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Rome
Rome is een stad waar je nooit op 
uitgekeken bent, het is namelijk 
één groot openluchtmuseum. De 
overblijfselen van het Romeinse 
Rijk zijn overal nog goed zichtbaar. 
Tussen al die kerken, beelden 
en ruïnes in vind je charmante 
pleinen, terrasjes en winkels. Het 
maakt Rome een van de meest 
romantische steden ter wereld, de 
naam zegt het eigenlijk al – draai 
de letters Roma maar eens om. 
Een stedentrip naar Rome is soms 
alsof je gaat tijdreizen, maar zeker 
ook een trip om uitgebreid de tijd 
moet nemen voor eten en drinken. 
De Italiaanse keuken is niet voor 
niets wereldwijd zo geliefd. Met al 
die must-sees én een van de zeven 
nieuwe wereldwonderen, is Rome 
een absolute bucketlist-stedentrip! 

Rome
Italië

Rome

Vervoer:

Te voet

Proeven: 

Gelato

Hoogtepunt: 

Colosseum
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wereldwonder Colosseum 
Als je één ding niet mag missen in Rome, 
dan is het een bezoek aan het Colosseum. 
Dit oude amfitheater is namelijk een van de 
indrukwekkendste gebouwen op aarde – niet 
voor niets verkozen tot een van de zeven 
nieuwe wereldwonderen. Het is de plek waar 
door gladiatoren op meedogenloze wijze werd 
gestreden op leven en dood, met 50.000 
juichende Romeinen als toeschouwer. Ruim 
tweeduizend jaar later kun je die spanning 
nog steeds voelen wanneer je net als de 
gladiatoren via de enorme poort het theater 
betreedt. Door de jaren heen heeft het 

Colosseum het zwaar gehad: door onder 
andere aardverschuivingen zijn delen in-
gestort. Het overgrote deel staat echter nog 
overeind en is dé bezienswaardigheid van 
Rome. Vooral de façade imponeert. Sluit je 
wel aan bij een groep met een gids als je de 
binnenkant wilt zien, anders is een bezoek 
aan het Colosseum zonde. Dit is geen plek om 
op eigen houtje te bezoeken, er is namelijk 
zoveel over te vertellen. 

Direct naast het Colosseum ligt het Forum 
Romanum: in de oudheid was dit het centrum 
van het Romeinse Rijk. Over een uitgestrekt 
terrein verspreid liggen de overblijfselen van 
het oude marktplein, tempels, zuilen, triomf- 
bogen en beelden. Een wandeling over het 
Forum is een indrukwekkende archeologische 
ontdekkingstocht, maar zorg wel dat je wat 
achtergrondinformatie – of een gids – bij je 
hebt. 

Een bezoek aan Vaticaanstad
Vaticaanstad is de kleinste onafhankelijke 
staat ter wereld. Of je nu gelovig bent of niet; 
het is een van die plekken in Rome die je niet 
mag missen. Zeker wanneer je de 
Sint-Pietersbasiliek binnenstapt, kijk je 

Het oude amfitheater is een must-see Slenteren door Trastevere

Ti
p Voor alle bezienswaardigheden in 

Rome geldt: hoe vroeger je komt, hoe 
rustiger. Zet dus je wekker. 
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je ogen uit. Het is de rijkste en een van de 
grootste kerken ter wereld. En die rijkdom 
is hier zeker niet onder stoelen of banken 
gestoken; de Sint-Pieter pronkt met over-
dadige hoeveelheden goud en marmer. Het 
hoogtepunt is de barokke façadekoepel van 
136 meter hoog, ontworpen door de Italiaanse 
kunstenaar Michelangelo. Ook de wereldbe-
roemde fresco’s in de Sixtijnse kapel zijn van 
zijn hand. De enige manier om ook die te zien  
is door een kaartje te kopen voor het 
Vaticaans Museum. Hoewel je stapvoets door 
het museum en de Sixtijnse kapel loopt – het 
is er altijd druk – is het absoluut de moeite 
waard. Er hangt een imposante collectie 
kunstwerken, beelden en andere kunst-
schatten. Wie het niet erg vindt om te wach-
ten – de rij kan behoorlijk lang zijn – klimt in 
de Sint-Pieter via 551 treden naar de koepel 
voor het beroemdste uitzicht over Rome. In de 
verte zie je de Engelenburcht en de Tiber. Het 
uitzicht is fenomenaal en de klim zeker waard. 

