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Europa met de rem erop
v o l k s k ra n t re i z e n . n l /balkanman

Reisbureau Wildparken in Afrika

3 De beste tips van lezers
v o l k s k ra n t re i z e n . n l / re i s b u re a u

Spanje Costa del Sol

2 & 3  Waarom Torremolinos meer is dan een toeristenfuik
v o l k s k ra n t re i z e n . n l /costa

Venster naar een
andere wereld Patagonië is prachtig, maar de Argentijnse wijnprovincie Salta is

intenser. Eric van den Berg ontdekt een verborgen koninkrijk.

Tv-presentatrice
Floortje Dessing
(38) reist al tien jaar
rond de wereld. Nu
is ze thuis in Am-
sterdam.

Waar zit je?
Het hoeft niet allemaal gek, groots en avonturistisch te zijn

Argentinië Salta

n Reis van je Leven | De reisredac-
tie is volgende week met een eigen
stand te vinden op de Vakantie-
beurs, van 14 tot 18 januari in de

Ondertussen op internet... Jaarbeurs in Utrecht. Kom langs (Hal
1, stand 148), laat jezelf op de cover
van het reiskatern fotograferen en
doe mee met een bijzondere actie:
de Reis van je Leven. Stel je droom-
reis samen op de site, en krijg vijfdui-
zend euro om 'm nog te maken ook.

n Verhalenwedstrijd | Schrijf zelf
een reisverhaal over muziek, en win
een plek in het reiskatern. Lezers
kunnen zelf de bijdragen beoordelen
en bepalen wie de meeste kans
maakt. Grasduin door een nu al rijke
oogst op v o l k s k r a n t r e i z e n . n l / v e r-
halenwedstrijd

Waar zit je?
Thuis, op mijn woonboot in de mooi-
ste stad ter wereld, Amsterdam. Ik
kijk uit over de grachten, het weer is
voor een Nederlandse winter heer-
lijk. Holland op z'n best.

Je reist de hele wereld rond, maar
vindt Amsterdam de mooiste stad
ter wereld.
Ja. En het is vooral mijn thuis. Als je
zo veel reist als ik, zie je ook veel
plekken waar ze dromen van de leef-
situatie die we hier als normaal erva-
ren.

Amsterdam is mooi omdat er zo-
veel kan?
Het is een cliché, een open deur van
jewelste, maar dat klopt.

Wat leert een mens van de wereld,
als je er zoveel van gezien hebt als
jij?
Dat hij prachtig is. Echt schitterend.
Ik ben net op Île Amsterdam ge-
weest, een piepklein Frans eiland
tussen Afrika en Australië, in de Indi-
sche Oceaan. Daar wonen zo'n 25
wetenschappers en militairen. Ze
zitten op elkaars lip, en zijn er alleen
maar om de Franse eer hoog te hou-
den. Geweldig om daar te zijn, dat
daar mensen wonen en leven.
Er zijn mensen die denken dat het
voor mij allemaal gek, groots en
avonturistisch moet zijn. Maar dat is
echt niet zo. ik vind het ook heerlijk
om vrienden op te zoeken in Zürich
en daar lekker door de straten te
sjokken. Bjivoorbeeld.

Maar tegelijk helpen we de aarde
naar de ondergang.
Ik denk dat we in het Westen heel be-
wust bezig zijn. We zijn er nog niet,
maar we zijn wel op de goede weg.
Kijk naar Rahm Emanuel, de chief of
staff in Obama's komende regering.
Een heel groene man, dat geeft me
hoop. Ik heb de overtuiging dat het
asociale, ikke-ikke-ikke-tijdperk nu
wel voorbij is. En aan de andere kant:
als je in India tot de laagste kaste be-
hoort en alles wat je hebt een stin-
kende, vervuilende plofbrommer is,
kan ik me voorstellen dat je niet na-
denkt over de milieugevolgen. Maar
ook dat zal veranderen.

Ben je niet constant bezig met ver-
trekken?

