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Leven als de
Dromen mag ! En liefst zoveel mogelijk. De jetset verzamelt zich dezer dagen op de luxe lifestyle-beurs Eccentric in Knokke-Heist. Wij
willen nog beter. Een dagje superdeluxe met een oneindig budget.
Het kan !
Een limousine, een Range Rover Superstretched limo, zou ons komen afhalen. Prijskaartje : 5.180 euro (voor
één dag). De chauffeur zal wel zo
vriendelijk zijn ons een gratis fles
Veuve Clicquot te verstrekken.
Denk je aan jetset, dan denk je aan
het Zoute en dan in het bijzonder aan

de Royal Zoute Golf Club. Een uurtje
een balletje slaan zou ons 185 euro
kosten, lidmaatschap en les inbegrepen. Een prikje, als je het ons vraagt.
Benieuwd of we aan de derde hole
enkele captains of industry gezellig
zien keuvelen over de problemen bij
de KBC-bank ? Om wat te bekomen
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van de sportieve inspanningen huren we een luxejacht, maar dan wel
een hele grote. Ons budget laat het
toch toe. Weg van alle stress aan wal,
met de zoute zeewind door onze haren, varen we richting Zeebrugge met
een vijftien meter lange Sunseeker
Portofino 46. Kostprijs : 1245 euro.
Onze limo brengt ons van de kade
naar sterrenrestaurant De Karmeliet
in Brugge waar een tafel werd gereserveerd voor een licht verteerbare
maaltijd. We kiezen voor het gevari-

eerde lentemenu aan 190 euro per
persoon. Na de pousse-café schuiven
we in het verre Antwerpen – afstanden zijn van geen tel voor wie tot de
jetset behoort – voor een veiling van
kunstwerken van René Magritte. De
‘Oiseau de Ciel’ gaat er van de hand
voor een slordige 3.815.000 euro.
Dat is zelfs voor ons onbeperkt budget wat te hoog gegrepen. We laten
het niet aan ons hart komen, want
een privé-helikopter type Robinson
R44 brengt ons naar het eerste kuuroord ter wereld, Spa. Kostprijs : 630
euro per uur. In de Thermen van Spa,
midden de Ardense bossen kunnen
we goedkoop baden, maar ook een
volledige kuur volgen. We kiezen
uiteraard voor het duurste. Voor een
luttele 200 euro stellen we onze eigen
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kuur samen. Een vermoeiende dag
moet in schoonheid worden afgesloten. De gerenommeerde Italiaanse
sterrenchef Lorenzo Viani, eigenaar
van het Ristorante Lorenze in Forte
dei Marmi in Italië, verblijft net een
week in ons land voor een gastronomisch topcongres. We vragen hem
een kant-en-klaar vismenu te bereiden. Een droge witte wijn, de Montrachet 1978 van het Domaine de La
Romanée-Conti, sluit het geheel
mooi af. Kostenplaatje van dit menutje : 17.619 euro. Subtotaal : 25.879
euro, fooien niet inbegrepen. Dromen mag !
(maf/foto grf)

Koning Albert
Salina

De jetset verplaatst zich graag in privéjets en limousines.

Laat je reis plannen
Elk jaar gaan we op “een reis
om nooit meer te vergeten”. We
willen geen eenheidsworst, onze reis moet er uit springen,
moet fantastisch zijn, moet uitzonderlijk zijn. Reizen op maat,
met andere woorden. Wie anders dan een zelfstandig reisconsulent kan hiervoor zorgen.
In Amerika werkt 70 % van de reismarkt al op zelfstandige basis. In
België startte Mickey Creyf het bedrijf BTS Travel Experts op. Vandaag werken al zestien zelfstandige
reisconsulenten onder de vleugels
van BTS. Bedoeling is om dit jaar
zeker nog een tiental bijkomende
reisconsulenten met de nodige ervaring in de reiswereld aan te werven. “De consulenten werken van
huis uit. Ze stellen reizen samen op
maat van de klant. Hét grote voordeel is dat je eender welk uur van de
dag kan aankloppen bij een zelfstandig reisconsulent”, vertelt
Creyf enthousiast.

continent. Die specialisatie wordt
onder de consulenten onderling
uitgewisseld.” Het systeem slaat
aan, volgens Creyf. Dat bewijzen althans de maandelijkse omzetcijfers.
“Beroep doen op een zelfstandig
reisconsulent is absoluut niet duurder dan aankloppen bij een klassiek
reisbureau. Wij kunnen ons concurrentieel opstellen omdat wij de
kosten van een klassiek reisbureau
niet hebben.”

