebt is een smartphone of tablet 
en de Olympus Image Share-app. Deze is gratis te down-
loaden voor Android in de Play Store of voor iOS in de 
App Store. Maar het gaat niet alleen om het delen van je 
foto’s; er is zoveel meer. Olympus Image Share is namelijk 
ook meteen je GPS-tracker. Het kan registreren waar ter 
wereld je je bevindt en zal op de seconde nauwkeurig je 
positie op de aardbol bijhouden. Kom je ‘s avonds terug 
in je basiskamp, dan synchroniseert Olympus Image Share 
de gps-data met de foto’s in je camera. Laad je je foto’s 
vervolgens in in je favoriete software, dan zie je meteen 
op welke plaatsen je bent geweest en waar je je foto’s die 
dag hebt genomen. Ook is Olympus Image Share een 

app die je smartphone omtovert tot afstandsbediening. 
Wil je de perfecte selfie maken? Op het scherm van je 
smartphone zie je je gemaakte compositie, verander je 
je camera-instellingen, kies je waar je wilt scherpstellen 
en maak je je foto, die je meteen op je smartphone terug 
ziet. Uiteraard wordt de foto ook in de hoogst mogelijke 
resolutie bewaard op de geheugenkaart in je camera.
Als laatste heeft Olympus een aantal bewerkingsmoge-
lijkheden toegevoegd aan de app. Zo kun je je gemaakte 
foto’s direct eenvoudig bewerken en er een persoonlijke 
touch aangeven. Wil je nóg verder gaan met het  
bewerken van je foto’s? Dan biedt een tweede app in  
de vorm van Olympus Image Palette verregaande  
mogelijkheden. Zo kun je hiermee talloze art filters toe-
passen, schaduwen en hooglichten corrigeren, je beelden 
rechtzetten en je foto’s voorzien van een eigen watermerk 
of handtekening. Ook Olympus Image Palette is volledig 
gratis te gebruiken.

WWW.OLYMPUS.NL
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J F M A M J J A S O N D

°C 1 2 10 16 21 26 28 27 23 17 10 4

mm 36 63 70 72 22 2 6 4 4 3 15 21

°C 27 28 31 32 32 31 30 30 31 32 30 28

mm 8 21 58 116 267 358 399 317 256 164 30 6

°C 1 3 4 8 11 15 17 16 14 10 7 4

mm 10 38 29 110 99 124 133 180 132 74 12 13

°C 30 30 31 32 32 32 32 32 32 31 31 30

mm 253 123 110 196 298 288 285 284 351 391 378 310

°C 31 32 33 33 33 32 31 31 31 30 30 29

mm 7 9 32 73 149 149 151 157 231 259 129 38

°C 26 27 28 29 28 27 27 27 27 27 27 26

mm 15 41 77 110 397 737 803 839 606 286 96 19

°C 8 9 13 19 24 26 29 28 26 21 15 10

mm 50 86 127 262 359 353 225 180 77 86 68 48

°C -3 -1 3 7 11 13 15 15 12 8 2 -2

mm 9 11 34 47 105 117 138 111 120 83 17 5

°C 7 8 12 18 24 26 31 31 27 22 16 10

mm 39 59 81 102 115 152 128 133 156 61 51 35

°C 1 6 12 20 26 30 31 30 26 18 10 3

mm 3 6 9 26 29 71 176 185 49 19 6 2

°C -16 -14 -4 9 18 22 24 22 17 6 -6 -13

mm 9 15 15 33 25 33 16 35 15 47 22 11

°C -2 1 5 9 13 17 16 16 14 9 4 0

mm 0 3 4 6 24 72 132 128 58 9 1 1

°C 19 19 21 25 29 30 31 31 30 28 24 21

mm 24 47 68 160 314 378 327 395 305 145 34 27

°C 29 30 31 33 32 32 30 31 30 31 30 29

mm 23 23 13 18 33 130 254 432 422 356 193 145

°C 29 29 30 32 33 33 32 32 31 31 30 29

mm 213 203 141 99 119 192 189 160 200 472 487 610

°C 27 27 27 29 29 29 28 28 28 28 28 27

mm 32 19 40 41 150 189 180 182 193 209 212 146

J F M A M J J A S O N D
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CAMBODJA
Zuid

