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Reportage

Tekst: Sharon Evers

Toppersreis Untamed Travelling

Sao Tomé en Príncipe: puur en een
overweldige natuur
Drie jaar geleden riep Untamed Travelling de Toppersreis in het leven; een reis voor de bestverkopende reisagenten
van dat jaar. Na Rwanda en Peru was het dit jaar de beurt aan Sao Tomé en Príncipe. “De combinatie van

overweldigende natuur, mooie lodges en authentiek Afrika hebben de keuze bepaald”, zegt Mariëtte Boomsma

(Reisspecialist Zuidelijk Afrika bij Untamed Travelling). “Een unieke bestemming waar je echt van de radar kunt zijn.
Where the world can’t find you…”

Boomsma: “Sao Tomé en Príncipe zijn een
voormalige Portugese kolonie waar nog niet
veel toeristen komen. De mensen die er wel
komen, komen voornamelijk uit Portugal.
Hierdoor is alles kleinschalig. TAP Air Portugal
is de enige Europese airline die op Sao Tomé
vliegt, een stipte maatschappij met nieuwe
toestellen met verschillende Economy klassen.
Het is een veilige bestemming en de Creoolse
bevolking van beide eilanden is zeer vriendelijk en gastvrij.” Sao Tomé en Príncipe is volgens Boomsma ‘Textbook’ Untamed, maar het
hoge serviceniveau van de agent waarmee het
reisbedrijf samenwerkt, HBD, doet er nog een
schepje bovenop. “Ze kennen de bestemming
als hun broekzak, zijn overal goed van op de
hoogte en calamiteiten - wat wij aan den lijve
hebben ondervonden tijdens de overstromingen - worden zeer snel, kundig en vriendelijk
opgelost. In de bedrijfsvoering wordt duurzaamheid tot in de details doorgevoerd en ze
ondersteunen diverse lokale projecten.” Op
de vraag wat aan te raden accommodaties
zijn, antwoordt Boomsma: “Roca Sundy, Omali
Lodge, Bom Bom Island Resort, Praia Sundy
Resort. In deze lodges hebben we overnacht,

maar Bom Bom hebben we door het noodweer helaas moeten overslaan.”

“Natuurlijk ga ik mee”

Een van de toppers die mee was, is Desiree
Kok (YourTravel): “Eerlijk gezegd had ik nooit
gehoord van Sao Tomé & Príncipe. Ik moest
de bestemming echt even opzoeken. Het
gebeurt mij niet vaak dat ik niets van een
bestemming afweet. Ga je mee? Natuurlijk!
Sao Tomé en Principe zijn twee eilandjes die
zo’n 250 kilometer van de Afrikaanse westkust
liggen. Samen vormen ze het tweede kleinste land van Afrika. Sao Tomé ongeveer 850
vierkante kilometer en Principe nog geen 150
vierkante kilometer. De eilanden zijn rond de
15e eeuw door de Portugezen ingenomen.”

“Als je even tot rust wil komen”

Kok: “Vanuit het vliegtuig zag ik Sao Tomé
langzaam in beeld verschijnen. Hier zal iedereen met de vakantie starten. De kustlijn is
spectaculair en verrassend. Uitgestrekte stranden en veel, heel veel groen. Bij aankomst
verbleven wij de eerste nacht in het Omali
resort. Fijn dat dit zo dichtbij de luchthaven

ligt. Binnen vijf minuten werden wij hier gastvrij ontvangen. Een oase om bij te komen van
de lange reis. Fijne ruime kamers, prachtige
tuin en heerlijk zwembad. In Sao Tomé zie
je echt het dagelijkse leven, bedrijvigheid
langs de weg, kinderen zwemmen in de zee,
moeders wassen hun was in de rivier, drukte
in het havenstadje, kleurrijke markt uiteraard
niet te missen het Nationale museum met
een stukje geschiedenis over de slavernij en
de Portugese bezetting (tot 1975). We reizen
verder naar Príncipe, het is een vlucht van
ongeveer dertig minuten. Het eiland ziet er
vanuit de lucht alleen al fantastisch uit. We
zien vanuit de lucht een ongerept regenwoud
met vele palmbomen en prachtige uitgestrekte stranden. Eenmaal aangekomen, komen
we nauwelijks toeristen tegen. Massatoerisme
bestaat hier niet. We verblijven in Sundy Praia
Lodge, een waanzinnige hide away geselecteerd door National Geographic. De prachtige
tentenvilla’s met veel privacy, zijn gelegen aan
de noordwestelijke punt van het eiland. De
hoofdstad Santo Antonio bestaat uit niet meer
dan een paarhonderd kleurrijke huisjes langs
weerszijden van een langzaam stromende
rivier. Het overweldigende regenwoud is
overweldigend, bijna geen geplaveide wegen,
maar echte stoere ‘dirty roads’. Rijden door
deze ‘jungle’ laat heel wat indrukken na. We
zien cacao en koffieplantages, bezoeken een
klein chocoladefabriekje en lopen binnen bij
een glas recycle bedrijfje dat is opgericht door
een paar lokale dames. De prachtige baaitjes
met uitgestrekte stranden zijn enorm overweldigend. Overal klinkt gekwetter en hier
en daar spotten we kleurrijke vogels. Príncipe
is een van de beste plekken ter wereld om
migrerende zeeschildpadden te zien, helaas
werden wij geconfronteerd met een tropisch
storm waardoor wij ons programma hebben
moeten aanpassen. Wat is dit een unieke
bestemming. Het is bijna niet te vergelijken
met andere bestemmingen. Het is een onge-
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repte Afrikaanse bestemming met toch een
beetje Caraïbisch flair. Perfect voor wie even
echt tot rust wil komen.”

