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METJAMES BONDDE WERELD ROND

FRANKRIJK A View to a Kill (1985)
WAAR? Kasteel van Chantilly bij Parijs BONDFACTOR: In A View to a Kill rijdt Roger Moore met een Rolls-Royce het schijnbaar rustige domein

van Chantilly op. De rust is van korte duur, want Grace Jones, alias May Day, tilt in een memorabele scène een KGB-agent tot boven haar

hoofd op. REISTIP: Voor 10 euro kun je het kasteel en zijn stallen bewonderen. Er hangen ook erg mooie zeventiende- en achttiende-eeuwse

schilderijen in het kasteel. De schoonheid van Chantilly is vergelijkbaar met die van Versailles.

THAILAND The Man with the Golden Gun (1974)
WAAR? James Bond Island in de Phang Nga Bay bij Phuket BONDFACTOR: In The Man with the Golden Gun vecht Roger Moore op dit eiland

een duel uit met zijn vijand Scaramanga, na een dolle achtervolging van Hongkong tot Bangkok. REISTIP: Je kunt overdag een boottrip

maken naar het eiland, waar je dan een halfuurtje de tijd krijgt om rond te kijken en foto’s te nemen. Je kunt ook kiezen voor de boottrip bij

zonsondergang. Die is duurder, maar het is dan ook minder druk.

Zwitserland On Her Majesty’s
Secret Service (1969)

WAAR? Piz Gloria op de Schilthorn

in Mürren BONDFACTOR: Hoofd-

kwartier van slechterik Blofeld in

On Her Majesty’s Secret Service.

George Lazenby, alias Bond, ont-

snapt uit Piz Gloria, waarna een

wilde achtervolging op ski’s wordt

ingezet. REISTIP: In dit ronddraai-

ende restaurant met uitzicht op

tweehonderd bergtoppen kun je

niet alleen eten. Vergeet ook niet

in de James Bond Bar een martini

– ‘shaken, not stirred’ – te drinken.
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Martijn Mulder schreef een reisgids voor wie geheim agent 007 achterna wil

CHILI
Quantum of
Solace (2008)
WAAR? Het ESO en ESO-

hotel in de Atacamawoestijn

BONDFACTOR: In de nieuwe

Bondfilm Quantum of Solace,

die sinds deze week in de

bioscoop speelt, gaat Daniel

Craig op zoek naar zijn vijand

in het European Southern

Observatory (ESO), de

grootste telescoop op aarde.

REISTIP: In de 120 kamers

van dit hotel op 2.400 meter

hoogte slapen vooral de

wetenschappers en technici

die met de telescoop werken.

Je hoeft er niet te

overnachten om van dit hotel

met zwembad te genieten.

Vanuit het restaurant heb je

immers een

duizelingwekkend uitzicht op

de woestijn en de Stille

Oceaan.

‘De mooiste plekken die ik in mijn leven heb gezien, heb ik ontdekt door James Bond

achterna te reizen’, zegt Martijn Mulder (36), die het boek On the Tracks of 007 schreef.

Mulder reist al sinds zijn achttiende de wereld rond om Bondlocaties van dichtbij te

bewonderen. DOOR KATRIJN SERNEELS