CAMBODJA
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CHINA
Guizhou en 
Guanxi (zuid)
CHINA
Sichuan 
(centraal)
CHINA
Jiangsu en 
Zhejiang (oost)
CHINA  
Hebei  
(noordoost) 

FILIPIJNEN 
Luzon  

CHINA
Xingjiang 
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FILIPIJNEN 
Luzon 

CHINA 
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FILIPIJNEN 
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132
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De beste reistijd staat in de groene vakjes

M I D D E N - O O S T E N

Advies op pagina

V

BAHREIN Bahrein 98 

IRAK Baghdad 98

IRAN  Tehran 99
(noord)

IRAN  Sshiraz 99
(zuid)

ISRAËL Tel Aviv 99

JEMEN Sanaa 100

JORDANIË Amman 100

KOEWEIT
Koeweit 
Stad 100

LIBANON Beirut 101

OMAN Muscat 101

QATAR Doha 102

SAOEDI- 
ARABIË

Riyadh 102

SYRIË Damascus 103

VERENIGDE
ARABISCHE Dubai 103
EMIRATEN
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AL ONZE  
SPECIALS EN  
BOEKEN KUNNEN 
CUSTOM-MADE 
WORDEN 
GEREPRODUCEERD
    

De Columbus Reisplanner 
Vind de beste reistijden van alle landen ter 

wereld in één oogopslag

Columbus Citytrip Special 
Plan je stedentrip met tips van de locals

De Columbus Reisplanner: custom-made 
Als klant kun je onze Reisplanner in combinatie met 

jouw eigen uitingen door ons laten samenstellen

Columbus Reisfotografie Special 
Til je reisfoto’s naar een hoger niveau met maar liefst 98 tips



SPECIAL: IN EIGEN LAND
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

In 2020 bracht Columbus Travel een speciale editie over reizen in Nederland uit: 
In Eigen Land. Deze special is maar liefst 18.000 keer verkocht en daarmee een 
van de bestselling vakantiegidsen van Nederland. Op veler verzoek zal 
Columbus in 2021 dan ook met drie geheel nieuwe uitgaven van In Eigen Land 
reisinspiratie blijven bieden. Het maar liefst 148 pagina’s dikke magazine zal 
met een voorjaareditie (medio februari tot medio mei), zomereditie (medio mei 
tot medio augustus) en najaareditie (medio september tot medio december) in 
de winkel liggen en via online kanalen verkrijgbaar zijn. De oplage voor elke 
editie is 23.000 exemplaren. Dankzij de uitnodigende fotografie en 
toegankelijke tips van In Eigen Land kunnen lezers ideeën opdoen voor 
bijzondere korte uitjes én lange vakanties in Nederland. Verrassend, 
duurzaam en voor elk budget. Vraag naar onze mediakit over In Eigen Land 
voor een uitgebreidere introductie.

In Eigen Land is een co-productie van:

» Columbus Travel Al vijftien jaar het  

nr. 1 reismagazine van Nederland

» Roots Hét natuurmagazine van 

Nederland

» FietsActief Het leukste fietstijdschrift 

van Nederland voor actieve, recreatieve 

fietsers

Kernfeiten

» Maar liefst 148 pagina’s dik

» 3 edities per jaar: uit op 16 februari,  

11 mei en 14 september

» Elke editie maar liefst drie maanden 

in de winkel

» Oplage per editie:  

23.000 exemplaren

» Eigen website, social media 

ondersteuning en YouTube-kanaal

»  Voor Nederlanders tussen de 30 en  

65 jaar met een bovenmodaal inkomen 

die van het buitenleven, culturele 

activiteiten en reizen weg van de 

massa houden, maar die dat wel veilig 

en verantwoord willen doen. In Eigen 

Land schenkt extra aandacht aan  

fiets- en wandelliefhebbers en ouders 

met schoolgaande kinderen. 