“Persoonlijk en betrokken”

Anja Gröbel (Travel Counsellors): “Gezien de
accommodaties en Untamed kennende had
ik toch wel vrij hoge verwachtingen van deze
reis; het zou zeker des Untamed worden.
Of dat is waargemaakt of overtroffen? Meer
dan. De lokale agent was top: persoonlijk en
betrokken. Accommodaties waren bijzonder
en ook weer zeer persoonlijk.”

“Indrukwekkende natuur”

Tiny Koning (Travel Counsellors): “Ik had
weleens van Sao Tomé en Príncipe gehoord,
maar ik had eerlijk gezegd geen idee wat ik
kon verwachten. Na het zien van de foto’s
op internet waren de verwachtingen hooggespannen en die zijn absoluut waargemaakt
Wat is het er prachtig, puur en authentiek.
Schitterende natuur, prachtige stranden en
een relaxte sfeer.”

“Complimenten”

Karen MacLean (Travel XL Hilligersberg) dacht
bij Sao Tomé en Príncipe aan een tropische
bestemming, maar had niet verwacht dat het
zo puur zou zijn. “Vooral Príncipe heeft al mijn
verwachtingen overtroffen, het is een prachtige bestemming. Het is heel geschikt voor de

ervaren en avontuurlijke reiziger.” Tijdens de
reis kreeg het gezelschap te maken met zware
overstromingen waardoor wegen onbegaanbaar waren. “Maar het professionele agentschap dat alles radicaal omgooide, krijgt mijn
complimenten.”

“Verwennerij”

Marloes van den Boom (The Travel Club):
“Wat een verwennerij. Voornamelijk Praia
Sundy op Principe heeft me ontzettend verrast. Wat een prachtig eiland is Principe met
ongerepte natuur, rust, puur en bijzonder
mooie stranden met tropische begroeiing tot
aan de zee in combinatie met de kleurrijke
Afrikaanse bevolking. Waarom ik Untamed
graag boek? De organisatie biedt unieke
bestemmingen en accommodatiemogelijkheden, er werken ervaren collega's met veel kennis, niets is te veel en alles kan. Ik heb altijd
een zeer vertrouwd gevoel als ik mijn klanten
met Untamed op reis stuur. Daarnaast krijg je
ook nog eens mooie offertes.”

“Een topreis”

Mejasa Cerimovic (VakantieXperts Bilthoven):
“Ik ben een paar keer eerder met Untamed
Travelling op studiereis geweest, maar nog
nooit op een toppersreis. Zoals ik van de
reisorganisatie ben gewend, verwachtte ik
een topreis. De bestemming kende ik niet
en dat maakte het een beetje spannend wat

voor avontuur zou het zijn. De bestemming,
bestaande uit twee eilanden die voor mij tot
kortgeleden onbekend waren, heeft mijn hart
gestolen. De eilanden zijn heel verschillend,
maar Príncipe heeft mij zeer verrast. Prachtige
natuur, prachtige onontdekte, rustige en fantastische stranden, fantastische accommodaties en heerlijk eten. Ik heb zeer genoten.”

“Fantastisch”

Vivian van Riet (VakantieXperts TravelTeam
Oss): “Maar wát een fantastische pure bestemming is het die gelukkig nog onbekend is
bij het grote publiek. Alles was fantastisch.
Precies zoals Untamed zelf ook is. Ik werk
graag samen met deze reisorganisatie. Het
werkt snel en prettig, je krijgt prachtige offertes en er is heel veel kennis in huis.”

“Droombestemming”

Petra van Venneker (Travel Counsellors): “De
vriendelijkheid van de mensen, vooral op
Príncipe, was geweldig. Het mooie en simpele
pure leven van de mensen hier, en de prachtige natuur, maakt het tot een droombestemming. Ook leuk om te benoemen: we zijn
overal enorm goed opgevangen en zeer goed
verzorgd.”
Untamed Travelling is maatwerkspecialist
voor reizen ‘where the world can’t find you’.
Profiteer mee van hun kennis en ervaring en
bepaal je eigen marge.

www.travelpro.nl
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