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 Het Magische Noorderlicht bekijken in Lapland, bijvoorbeeld in Rovaniemi (Finland) 

 Een cruise maken door het Caribisch gebied, bijvoorbeeld vanuit Havana (Cuba) 

 De machtige treinreis ‘Trans Mongolië Express’ van Moskou naar Beijing doen 

 Je duikbrevet halen in Maleisië, bijvoorbeeld op de idyllische Perhentian Islands 

 Skydiven boven het regenwoud en het Great Barrier Reef bij Mission Beach (Australië) 

 Paardrijden door de groene glooiende heuvels in Colombia, bijvoorbeeld in Jardín 

 Ziplinen met de Gibbon Experience door de jungle in het noorden van Laos 

 Tientallen gekleurde kolibries spotten in Mindo (Ecuador) 

 Snorkelen met reusachtige walvishaaien bij Isla Holbox (Mexico) 

 Windsurfen in het paradijselijke Lac Bay op Bonaire, bijvoorbeeld bij Jibe City 

 Zonsopgang bekijken bij Mt. Bromo op Java (Indonesië) 

 Bungeejumpen bij AJ Hackett in Queenstown (Nieuw-Zeeland) 

http://www.backpackcentrale.nl/
https://www.backpackcentrale.nl/havana/
https://backpackcentrale.nl/transmongolie-express
https://www.backpackcentrale.nl/duikbestemmingen
https://www.backpackcentrale.nl/mission-beach/
https://www.backpackcentrale.nl/jardin/
https://www.backpackcentrale.nl/mindo
https://www.backpackcentrale.nl/isla-holbox/
https://www.backpackcentrale.nl/tips-voor-bromo-en-ijen/
https://www.backpackcentrale.nl/backpacken-in-nieuw-zeeland/
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 Met een luchtballon vliegen in Cappadocië (Turkije) 

 Roze zoutmeren die vol staan met flamingo’s bij Río Lagartos (Mexico)  

 Kampvuur bouwen op het strand van een onbewoond eiland, bijvoorbeeld San Blas (Panama) 

 Met een helikopter naar de Franz-Josef gletsjer en hier overheen wandelen (Nieuw-Zeeland) 

 Spaans leren in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld in Ayampe (Ecuador)  

 Songkran, het Thaise Nieuwjaar en waterfestival, meemaken in Chiang Mai (Thailand) 

 Zonsondergang bekijken bij het Hindoe-Javaanse tempelcomplex Prambanan op Java (Indonesië)  

 Meerdaagse hikes doen door de prachtige bergen van Nepal, bijvoorbeeld het Annapurna Circuit 

 Mountainbiken over de beruchte Death Road in Bolivia 

 Met een boot de immense Atlantische Oceaan oversteken 

 De glinsterende ijsgrotten van Perm bezoeken (Rusland) 

 In the-middle-of-nowhere onder de sterrenhemel slapen, bijvoorbeeld in de outback van Australië 

http://www.backpackcentrale.nl/
https://www.backpackcentrale.nl/valladolid/
https://www.backpackcentrale.nl/san-blas-eilanden/
https://www.backpackcentrale.nl/hoogtepunten-nieuw-zeeland/
https://www.backpackcentrale.nl/puerto-lopez/
https://www.backpackcentrale.nl/chiang-mai-verdwalen/
https://www.backpackcentrale.nl/yogjakarta/
https://www.backpackcentrale.nl/annapurna-circuit-tips/
https://www.backpackcentrale.nl/hoogtepunten-bolivia/
https://www.backpackcentrale.nl/perm
https://www.backpackcentrale.nl/northern-territory-25-ideeen-om-je-reis-nog-toffer-te-maken/
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 Met je eigen Tuktuk cruisen door het bijzonder diverse Sri Lanka 

 Carnaval in Brazilië meemaken, bijvoorbeeld in Rio de Janeiro 

 Bij Jinshanling over de Chinese muur hobbelen en genieten van de groene omgeving (China) 