Een zelfstandig reisconsulent staat
altijd klaar om je droomreis samen
te stellen.

We krijgen vragen voor eenvoudige reizen tot heel groots opgezette
reizen. Werkelijk iedereen kan bij
ons aankloppen. Elke reisconsulent
heeft wel een bepaalde specialisatie
SYSTEEM SLAAT AAN
“De mogelijkheden zijn heel divers. of een voorliefde voor een land of

KLANTENBINDING
Linda Vekemans uit Mechelen is
pas sinds april actief als zelfstandig
reisconsulente. “De klanten bepalen als het ware onze uren. We stellen reizen samen voor particulieren
die een reis in de zomer plannen,
maar ook zakenmensen kunnen bij
ons aankloppen.” Linda heeft 23
jaar bij een reisbureau gewerkt. “Als
zelfstandig reisconsulent heb je
meer tijd voor elke klant. Klantenbinding is heel belangrijk voor ons.
Een klant moet tevreden zijn.”
(maf/foto grf)

Koning Albert en koningin Paola
genieten jaarlijks van een vakantie in het zuiden van Italië.
Doorgaans meren ze dan met
hun 35 meter lang jacht Alpa
aan op de Eolische eilanden,
een vulkanische archipel ten
noorden van Sicilië. Ons koningspaar geniet er van de rust
in aanwezigheid van een tiental
vrienden en kennissen. Albert en
Paola werden tijdens hun ItaliKoning Albert en koningin Paola
aanse vakanties zo verliefd op
Salina dat ze er een huis wilden gaan graag op reis naar Salina.
kopen op een berg, maar omdat
het wereldberoemd was geworden door de film ‘Il Postino’ was het
pand niet te koop. Uiteindelijk stak de Belgische vorst geld in de
restauratie van het 300 jaar oude kerkje van Santa Marina, een van
de drie gemeenten op het eiland. Het koningspaar keert er elk jaar
tijdens de zomer terug. De onthulling van het bestaan van de ’Belgische’ kerk op Salina lokt ook landgenoten naar Salina. (jv/foto bel)

Beresterke trilogie
Af en toe kom je een boek tegen waarin de verhaallijn én de personages zo sterk zijn, dat het schreeuwt
om een vervolg. In dit rijtje horen bv. The Lord of
the Rings-trilogie van JRR Tolkien of de Jason Bourne-trilogie van Robert Ludlum thuis. Of de Millennium reeks van de in 2004 overleden Stieg Larsson
hierin thuishoort, mag je zelf uitmaken, maar wij
vinden alvast van wel. Larsson was een Zweeds journalist en schrijver die zich sterk kantte tegen racisme
en extreem-rechtse kringen. In de Millennium reeks
maken we kennis met twee tegenpolen, Mikael
Blomkvist en Lisbeth Salander. Mikael is een charmante, kritische journalist van middelbare leeftijd
en uitgever van het tijdschrift Millennium. Zij is een
jonge, gecompliceerde vrouw met zwartgeverfd
haar, piercings en tatoeages, én een uitermate goede
hacker. Samen vormen ze een ongewoon maar ijzersterk team. Deel 1 van de trilogie is ondertussen al
opgepikt door filmstudio’s, aan de verfilming van
deel 2 en 3 wordt momenteel gewerkt.

De Millennium Trilogie (‘Mannen die vrouwen haten’, ‘De vrouw die met vuur speelde’ en ‘Gerechtigheid’) van Stieg Larsson.
Uitgegeven bij Signatuur.