Een geheim doorkijkje 
Het mooiste doorkijkje op de Sint-Pieter heb 
je overigens vanaf het Piazza dei Cavalieri
di Malta, een heel stuk verderop. Op dit 
afgelegen pleintje vind je een prachtige villa 

waarvan de grote groene poort bijna altijd  
gesloten is. Kijk je door het ‘geheime’ sleutel-
gat van Villa del Priorato, dan zie je een 
prachtig begroeid laantje met helemaal aan 
het einde de beroemde kerk. Om dit unieke
uitzicht te kunnen zien, moet je wellicht een 
paar minuten wachten – het is niet echt 
een geheimtip meer – maar dat is het zeker 
waard. 

Rome heeft talloze mooie pleinen, maar 
Piazza del Popolo spant de kroont. Het is ‘het 
plein van het volk’. Ga in het midden staan en 
draai een rondje: het is zeer indrukwekkend 
wat je hier in 360 graden kunt zien. Twee 
perfect gespiegelde kerken en een gigan-
tische obelisk. Klim ook even naar boven naar 
Terrazza del Pincio voor een fenomenaal 
uitzicht op dit mooie plein en een deel van de 
stad. Als je geluk hebt, kun je meteen even 
lekker een bankje in de zon meepakken. De 
terrasjes aan Piazza del Popolo zijn verleide-
lijk, al zijn het ook de duurste terrasjes van de 
stad. Maar in de hele stad geldt: wie borrelt, 
krijgt de hapjes van het huis.

Piazza del Popolo Een geheim doorkijkje Kunst vind je hier overal

Rome - Italië
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Bangkok
Bangkok wordt ook wel de 
‘Stad der engelen’ genoemd. De 
ceremoniële naam van de stad, 
die begint met ‘Krung Thep’, is de 
langste plaatsnaam ter wereld, al 
kan niemand de betekenis ervan 
verklaren. Hypermoderne en 
compleet vervallen gebouwen staan 
hier zij aan zij. In Bangkok is het 
warm, een tikkeltje benauwd zelfs, 
en er heerst een ongecontroleerde 
chaos, zeker in het verkeer. 
Tuktuks, auto’s en scooters razen 
langs elkaar heen en produceren 
een ongekende herrie. Omarm die 
chaos, het is de enige manier om 
écht goed van Bangkok te genieten. 
En vergeet niet uitgebreid de tijd 
te nemen om wat te eten. Thailand 
is dé culinaire hemel op aarde, en 
Bangkok is daar de hoofdstad van.

Bangkok
Thailand

Bangkok

Vliegtijd: 
11 uur

Proeven: 

Mango met sticky rice

Munteenheid: 

Thaise Baht
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De must-sees 
In Bangkok zul je direct kennismaken met de 
Thai en hun geloof, het boeddhisme. 
Thailand is een traditioneel, conservatief en 
zeer koningsgezind land, maar toegankelijk 
voor eenieder die het wil ontdekken. Het 
merendeel van de bevolking is boeddhistisch 
en het geloof speelt een belangrijke rol in het 
dagelijks leven. Er zijn in Bangkok namelijk 
zoveel tempels en goud te vinden, dat de stad 
er bijna onder bezwijkt. Het zijn er 415 om 
precies te zijn en zolang je je gepast kleedt 
mag je – alleen op blote voeten – naar binnen. 
Een van de bekendste tempels is Wat Pho. 
Hier ligt de zogenaamde reclining buddha, een 
gigantisch beeld dat schittert van het bladgoud 
en maar liefst 46 meter lang is. Deze 
wereldberoemde tempel barst van de toeris-
ten. Is het je even te druk geworden, dan kun 

je direct naast de tempel een echte Thaise 
massage nemen. Tanden op elkaar want deze 
masseurs weten van aanpakken… 

Een van de dingen die je ook absoluut niet 
mag missen in Bangkok is een bezoek aan 
het Grand Palace, het koninklijk paleis. Met 
gouden glinsterende daken, prachtige symme-
trische architectuur en ingewikkelde details 
is het een spectaculaire plek. De tempel 
binnenin, Wat Phra Kaew, is schitterend. Ook 
bijzonder is Wat Arun, waarvan de 80 meter 
hoge pagode de aandacht trekt. Deze is name-
lijk versierd met duizenden stukjes kleurrijk 
porselein. Een must-see, maar het is er ook 
heel erg druk. Veel leuker is het om een 
tempel te bezoeken die meer rust uitstraalt, 
een plek waar je een stukje van de magie 
van de tempel mee kunt krijgen. Waar je in 

Skyline van Bangkok Het boeddhisme speelt een grote rol

Bangkok - Thailand
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stilte kunt genieten, meditatie is namelijk hét 
middel van boeddhisten om mentale vrede 
te bereiken. Met zoveel tempels in Bangkok 
is het misschien lastig om te kiezen, maar 
Wat Ratcha o-rot is een aanrader. Je vindt 
deze tempel op een prachtige rustige plek, 
midden in een normale woonwijk en dus zie je 
ook meteen hoe de mensen in Bangkok écht 
wonen.

