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Tot hier en verder - voorjaar 2018
Het is zover! Na maanden van voorbereidingen kan er geboekt worden
op tothierenverder.nl. Hier vind je eigenwijze reizen die afwijken van de norm. Reizen
voor kleine groepen reizigers, die met een verhaal thuis willen komen.
De komende maanden zal de site gestaag groeien, met tegendraadse kijk-, lees- en
luistertips bij de reizen. Wie alvast in de stemming wil komen voor Whisky met Bob
kan lezen over de hoogst onbetrouwbare Schotse veerdienst naar het eiland Jura.
Nieuwsgierig naar de mandarijnenoogst in oorlogstijd? Dan kunnen we je een lm
over Abchazië aanraden. En hou de website in de gaten voor nieuwe reisverhalen.

Weg met ons: tegendraads, persoonlijk
en met een verhaal
Tegendraads
Tot hier en verder reist anders dan anderen: ‘s nachts als iedereen overdag reist, naar
boevenlanden waar de meesten niet heen durven of naar landen die in het geheel niet
bestaan. Voor ons geen reizen naar een veilige en voorspelbare sprookjeswereld, maar
reizen voor mensen die – net als wij – het liefst buiten de lijntjes kleuren.

Persoonlijk
Onze manier van reizen en de plekken die we bezoeken lenen zich zelden voor een
massale invasie van toeristen. We reizen in groepen van 4 tot 8 deelnemers omdat
eigenwijze reizigers die net zo van de norm afwijken als wij zeldzaam zijn. Bovendien
staat een kleine groep garant voor een persoonlijke ervaring.

Met een verhaal
Onze reizigers willen meer dan een afvinklijstje met hoogtepunten, maar zonder
diepgang. Ze willen de Albanese rakistoker persoonlijk leren kennen, zich in het zweet

werken met Sovjetgymnastiek en zélf turf steken bij de whiskydestilleerderij. Ze weten
dat dingen onderweg misgaan en dat juist dít de mooiste verhalen oplevert.

Tegendraads en grensverleggend - ons reisaanbod voor 2018

Whisky met Bob

No sleep till sunrise

Tegendraadse stokers, turf en verrot
zeewier, chips met haggissmaak, vaten
vol whisky en een busje met geheime
laadruimte voor al je souvenirs.

Overdag kamperen en ‘s nachts zo lang
opblijven als je wilt! Hiken met de
middernachtzon boven eilanden, bergen
en fjorden.

Eilandhoppen met nuchtere
reisgids

Nachtreis
boven de poolcirkel

Baltisch
geraas

Onbestaand
maakt onbemind (I)

Extreme muziek, uitzinnige
vreugdevuren en een verfrissend gebrek
aan regelgeving op Kilkim Žaibu Festival
in Litouwen.

Leninbeelden, tanks en sovjetgym in de
facto onafhankelijk Transnistrië, de
laatst overgebleven splinter van de
Sovjet-Unie.

Tot in de
pruimentijd!

Onbestaand
maakt onbemind (II)

Betonnen bunkers, stranden aan de
Ionische Zee en creatief met druif en

Onafhankelijkheidsdag op de
paardenrenbaan en de mooiste

pruim: het destilleren zit de Albanezen
in het bloed.

bushokjes ter wereld in de
facto onafhankelijk Abchazië.

Wapengekletter en
duistere kunsten

Op bezoek bij de
Albanese rakiboer

Transnistrië, Moldavië
en Oekraïne

Abchazië en
Georgië

Kleine Landen Tour

Het kan ook anders

Uitkijken over een heel land vanaf een
berg- of heuveltop – of eromheen lopen

We maken graag een reis op maat voor
je. Laat ons weten wat je wilt, waarheen

– met ertussen uitdagende ritjes voor

en wanneer, dan kijken wij of het nog

kilometervreters.

wat tegendraadser kan.

Vijf dwergstaten en
reuze veel rijplezier

Bepaal zelf
waarheen & wanneer

En nu?
Ga naar tothierenverder.nl om weg te dromen, te weten te komen wanneer
bovenstaande reizen gepland staan, of om meer informatie aan te vragen.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Tot hier en verder (als je dat nog niet gedaan hebt)
om deze nieuwsbrief in de toekomst weer te ontvangen.
Stuur deze nieuwsbrief door naar vrienden, familie en collega's
waar je aan denkt als je over dit soort reizen leest.
Volg Tot hier en verder op sociale media:
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Wil je aanpassen hoe je deze mail ontvangt?
Je kan je voorkeuren aanpassen, jezelf inschrijven of jezelf uitschrijven.