 Zonsopgang bekijken bij het Hindoeïstische tempelcomplex Angkor Wat (Cambodja) 

 Duiken met gigantische Mantarays, bijvoorbeeld bij Nusa Lembongan (Indonesië) 

 Het betoverende lichtjesfeest Diwali meemaken in het intense India 

 The Big-5 spotten tijdens een safari in Afrika, bijvoorbeeld in Kenia of Tanzania 

 Kamperen tussen de Kangoeroes in Australië, bijvoorbeeld in de Grampians 

 Feesten op een Fullmoon-party op Koh Phangan (Thailand) 

 Een motortocht maken door het bergachtige Ha Giang (Vietnam) 

 Zonsopgang bekijken bij de Boeddhistische tempels van Borobudur op Java (Indonesië) 

 De eeuwenoude Zijderoute volgen door Oezbekistan, Kazachstan & Kirgistan  

http://www.backpackcentrale.nl/
https://www.backpackcentrale.nl/backpacken-in-sri-lanka/
https://www.backpackcentrale.nl/beijing
https://www.backpackcentrale.nl/nusa-lembongan/
https://www.backpackcentrale.nl/backpacken-india
https://www.backpackcentrale.nl/5-x-grampians/
https://www.backpackcentrale.nl/backpacken-vietnam/
https://www.backpackcentrale.nl/yogjakarta/
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 Een hike maken naar de berggorilla’s in de jungle van Rwanda 

 Walvissen spotten tijdens een boottocht bij de Azoren (Portugal) 

 Een vulkaan beklimmen en op de top slapen, bijvoorbeeld de Acatenango (Guatemala) 

 Tussen de haaien zwemmen (in een kooi dan wel) in Zuid-Afrika 

 Olifanten verzorgen & wassen in Chiang Mai (Thailand) 

 Zonsondergang meemaken bij Uluru, ook wel Ayers Rock in de outback van Australië 

 Boottocht doen over de Nijl, en ga gelijk even langs Luxor en de piramides in Gizeh (Egypte) 

 Douchen onder een warm water waterval, bijvoorbeeld de El Salto Malacatiupan (El Salvador) 

 Hiken naar Machu Picchu in Peru of naar de onbekendere ‘Ciudad Perdida’ in Colombia 

 Een authentieke Cubaanse sigaar roken in Viñales (Cuba) 

 De machtige Mt. Kilimanjaro beklimmen in Tanzania 

 Jungle tocht in het Amazone gebied, bijvoorbeeld bij Tena (Ecuador) 

http://www.backpackcentrale.nl/
https://www.backpackcentrale.nl/route-guatemala/
https://www.backpackcentrale.nl/chiang-mai-verdwalen/
https://www.backpackcentrale.nl/backpacken-in-australie/
https://www.backpackcentrale.nl/santa-ana/
https://www.backpackcentrale.nl/5-plekken-peru/
https://www.backpackcentrale.nl/taganga/
https://www.backpackcentrale.nl/vinales/
https://www.backpackcentrale.nl/tena
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 Leren surfen & heerlijk chillen op het strand in Changgu (Bali, Indonesië) 

 Bezoek de eeuwenoude en indrukwekkende grotstad Uplistsikhe (Georgië) 

 Neem een modderbad en verzorg je huid in Dalyan (Turkije) 

 Ga sandboarden van een vulkaan bij León (Nicaragua)  

 Bezoek de intens witte zoutvlaktes Salar de Uyuni in Bolivia 

 Op bezoek bij de gloeiwormen van de Waitomo Caves (Nieuw-Zeeland) 

 Ga naar de top van de Burj Khalifa in Dubai, of de bijna net zo hoge Taipei 101 in Taiwan 

 Roadtrip door de prachtige natuur van voormalig Joegoslavië, zoals Slovenië en Kroatië 