Nee. Ik vind het heerlijk om tijdens
de feestdagen hier in Amsterdam te
zijn. Maar elke keer dat ik naar mijn
ouders rijd, die voorbij Schiphol wo-
nen, begint het weer een beetje te
kriebelen. Al die vliegtuigen, al die
mensen die een avontuur aangaan.
Schiphol is voor mij avontuur, en
daarom ben ik er graag.

Maar hebben die avonturen nooit
iets vluchtigs, als je zo kort op die
bestemmingen bent?
Nee. Ik zeg altijd: als je met iemand
in de kroeg zit en daar een intense
avond mee beleeft, dan ken je diege-
ne nog helemaal niet. Maar je weet
wel hoe hij of zij denkt, voelt. Zo is
het met reizen ook. En ik heb na zo-
veel jaar wel een antenne ontwik-

keld waarmee ik opvang wat écht in-
teressant is. Je kunt heel wat oppik-
ken van een land, ook als je er kort
bent.

Is het moeilijk om nieuwe locaties
te vinden, nu je er al zo veel hebt
gehad?
Nee, ik heb nog wel wat wensen. Ik
zou bijvoorbeeld dolgraag naar Nova
Zembla willen, of door Kazachstan
gaan trekken, om eens wat te noe-
men.

Wat wordt je volgende reis?
Ik ga met een ecologische reis naar
de Zuidpool, volgende week. Want je
moet toch wat, als je vakantie hebt,
hè?

Pieter Sabel

> >>

Videoverslag
n Mysterieuze trip door Salta
volkskrantreizen.nl/video

E
r is een druif naar haar ge-
noemd: de Ana Lucia, een krui-
sing tussen een Malbec, een
Sauvignon en een Tannat. Vijf-
duizend struiken met de vruch-

ten die haar eren staan te schitteren in
de zon op het landgoed van haar vader,
Finca Las Nubes. Ze zullen, weet ze, be-
landen in een ‘intense’ wijn.

Alles in Salta is intens. De provincie in
het noordwesten van Argentinië heeft
iets rauws, iets heftigs, iets onwezen-
lijks. Vanuit het niets eigenlijk, als je bij
de hoofdstad begint, die De Mooie wordt
genoemd: Salta La Linda. Waar enkel de
markt, met wijnen, leren riemen, zelfge-
maakte taarten en mate-bekers, ver-
raadt wat er in het achterland is te ver-
wachten.

Via weg 33 naar Ruta 40, waarover ook
Che heeft gereisd. Eerst een gewoon
dorp met een wel erg groot Christus-
beeld, dan een slingerende bergweg die
af en toe een bergstroompje kruist, een
mist die je echt dicht mag noemen, en
dan plots een bord met: Piedra del Moli-
no, 3348 meter boven zeeniveau. Kenne-
lijk een mijlpaal. Hier begint het.

De mist uitrijden is als een venster
openslaan naar een andere wereld. Met
gravel en zand in plaats van asfalt. Met
cactussen die naar de sneeuwtoppen
aan de rand van de Andes wijzen. Boe-
ren leggen hun duizenden paprika’s te
drogen in de zon, geiten wandelen
blind de weg op. Over 15 kilometer doe
je gerust een uur. Wijngaarden lijken
hier verstopt om nooit te worden ge-
vonden.

Dat is wat Ana Lucia Mounier bedoelt,
sinds kort gastvrouw op de wijngaard
van haar vader in Cafayate. ‘Kijk naar het
landschap. Naar het karakter. De men-
sen. De druiven representeren dit land.’

Rood, oker, geel, groen, blauw, wit – al -
les in een helderheid die je niet gelooft.
Van de zoutvelden Salinas Grandes tot
de gaten in de weg door de Calchaquí-
es’-vallei.

Salta is een parel, provincie én stad.
Argentijnen in Buenos Aires antwoor-
den met een verlangende verzuchting
als je zegt dat je ernaartoe gaat. Zelf zijn
ze er vaak nog niet geweest, en de mees-
te toeristen gaan bijna automatisch
naar Patagonië, de watervallen van Igu-
azú, of naar Mendoza.