Chao Phraya-rivier
Bangkok is geen stad die je te voet kunt 
ontdekken of waar je een hop-on-hop-off- 
bus neemt. Om deze stad te verkennen heb 
je verschillende vervoersmiddelen nodig. De 
bus, de tuktuk, de skytrain en de boot. Met 
name varen is een van de leukste dingen die 
je hier kunt doen. Dwars door Bangkok loopt 
de Chao Phraya-rivier, het is de levensader 

van de stad. In een traditionele longtail boat 
kun je het water op, naar de buitenwijken van 
de stad. Voor 300 Thaise baht (zo’n 8 euro) 
kun je ruim een uur varen en kijk je je ogen 
uit. Je vaart langs vervallen houten huisjes op 
palen, floating markets en kleurrijke tempels. 
Onderweg ga je zeker ook water-
varanen spotten, die imponerend groot 
kunnen worden. Vanaf de Chao Phraya kun 
je ook het glimmend gouden koninklijk paleis 
goed zien liggen, de parel van de stad. 

De culinaire hemel
Thailand is de culinaire hemel op aarde, een 
sensatie voor je smaakpapillen. De liefde voor 
eten zit diepgeworteld in het DNA van de Thai. 
Typisch Thaise gerechten zijn vers, pittig en 
vol smaak. En het eten is veel, het liefst wordt 
de hele tafel volgezet met allerlei 

Wat Ratcha o-rot Eén van de duizenden boeddha’s van Bangkok
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LissabonLissabon
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Lissabon
De Portugese hoofdstad is een 
metropool, er wonen een kleine 
drie miljoen mensen. En toch is 
Lissabon compact en relaxed. 
Een stad die volledig in balans is: 
je vindt er authentieke straatjes 
maar ook moderne, futuristische 
bebouwing. Het is er warm, maar 
op een aangename manier met 
een verkoelend briesje, met op de 
achtergrond de melancholische 
klanken van de fado. Van alle 
Europese steden die zich lenen 
voor een weekendje weg, is 
Lissabon een van de allerleukste.

Lissabon
Portugal

Lissabon

Proeven: 
Pastéis de Nata

Vervoer: 

Tuktuk

Must-see: 

Torre de Belém
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De stad in 
Het leuke aan Lissabon is er dat er veel te 
zien en te doen is, maar het ontbreekt er aan 
wereldberoemde highlights. En dus kun je 
deze stad op een ontspannen, compleet on-
gedwongen manier ontdekken. Eigenlijk pre-
cies zoals een stedentrip hoort te zijn. 
Lissabon is een gezellige en vooral sfeer-
volle stad. Is dit je eerste kennismaking met 
Portugal, dan zul je zien dat de Portugezen 
van nature uitbundige mensen zijn, van wie 
het sociale leven zich voornamelijk op straat 
afspeelt. En ze zijn zeer gelovig: overal in de 
stad zul je kruizen en beelden van heiligen 
aantreffen.  

De ligging van Lissabon is prachtig, direct 
aan de brede rivier de Taag die net voorbij de 
stad in de Atlantische Oceaan uitmondt. Water 

speelt daardoor een grote rol in de stad: niet 
alleen staan er voornamelijk visgerechten op 
de kaart in restaurants, maar het levert ook 
prachtige uitzichten op. De boulevard langs de 
Taag is heerlijk om overheen te slenteren. 

Castelo de São Jorge, Torre de Belém en 
de Sé Catedral de Lisboa: must-sees zijn 
er wel degelijk. En ook het oude stadsplein 
Praça do Comércio – ook wel het paleisplein 
genoemd – is een van de meest indrukwek-
kende plekken van de stad die je gezien moet 
hebben. De ligging van het plein direct aan de 
Taag is schitterend. Via een prachtige oude 
triomfboog kun je het plein betreden. De oude 
volkswijken Mouraria en Alfama zijn heerlijk 
om doorheen te struinen.  

