
  

 

 

Bestemmingen in alle kleuren van de regenboog 

  

Kleuren tekenen ons leven en beïnvloeden ons gedrag en gemoed. Het is daarenboven 

wetenschappelijk bewezen dat mensen meer letten op kleur wanneer ze op een nieuwe plaats komen. 

Waar we thuis vaak over verschillende kleuren heen kijken, zijn we erg oplettend wanneer we op reis 

gaan. Daarom selecteerden we zes bestemmingen in alle kleuren van de regenboog, gaande van rode 

tulpen tot paarse lavendelvelden, om je zintuigen te prikkelen. 

 

 

 

Rode tulpen in de bollenstreek 

Rood wordt traditioneel geassocieerd met vuur, 

bloed of gevaar, maar ook met honger en lust. Het 

is de  meest opvallende kleur die er is. In zijn 

helderste vormen kan rood ook een stimulerend 

effect hebben. Die stimulus kan je vinden in de 

uitgestrekte rode tulpenvelden in de Bollenstreek 

nabij Leiden. Van eind maart tot half mei bloeien 

ze volop. Bezoek ook zeker de Hortus Botanicus 

in Leiden, waar in 1593 de eerste tulp van 

Nederland werd gepland. 

 

Ik heb de zon zien zakken... achter de bergen! 

Elke zonsondergang is anders. De ene keer zie je 

felrode kleuren, de andere keer eerder pastelroze. 

Een kleur die er altijd is, is een mooie, warme tint 

oranje. De kleur oranje straalt warmte en geluk uit 

en combineert de fysieke energie en stimulatie 

van rood met de vrolijkheid van geel. Een van de 

mooiste plaatsen om van een schitterende 

zonsondergang te genieten, is in het 

Rosengartenmassief in Zuid-Tirol. Laat het 

spektakel beginnen… 
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Gele zwavel- en zoutvelden in Ethiopië 

Geel, de helderste kleur van het zichtbare 

spectrum vind je vaak in dingen die gezien willen 

worden, zoals een taxi. Geel wordt ook 

geassocieerd met de zon en blije gezichten. Op 

een van de warmste plekken op aarde, in Dallol in 

Ethiopië nabij de grens met Eritrea, vind je 

indrukwekkende gele structuren. Het is er 

gemiddeld 35°C door de aanwezigheid van 

verschillende vulkanen en geisers. Het prachtige 

geel dat je ziet op de foto, is het resultaat van 

zwavel- en zoutreacties. De sterkte geuren moet 

je erbij nemen. 

 

Go green, go Slovenia! 

Groen is een kleur die krachtige emoties kan 

oproepen. Het is een dominante kleur in de natuur 

die aan groei , vernieuwing en leven doet denken. 

Het wordt ook geassocieerd met verfrissing, rust 

en geborgenheid. Het mooiste groene landschap 

van Europa is te vinden in Slovenië. Meer dan 

60% van het land bestaat uit bossen, wat Slovenië 

het derde beboste land van Europa maakt. 

Daarenboven was de Sloveense hoofdstad de 

Green Capital of Europe in 2016 en 

wordt  Slovenië ook ’s werelds meest duurzame 

land genoemd. 

 

 

De adembenemende Blue Lagoon 

De koele blauwe kleur van de oceaan of het blauw 

van de lucht kan rustgevend zijn. Evolutionair 

gezien is een bron van water ook de sleutel tot 

overleven en kan het mogelijk positieve emoties 

oproepen. Wie op zoek is naar helderblauw water, 

moet in de Blue Lagoon bij Comino zijn. De plaats 

heeft zijn naam niet gestolen, want het water kleurt 

op z’n minst vijftig tinten blauw. Daarnaast is het 

water ook altijd behoorlijk kalm en warm, waardoor 

het een perfecte locatie is om te snorkelen. De 

Blue Lagoon is een must voor wie naar Malta reist! 

 

Paarse lavendelvelden om bij weg te dromen 

De paarse kleur wordt omschreven als 

mysterieus, spiritueel en fantasierijk. Paars komt 

zelden voor in de natuur, dus het wordt als 

zeldzaam en intrigerend beschouwd. Wie naar de 

Vaucluse reist aan het begin van de zomer kan 

niet naast de paarse kleur kijken. Kilometers aan 

lavendelvelden kleuren het landschap paars. De 

plant staat al eeuwenlang bekend om zijn 

rustgevende en antibacteriële eigenschappen, 

maar ook om zijn heerlijke geur.  
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Inspiratie nodig voor een artikel? Kijk op onze vernieuwde website!  

 

 

 

Voor meer informatie: 

Lisa Van den Acker 

lisa@glenaki.com - 0032 50 61 42 15 

 

Beeldmateriaal in hoge resolutie kan je hier downloaden 
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