Met een driemaster koers zetten richting 
onontdekte eilanden, wildlife spotten én 
ongerepte natuur ontdekken: dat móét haast 
wel een exotische bestemming zijn. Maar niets 
is minder waar — de Marker Wadden, voor de 
kust van Flevoland, bevatten alle ingrediënten 
voor een avontuurlijke reis in eigen land.
SCHRIJVER PIM WESTENBERG FOTOGRAAF MARIJE VAN DE VLEKKERT  

PIONIEREN 
op het nieuwste 
stukje Nederland
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ONZE WEBSITE
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

Op columbustravel.nl, het grootste online reisplatform van 
Nederland, kunnen reizigers hun volgende reis plannen en 
na afloop hun foto’s en tips delen met anderen. We bieden 
commerciële partners meerdere mogelijkheden om hun 
diensten en producten onder de aandacht te brengen van deze 
gepassioneerde reizigers. Van advertenties op onze populaire 
homepage en promotiecampagnes die de interactie aangaan 
met onze online communityleden tot gesponsorde artikelen  
op redactionele pagina’s over specifieke reisbestemmingen of 
-interesses. 

WEBSITE PAGEVIEWS PER MAAND 330.000
WEBSITE UNIEKE BEZOEKERS PER MAAND 90.000
ONLINE COMMUNITY 43.000 communityleden, die al meer dan 500.000 foto’s 
en reisverhalen hebben gepubliceerd over alle landen ter wereld

De homepage van columbustravel.nl is ons online visitekaartje  
Het laatste reisnieuws en praktische tips, dagelijks verzameld door onze vakkundige 
redactie, worden gecombineerd met advertentieblokken die voor een gewenste tijd 
op dezelfde positie worden getoond.



ONZE WEBSITE
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

DE COLUMBUS TRAVEL COMMUNITY
De Columbus Travel Community is de grootste online reizigersplatform van Nederland met meer 
dan 43.000 leden. Ben je een gepassioneerde reiziger, dan kun je gratis een account aanmaken en 
je reisfoto’s, -tips en -blogs delen. Er staan al 500.000 reisfoto’s online — een inspiratiebron die in 
Nederland zijn gelijke niet kent! Als communitylid maak je met je foto’s bovendien maandelijks kans 
op publicatie in ons magazine en fantastische reisprijzen die wij via innovatieve campagnes met 
onze commerciële partners beschikbaar stellen. Maar bovenal word je er een betere reiziger van. 
Andere communityleden zullen met liefde hun handige fotografietips met je delen of laten weten 
naar welk leuk restaurantje je straks moet gaan op je volgende stedentrip!

EEN ONLINE SHOWROOM 
VOOR DE MOOISTE REIZEN 
Scroll voor reisinspiratie door 
de mooiste reisfoto’s van de 
Columbus Travel Community. 
Commerciële partners kunnen 
tussen de foto’s advertenties 
of gesponsorde artikelen 
plaatsen die direct inspelen  
op de reisbehoeften van  
hun doelgroep

HOOG ENGAGEMENT 

Onze communityleden willen 
vooral van elkaar leren, en de 
betrokkenheid is dus groot. 
Publiceer je een nieuwe foto, 
dan krijg je in no time leuke  
én leerzame feedback

ALS 
ADVERTEERDER 
BEREIK JE DE 
GROOTSTE 
REISCOMMUNITY 
VAN NEDERLAND 



PAGINA’S OVER BESTEMMINGEN
Reizigers gebruiken columbustravel.nl om inspiratie op te doen voor hun 
volgende reis weg van de massa. Ze kunnen daarvoor terecht op pagina’s 
over honderden specifieke bestemmingen. Of je nu wilt weten welke 
Indonesische eilanden je niet mag overslaan, graag wilt wegdromen bij 
mooie foto’s van Thailand of op zoek bent naar de beste tapasbars van 
Barcelona. Als commerciële partner kun je op deze pagina’s op meerdere 
manieren je doelgroep bereiken:

GESPONSORDE ARTIKELEN (BRANDED CONTENT)
Ga de diepte in: vertel jouw doelgroep wat jouw reizen onderscheidend maakt door middel 
van artikelen die de Columbus-redactie in samenwerking met jouw bedrijf 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 duidelijk 
worden gecommuniceerd. Deze artikelen komen op een prominente plek bovenaan de 
bestemmingspagina te staan en linken door naar pagina’s op je eigen website of desgewenst 
naar pagina’s op de website van Columbus Travel.

REISAANBIEDINGEN
Plaats specifieke reisaanbiedingen, op maat gemaakt voor de bestemming in kwestie.  
Deze aanbiedingen leiden direct naar je eigen website en kunnen geregeld worden ververst, 
om nieuwe arrangementen en reistrends te reflecteren.

