Hartverwarmend Limburg
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Dat Limburgers Bourgondiërs zijn, bewijst de aanwezigheid
van bijvoorbeeld de Hertog Jan Brouwerij en Graanbranderij
de IJsvogel, beide in Arcen. Bij zowel de Hertog Jan Brouwerij (bier) als Graanbranderij de IJsvogel (jenever, likeur en
whisky) kun je ook in het najaar rondleidingen krijgen en het
productieproces bekijken. En natuurlijk proef je de brouwsels
en kun je je voorraad hartverwarmers aanvullen voor de
komende winterperiode. Meer activiteiten in het noorden
van Limburg, openingstijden van de brouwerijen en de toegangsprijzen vind je op www.liefdevoorlimburg.nl.
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Lente in de winter
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Een heerlijke temperatuur, nauwelijks regen, zeewater
dat nog aangenaam is: lente in de winter, het kan
op Gran Canaria. Winterhaters en zonaanbidders
pakken nu het vliegtuig naar dit Canarische eiland
in de Atlantische Oceaan. Hoewel je niet de enige
‘overwinteraar’ op het eiland bent, is het er in de
winter een stuk rustiger dan in de zomer. In de hogere
gedeeltes kan het wel frisser zijn, dus ga je op pad –
je kunt mooie wandelingen maken op Gran Canaria
– hou daar dan wel rekening mee. Vanaf Eelde kun
je deze winter drie keer per week afreizen naar Gran
Canaria. www.grancanaria.com

Magisch en mysterieus
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In slow motion door Leiden
Er is maar één manier om Leiden te ontdekken: lopend. Deze historische stad met zijn
grachten, singels, molens, monumenten,
hofjes en spannende steegjes ervaar je het
best in slow motion. Rustig aan beginnen
dus, op een verwarmd terras aan het water
of gezellig binnen in een van de vele cafés.
Ook in de wintermaanden is het goed toeven in
de Sleutelstad, zoals Leiden wel genoemd wordt.
Wandelend over de singels en langs de grachten waan je je af en toe een paar eeuwen terug
in de tijd. Hier vind je de oudste universiteit van
Nederland (anno 1575) en ook de Hortus Botanicus (in 1590 geopend) staat al eeuwenlang in
de publieke belangstelling. De bijna drieduizend
monumenten, waaronder vijfendertig hofjes, maken van Leiden een heus openluchtmuseum. Om
het historische karakter van de oude binnenstad
te versterken, worden deze maand honderden
straatnaambordjes vervangen door nostalgische
exemplaren.

Genoeg cultuur, wetenschap en historie gezien in Leiden?
Dompel je dan onder in het shop- en uitgaansleven van de
studentenstad. Deze winter is Leiden extra romantisch met
een ijsbaan midden in het centrum, waar je van 9 december tot en met 8 januari 2017 pirouetjes kunt draaien of in
slow motion rondjes kunt schaatsen met je geliefde.

www.visitleiden.nl

De Leidse binnenstad is niet heel groot en bijna
alles is op loopafstand. Zo ook de dertien musea
die de stad rijk is, waaronder De Lakenhal, het
Sieboldhuis (Japanmuseum), museum Boerhaave
en het Rijksmuseum voor Oudheden. Iets buiten het
centrum vind je natuur- en wetenschapsmuseum
Naturalis, waar ze momenteel aan het verbouwen
zijn, maar waar wel tot en met 5 juni 2017 een
heuse T-Rex te bewonderen is. Meer wetenschap
vind je in Corpus, het opvallende museum langs de
A44 bij Leiden. Hier kun je een reis door het menselijk lichaam maken.

Glühwein und Bratwurst
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Isfahan, Kashan,Yazd, Shiraz, Teheran: steden met een
magische, mysterieuze klank. Een reis door Iran is een tocht
door het hart van de zijderoute, door wat gezien wordt
als de bakermat van de beschaving. Lange tijd was het
onmogelijk naar dit gesloten land af te reizen, maar nu
kunnen reizigers met eigen ogen de eeuwenoude cultuur,
de talloze paleizen, de islamitische architectuur, bijzondere
landschappen, kleurrijke bazaars en talloze archeologische
sites bewonderen, hoewel er nog steeds veiligheidsrisico’s
bestaan. Iran, vroeger bekend als Perzië, is een te ontdekken reisbestemming. Er zijn diverse Nederlandse reisorganisaties die rondreizen door Iran organiseren.

www.reisevent.nl

Het kerstmarktenseizoen is weer geopend! In bijna elke Duitse stad is het centrum gedurende enkele weken omgetoverd tot een sfeervolle markt met allerlei kraampjes. Hier eet je Bratwurst en gepofte kastanjes, warm je je handen aan
een flinke mok Glühwein en koop je je kerstuitzet of een gemberkoek in hartvorm voor je geliefde. Net over de grens
zijn al gezellige kerstmarkten te vinden, zoals in Leer (21 november t/m 30 december 2016, alleen met de kerstdagen
gesloten) en Oldenburg (22 november t/m 22 december 2016).
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