Daar komt verreweg de meeste wijn

vandaan. Maar de provincie Salta, die
twintig ‘boetiekwijngaarden’ heeft aan
de Ruta del Vino, levert zo’n driekwart
van Argentiniës beste wijnen, met name
de witte Torrontés. De meeste wijnboe-
ren zitten in en rond de stad Cafayate,
het toeristische hart van de regio, maar
sommigen vind je achter of op een berg-
rug. Daar kom je niet zomaar met de
bus, daar hobbel je heen – continu stu-
rend, op- en terugschakelend, in een
grote, hoge Ford Ranger.

In Salta hangen de druiven hoog. De
zon schijnt er intens, en het tempera-
tuurverschil tussen dag en nacht is
enorm, vaak meer dan 20 graden. Wat,
weten de kenners, goed is voor een stevi-
ge schil, en de hoeveelheid polyfenol,
een van de gezonde bestanddelen van
wijn.

De gemiddelde hoogte van de wijn-
gaarden in Salta is bijna 1700 meter. Ook
de hoogst gelegen wijngaard ter wereld
is er te vinden: Colomé Altura Máxima,
in het plaatsje Payogasta, op 3002 me-
ter. Vraag er naar de weg en je krijgt als
antwoord: vanaf het kerkhof richting de
berg rijden.

De Malbec-druiven die tegenover de
Nevado de Cachi (6380 meter) groeien
zijn van de Zwitserse multimiljonair en
kunstverzamelaar Donald Hess, die al
wijngaarden had in Californië, Zuid-
Afrika en Australië. Hij heeft er sinds
2001 ook vier in Salta. Van een bodega,
nota bene de alleroudste van het land
(1831), heeft hij een luxueus hotel ge-
maakt. In de eetzaal hangt een Matisse
uit 1952, een echte, in de leeskamer ligt
op tafel het boek The Hess Collection.

Het echte Salta is buiten. Het dorpje
dat ook Colomé heet, drijft op de wijn-
gaard. Driehonderd mensen wonen er,
bijna iedereen werkt bij Hess, ‘zijn’
schooltje met twee lokalen loopt goed,
het voetbalteam draagt shirtjes met zijn
l o g o.

Alsof we in een verborgen koninkrijk
rondrijden. Of door een decor dat na
ons vertrek weer wordt afgebroken.

Behalve dan in Cafayate zelf, waar toe-
risten elkaar treffen bij tours in het En-
gels of proeverijen. Of bij de ijsboer/ga-
lerie Helados Miranda, genoemd naar
ijsmaker/schilder Ricardo Miranda, de
‘uitvinder’ van het wijnijs. Een bolletje
Torrontés- of Cabernet-ijs schept hij
voor 3 pesos. Al een jaar of vijftien, sinds

Ricardo (74) een droom had (‘dat ijs
moet je maken’, zei een stem). Waarna
hij is gaan rondvragen hoe ijs maken nu
eigenlijk moest.

‘Tuurlijk zit er alcohol in. Er zit wijn in,
echte wijn.’ Een kind van 6 zou hij het
ook zo geven, dat kan best. ‘Maar wel op-
passen: je moet het niet te snel eten,
want dan stijgt het naar je hoofd.’

Twee bolletjes, het kan. Auto in. Over
bruinrode hoogvlaktes, door groene da-
len. Langs rotsen die eruitzien als pijlen
(en ook zo heten, Las Flechas) of als een
obelisk (El Obelisco). Tot bij het plaatsje
La Viña weer de mist begint. Alsof het
venster wordt gesloten, en Salta eigen-
lijk niet kán bestaan.

Kijk voor reistips, routes en meer infor-
matie over Salta op
w w w. v o l k s k r a n t r e i z e n . n l / s a l t a .

Grote foto: de Nevado de Cachi (6380 meter) gezien vanuit het Parque Nacional Los Cardones. Boven: de hoogste wijngaard ter wereld,
Colomé Altura Máxima in Payogasta, en de San Francisco-kerk in de provinciehoofdstad Salta. Fo t o ’s Eric van den Berg
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