ONZE WEBSITE
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA



ONZE WEBSITE
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

PAGINA’S OVER REISTHEMA’S
Reizigers gebruiken columbustravel.nl om 
inspiratie op te doen voor hun volgende reis 
weg van de massa. Ze kunnen daarvoor terecht 
op pagina’s over specifieke reispassies of 
-thema’s. Of je nu wil weten waar je het beste 
met je kleine kinderen bijzondere reizen kunt 
maken, tips wilt hebben over hoe je duurzamer 
kunt reizen of specifieke routes wilt hebben voor 
de mooiste roadtrips. Als adverteerder kun je op 
deze pagina’s jouw specifieke doelgroep(en) 
bereiken door middel van branded content:

GESPONSORDE ARTIKELEN OVER EEN THEMA 
(BRANDED CONTENT)
Ga de diepte in: vertel jouw doelgroep wat jouw reizen  
of diensten onderscheidend maakt door middel van 
artikelen die de Columbus-redactie 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 en denkt met je mee over additionele 
communicatie: zet bijvoorbeeld je boodschap kracht bij 
door een extra uiting in onze nieuwsbrief of print magazine.



NIEUWSBRIEVEN
We bieden samenwerkingspartners de 
mogelijkheid te adverteren in onze wekelijkse 
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 commerciële partner.

ABONNEES WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF 90.000
ABONNEES EXCLUSIEVE NIEUWSBRIEF 60.000

ONZE NIEUWSBRIEVEN
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

Exclusieve nieuwsbrief 
De laatste reisnieuwtjes en -weetjes en aanbiedingen, 
op maat gemaakt voor een specifieke partner

Wekelijkse nieuwsbrief met advertenties 
De laatste reisnieuwtjes en -weetjes, in combinatie 
met advertenties van onze commerciële partners



FACEBOOK & INSTAGRAM
We bieden commerciële spartners de mogelijkheid gesponsorde 
artikelen (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.  

PODCASTS
We bieden commerciële spartners de mogelijkheid om 
commercials te plaatsen in de maandelijkse Goede Reispodcast, 
de enige echte reispodcast van Nederland en een samenwerking 
tussen Columbus Travel en BNR Nieuwsradio.

FACEBOOK
fans 25.000

INSTAGRAM
volgers 14.000

PODCASTS
luisteraars 2.000 per maand

ONZE SOCIAL MEDIA & MULTIMEDIA
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

WE KUNNEN COMPLETE  
CAMPAGNES VAN A TOT Z  
BEDENKEN EN UITZETTEN

Succesvolle Instagramcampagnes  
Voor VisitNorway bedachten weeen social mediacampagne met een wedstrijdelement. 

Onze volgers konden hun mooiste foto’s van Noorwegen delen en maakten een jaar 
lang elke maand kans op mooie prijzen. Voor het Duits verkeersbureau riepen we onze 

volgers op om hun favoriete Duitse cultuurparels te delen. De prijs: een weekendje 
Duitsland met een Columbus-reporter en een fotoreportage in ons blad.



CUSTOM CONTENT 
Columbus heeft 15 jaar hands-on ervaring met het bedenken, uitvoeren  
en meten van campagnes en producten voor commerciële partners.  
Als stand-alone producten voor je eigen klanten of doelgroep, of in 
combinatie met uitingen op onze website en social media en in ons 
print magazine. Een brochure over een specifieke reisbestemming, 
een stand-alone campagnewebsite of e-zines met video content als 
relatiegeschenk? De redactie begeleidt het gehele proces en denkt  
out-of-the-box en oplossingsgericht.
Als klant kun je bovendien het volledige bereik van New Skool Media,  
het moederbedrijf van Columbus Travel, inzetten. Als de tweede 
uitgever van Nederland heeft New Skool Media met 18 special interest 
publiekstitels een ongeëvenaard nichemarktbereik.

BIJLAGEN, KATERNEN & REVERSE COVERS
Verdient jouw dienst of product meer aandacht dan in enkele paginas is 
samen te vatten? We denken graag met je mee over speciale bijlagen. 
Kies uit stand-alone printuitgaven als brochures en miniguides die 
meegeleverd worden met een editie of een of meerdere katernen in een 
editie zelf. De katernen kunnen hun eigen cover krijgen (een zogeheten 
reverse cover, de achterkant van een reguliere editie).