Elevador de Santa Justa

Lissabon - Portugal



Lissabon is een van de oudste steden van Europa. De Portugese 
hoofdstad werd al zo’n 1200 jaar voor Christus gesticht. 
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Marrakech
In de Marokkaanse stad Marrakech 
waan je je in een sprookje van 
Duizend-en-een-nacht. Het is 
slechts vier uur vliegen om een 
compleet andere wereld binnen te 
stappen. Een wereld vol kleuren, 
geuren en geluiden die je nog 
niet kende. Marrakech is een 
overweldigende, haast ontembare 
stad die ondertussen ook steeds 
hipper wordt: boetiekhotels (riads) 
en trendy restaurants schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Een 
stad die je een keer móét ervaren. 

Marrakech
Marokko

Marrakech

Vliegtijd: 
4 uur

Munteenheid: 

Marokkaanse Dirham

Must-Do: 

Shoppen op de soek
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Palmeraie. Een bos met duizenden palm- en 
olijfbomen. Je kunt er op de fiets naartoe – 
als je durft – of je door een taxi laten afzetten 
voor een wandeling. Voor het échte Oosterse 
gevoel maak je een tocht op de rug van een 
kameel. Het palmbomenwoud is echter helaas 
niet meer ongerept, je vindt er zeker ook luxe 
hotels en villa’s. 

Proef de Marokkaanse keuken 
De Marokkaanse keuken zou alleen al een 
prima reden zijn voor deze stedentrip. Tajines, 
harira, couscous en keftas (gehaktballetjes): 
met een flinke snuf ras el hanout en verse 
kruiden worden ze op smaak gebracht. Het 
échte Marokko proef je het beste op straat, 
niet zozeer in (luxe) restaurants. Op Djemaa el 
Fna worden al deze gerechten op straat 
geserveerd. De lekkerste – typisch 
Marokkaanse – gerechten worden bereid in de 
tajine, een puntige stoofpot die uren staat te 
pruttelen. Er kan van alles in zitten, vlees, vis 
of groenten, maar vooral door lokale kruiden 
die eraan worden toegevoegd ontstaat een 
smaakexplosie. 

Alcohol drinken is in theorie verboden, maar 
in de praktijk wordt het toch verkocht. Op 

straat drink je Marokkaanse whisky (munt-
thee met veel suiker), maar in restaurants en 
bars is alcohol volop verkrijgbaar.  

Shoppen in de soek
Marrakech heeft maar liefst zeventien ver-
schillende soeks met zesduizend kraampjes 
en allemaal verkopen ze iets anders: gekleur-
de tapijten, zijden kaftans, specerijen, lan-
taarns, aardewerk en sieraden. Ga je aan de 
noordzijde van Djemaa el Fna de soek in, dan 
is de kans groot dat je compleet verdwaalt in 
de nauwe straatjes. Herkenningspunten zijn 
er op deze vaak overdekte markten nauwe-
lijks, het is één grote kleurexplosie. Zolang je 
in de medina blijft, heb je bijna niet door dat 
je de ene soek verlaat en een nieuwe oploopt, 
verdwalen doe je toch wel en met lege 
handen naar huis is onmogelijk. Een kleurrijk 
Berbertapijt kopen doe je op Souk Joutia 
Zrabi, voor handgevlochten manden en tassen 
moet je op het plein Rahba Kedima zijn en 
voor aardewerk, dadels en vijgen ga je naar 
Souk Kshasha. Beslis ter plekke, want later 
teruggaan en dat ene stalletje terugvinden is 
haast onmogelijk.

Marrakech - Marokko

Saadische graven Marokkaanse tajine Kleurrijke street art 
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Bucketlist
- Stedentrips -

Marloes de Hooge

25 steden
Waar je ooit 
geweest moet

zijn

25 steden
Waar je ooit 
geweest moet

zijn
Kosmos Uitgevers
NUR 500
Utrecht/Antwerpen

Marloes de Hooge (1982) is oprichter 
en hoofdredacteur van het succesvolle 
reisblog Travelvalley. Ze is gek op reizen, 
schrijven en hardlopen. In 2017 kwam 
haar eerste boek uit, Bucketlist Reizen.

Dans de tango in Buenos Aires, fiets door de leukste wijken van Barcelona en 
ga cultuur snuiven in Florence. Dit boek is een ode aan de stedentrip, de 

leukste reis van allemaal! In Bucketlist Stedentrips verzamelde Marloes de 
Hooge 25 steden waar je ooit een keer geweest móét zijn én wat je daar moet 

gaan zien. Soms binnen handbereik, soms ver weg.

Bucketlist Stedentrips staat boordevol inspirerende verhalen, schitterende 
foto’s en niet te missen hotspots. Laat je door dit boek meenemen naar de 

mooiste steden ter wereld!

De mooiste steden ter wereld!




