
Sommige van de kalkstenen rotsformaties in de Thaise baai van
Pang Nga zijn zo wonderlijk gevormd dat de Thai ze een speciale
naam gaven, zoals Kamereiland, of Nageleiland. Dat laatste eiland
lijkt inderdaad op
een kalkstenen
splinter die rechtop
uit het jadegroene
water van de baai
steekt. In de verfil-
ming van The Man
with the Golden Gun
uit 1974 steken een
paar zonnepanelen
boven de rots uit,
waarmee de slechte-
rik van dienst, Fran-
cisco Scaramanga
(Christopher Lee),
stroom opwekt voor
zijn euvele daden.
Bond weet zijn te-
genstander uit te
schakelen in de
beeldschone baai
ten noordoosten van
Phuket. Was Pang
Nga in de jaren ’70
alleen bekend bij
een handjevol back-
packers, tegenwoor-
dig is het Thailands
toeristenbestem-
ming nummer één.  
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Thunderball
De subtropische Bahamas zijn, op Jamaica na, James Bonds lieve-
lingsbestemming. In 1965 zette Thunderball, de vierde Bond-
film, de Bahama’s op de toeristische kaart. Achttien jaar later
werden de opna-
mes nog eens dun-
netjes overgedaan
met Never Say Never
Again, dat eigenlijk
een onofficiële re-
make van Thunder-
ball was. Zelfs nu,
meer dan vier de-
cennia later, zijn er
op de Bahamas nog
veel mensen - taxi-
chauffeurs, gidsen,
hotelboys - te vin-
den die hun per-
soonlijke ervarin-
gen tijdens de op-
names met toeris-
ten willen delen.
Ook de huidige 007,
Daniel Craig, brengt
in zijn debuut Casi-
no Royale een be-
zoek aan de eilan-
dengroep ten oos-
ten van Florida. Op
de Bahama’s over-
stijgt het aantal be-
lastingontduikers
er ruimschoots het
aantal spionnen.

Moonraker
Brazilië Pang Nga Bay (Thailand)

The Man with the Golden Gun
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De nieuwste Bondfilm ‘Quantum of Solace’ loopt sinds 7 november

in de bioscopen. Martijn Mulder, een verwoede fan, verzamelde alle

Bondfilmlocaties in een uniek boek. Daar zitten ook heel wat

populaire vakantiebestemmingen tussen waar de sporen van 007

nog altijd levendig worden gehouden. Dit zijn onze acht toeristische

toppers uit 46 jaar James Bond.

In het spoor van James 

De meest exotische locatie in de film Moonraker is natuurlijk de
ruimte, maar ook Brazilië mag niet in dit rijtje ontbreken. Het was in
1979 de eerste keer dat Roger Moore als Bond de evenaar overstak
op missie naar Rio de
Janeiro en Iguaçu
Falls, op de grens met
Argentinië. Deze fan-
tastische watervallen
liggen in de staat Pan-
tanal, en worden om-
ringd door een natio-
naal park. Met don-
derend geweld stor-
ten 275 watervallen,
zo’n 1.800 kubieke
meter water per se-
conde, gevoed door
de rivier Ignaçu, zich
over de rand van een
drie kilometer lang
ravijn. Bond zweeft in
de film met een
hangglider over dit
natuurwonder. 
Als toerist kan je Bond
een beetje nadoen tij-
dens een 7 minuten
durende helikopter-
vlucht. De heliport
bevindt zich bij het
naburige Hotel das
Cataratas, waar des-
tijds de filmploeg ver-
bleef.

De Bahamas

Udaipur, de hoofdstad van het Mewarkoninkrijk, werd in 1568 ge-
sticht door maharadja Udai Singh II, nadat zijn vorige stad door de
Moghuls was ingenomen.  
Ontelbare guesthouses
in Udaipur, volgens ve-
len de meest romanti-
sche stad in India, verto-
nen elke avond na zons-
ondergang de film Octo-
pussy in de open lucht op
hun dakterras. Udaipur
was het speelterrein van
Roger Moore in deze re-
delijk waanzinnige
James Bondfilm. Bond
raast rond in een tuktuk
op twee wielen, bewon-
dert en passant de Taj
Mahal en schiet in de
jungle vanop een olifant
tijgers neer.  De belang-
rijkste locaties zijn wel
degelijk in Udaipur zelf
te vinden: Zo woont
Bonds aartsvijand, Ka-
mal Khan, in een zomer-
paleis dat boven op een
van de heuvels van het
majestueuze Aravallli-
gebergte staat en uitkijkt
over de stad. Het wordt
bewaakt door een resem
beeldschone vrouwen.
Bond zelf logeert in het
Lake Palace Hotel in
Udaipur, dat uit het Pi-
chola-meer oprijst.

Udaipur (India)

Octopussy

Roger Moore mocht zich voor 
‘Octopussy’  uitleven in het 
sprookjesachtige Udaipur. Foto’s Corbis

Siena vormt het decor van enkele actiescènes in de nieuwste Bondfilm ‘Quantum of Solace’, met Daniel Craig. Foto’s Corbis/EON Production

‘Moonraker’ met Roger Moore werd ge-
draaid aan de Iguaçu Falls, met ernaast
het hotel waar de crew verbleef. Corbis/Kos ‘Thunderball’, met Sean Connery en 

Martine Beswick, speelt zich af op de 
Bahama’s. Foto’s iStock/Corbis

Slechterik Christopher Lee en Sean
Connery kozen voor Thailand om hun
geschillen uit te vechten. Foto’s Kos/Corbis

WEETJE: het bootje dat schurk Kamal Khan in de film gebruikt om
van en naar het eiland te gaan,wordt nu nog altijd gebruikt door het
Lake Palace Hotel en vaart nu hotelgasten over en weer.
LOGEREN: Lake Palace Hotel (*****) met 83 kamers en suites,
middenin het meer. ± 300 euro per kamer per nacht met ontbijt.
www.tajhotels.com

WEETJE:de huidige baas van de receptie van het Hotel das Catara-
tas was ook al in functie tijdens de opnames.Hij doet je met plezier
zijn herinneringen uit de doeken.
LOGEREN: Hotel das Cataratas (*****) is het enige hotel op de
Braziliaanse kant.In de prijs van 300 euro per kamer per nacht,is be-
grepen half pension en een bootsafari.
www.hoteldascataratas.com.br

WEETJE: dé James Bond der James Bonds, Sean Connery, heeft
zelf een huis op de Bahamas, in Lyford Cay.
LOGEREN: One & Only Ocean Club (*****) is een exclusief hotel
op Paradise Island met golfterrein,vanaf 237 euro per persoon per
nacht ,zonder ontbijt,bij Odysseus. www.oneandonlyresorts.com

WEETJE:hoewel het eigenlijk Koh Khao Ping Gun (‘leunend eiland’)
heet,staat het eiland bij iedereen bekend als James Bondeiland.Ga
bij voorkeur ’s ochtends heel vroeg en met een eigen bootje voor de
spectaculairste uitzichten over de baai.
LOGEREN: een luxueuze bed & breakfast in Phuket uitgebaat door
een Vlaamse chef en zijn vrouw Ann. ± 50 euro per kamer per nacht
met ontbijt.www.phuketbedandbreakfast.com