E-BOOKS & E-ZINES 
Onze redactie kan geheel op maakt gemaakte digitale magazines en 
boeken voor je samenstellen, desgewenst met video en interactieve 
elementen zoals formulieren en kaarten. We denken graag met je mee 
hoe je met je eigen e-book of e-zine je doelgroep kunt bereiken of de 
interactie met je bestaande customerbase of relaties kunt verbeteren.

ONZE CUSTOM CONTENT & SERVICES
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

Campagne met het 
WNF en Natuurhuisje

Om Nederlanders 
te motiveren het 
bos in te gaan en 

zich te verdiepen in 
bosbehoud, stelde 

Columbus een 
populaire website en 
fotowedstrijd samen 

met het Wereld 
Natuur Fonds en 

Natuurhuisje.nl

Digitaal magazine over 
reizen in Canada  

In opdracht van NBBS 
Reizen maakten we 

een online magazine 
over de mooiste 

reisbestemmingen in 
Canada. NBBS verstuurde 
dit e-zine als cadeau naar 

haar customerbase

Print insert over 
Oostenrijkse vakantieregio 

Deze 28 pagina’s tellende 
reisbrochure over de 

Oostenrijkse regio Karinthië 
werd meegestuurd als 

insert bij een groot aantal 
tijdschriften van New Skool 

Media, het moederbedrijf 
van Columbus Travel 



ADVERTEREN IN ONS MAGAZINE
Losse prijs per plaatsing excl. btw

1 x 1/1 pagina € 5.031  
2 x 1/1 pagina € 4.368  
4 x 1/1 pagina € 3.970  
1 x 2/1 pagina € 9.408  
Insteken van een insert Op aanvraag 
Coverpas (gehele oplage) € 5.296 

FORMATEN MAGAZINE
Breedte x hoogte, excl. 3 mm overvul
bladspiegel 1/1 230 x 300 mm
bladspiegel 2/1 460 x 300 mm
Voor het aanleveren van het advertentiemateriaal ontvang je de  
volledige aanleverspecificaties.

CUSTOM CONTENT
Custom contentcampagne Op aanvraag

ONLINE ADVERTEREN
Advertentieblok op homepage  Vanaf € 1.200 per week 
Overlay  € 1.995 per week 
Branded content bestemmingspagina Op aanvraag (per bestemming)
Omarming van een bestemming € 1.200 (per land, per maand) 
Branded content themapagina  Op aanvraag (per thema) 
Reisaanbiedingenpagina € 1.500 per jaar. Maximaal 3 reisaanbiedingen

NIEUWSBRIEVEN
Nieuwsbrief (wekelijks) advertorial € 1.750
Nieuwsbrief exclusief € 5.495

SOCIAL & MULTIMEDIA
Facebook-post € 750
Instagram-post € 450
Social media campagne Op aanvraag

ONZE TARIEVEN, FORMATEN EN EDITIES IN 2021
DE MOOISTE REIZEN WEG VAN DE MASSA

Editienummer Verschijningsdata Aanleverdata advertentie Aanleverdata advertorial
96 – Het Nieuwe Reizen 08-01-2021 17-12-2020 03-12-2020
Winkelspecial - In Eigen Land voorjaar 16-02-2021 27-01-2021 18-01-2021
97 – Ontsnappen in de natuur 19-02-2021 28-01-2021 14-01-2021
98 – Weekendjes weg in Europa 02-04-2021 11-03-2021 25-02-2021
99 – Op wereldreis 14-05-2021 20-04-2021 09-04-2021
Winkelspecial - In Eigen Land zomer 11-05-2021 20-04-2021 09-04-2021
100/101 – 100 populairste reisbestemmingen 25-06-2021 03-06-2021 20-05-2021
102 – Roadtrips 06-08-2021 15-07-2021 01-07-2021
Winkelspecial - In Eigen Land najaar 14-09-2021 25-08-2021 16-08-2021
103 – Citytrips 17-09-2021 26-08-2021 12-08-2021
104 – Dieren 29-10-2021 07-10-2021 23-09-2021
105 – Waterpret 10-12-2021 18-11-2021 04-11-2021



ONZE MAN

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

COLUMBUSTRAVEL.NL