 Ga duiken bij de bekende Blue Hole, of onbekendere Caye Caulker in Belize 

 Ga opzoek naar bijzondere dieren in de veelzijdige nationale parken van Madagaskar  

 Verken de gigantische en prachtige grotten bij Phong Nha (Vietnam) 

 Pinguïns spotten in het wild, bijvoorbeeld bij de Zuid-Georgische eilanden vlakbij Antarctica 

http://www.backpackcentrale.nl/
https://www.backpackcentrale.nl/bali-canggu/
https://www.backpackcentrale.nl/georgie-vakantie/
https://www.backpackcentrale.nl/leon
https://www.backpackcentrale.nl/hoogtepunten-bolivia/
https://www.backpackcentrale.nl/backpacken-in-nieuw-zeeland/
https://www.backpackcentrale.nl/dubai
https://www.backpackcentrale.nl/caye-caulker/
https://www.backpackcentrale.nl/phong-nha/


Kijk voor meer reisinspiratie op www.backpackcentrale.nl  

 

 

 De meest prachtige watervallen bekijken op het vulkanische IJsland  

 Boottocht maken over de Kinabatangan en opzoek gaan naar wilde orang-oetans (Borneo) 

 Kajakken over meren & rivieren in het schilderachtige Canada 

 Zwem door het heldere water van een van de prachtige cenotes in Yucatán (Mexico) 

 Ga in het voorjaar naar Japan wanneer alle kersenbomen in bloei staan  

 Bezoek de onbekendere Maya ruïne Yaxha in de jungle van Guatemala 

 Hike de West Highland Way door de machtige bergen van Schotland 

 Bezoek de tempels in oude Koningssteden van de Gouden Driehoek (Sri Lanka) 

 Maak de ultieme roadtrip over de Route 66 inclusief foute meezing hits (Verenigde Staten) 

 Rijd op een kameel door de woestijn, bijvoorbeeld in Dubai 

 Dobber rond op de oh-zo-zoute dode zee op de grens van Jordanië & Israël 

 Slaap in een boomhut in de jungle, bijvoorbeeld het Lost & Found hostel (Panama) 

http://www.backpackcentrale.nl/
https://www.backpackcentrale.nl/kinabatangan-rivier/
https://www.backpackcentrale.nl/mooiste-cenotes/
https://www.backpackcentrale.nl/flores/
https://www.backpackcentrale.nl/backpacken-in-sri-lanka/
https://www.backpackcentrale.nl/westkust-vs/
https://www.backpackcentrale.nl/dubai/
https://www.backpackcentrale.nl/lost-found-hostel/
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 Bezoek de afgelegen Galapagos eilanden of ga naar de budgetvariant: Isla de la Plata (Ecuador) 

 Hike door het imponerende Patagonië en geniet van de prachtige natuur (Chili) 

 Rij de Garden Route langs de bloeiende kust van Zuid-Afrika 

 Hang uit de trein & geniet van het prachtige gebied tussen Kandy & Ella (Sri Lanka) 

 Laat net uitgekomen baby schildpadjes vrij, bijvoorbeeld bij de Surfing Turtle Lodge (Nicaragua) 

 Bezoek de marmeren kloven in Taroko National Park (Taiwan) 

 Bezoek de uit rotsen gehakte oude stad Petra (Jordanië)  

 

 

Ben je een reis aan het voorbereiden en heb je nog vragen? Of heb je leuke nog toevoegingen voor deze bucketlist? 

Je kunt ons bereiken door te mailen naar info@backpackcentrale.nl of stuur ons een berichtje via Facebook 

http://www.backpackcentrale.nl/
https://www.backpackcentrale.nl/isla-de-la-plata/
https://www.backpackcentrale.nl/backpacken-in-chili/
https://www.backpackcentrale.nl/ella-sri-lanka/
https://www.backpackcentrale.nl/surfing-turtle/
mailto:info@backpackcentrale.nl
https://www.facebook.com/backpackcentrale

