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Dat is schrikken! 5 enge bestemmingen die je bijna niet durft te bezoeken 

Utrecht, Nederland – 29 oktober 2019. Durf jij te wandelen over een eiland vol met versleten, enge 

babypoppen, een verlaten ziekenhuis te bezoeken of mee te doen aan een zeven uur durende horror 

tour? Halloween staat voor de deur en reiswebsite Holidayguru ging op zoek naar vijf enge 

bestemmingen waar je bijna niet heen durft te gaan. Dit zijn vijf van de engste plekken op aarde! 

McKamey Manor Tour – Summertown (Tennessee), Amerika  

Ben jij niet zo bang aangelegd, dan is dit je kans om 20.000 dollar te verdienen! Hoe? Door de McKamey 

Manor Tour te volgen (en af te maken!), misschien wel het engste horrorhuis ter wereld. Dit spookhuis 

is zó griezelig dat een bezoeker al eens een hartaanval kreeg. Eerder deze maand werd de nieuwe 

attractie aangekondigd als ‘A New Level of Extreme Horror’. Durf jij het aan?    

Catacomben van de Capucijnen – Palermo, Italië 

In Palermo kun je het stadspark bezoeken, de pleinen bewonderen en mooie kathedralen bekijken, 

maar je kunt ook onder de grond wat meer spanning opzoeken. Je kent wellicht de catacomben van 

Parijs , maar ook in Palermo zijn ondergrondse catacomben te vinden. De Catacomben van de 

Capucijnen herbergen een verzameling van diverse mummies en vele lijken die aan de muur zijn 

opgehangen. Tegenwoordig zijn de catacomben geopend voor toeristen die een middagje willen 

griezelen. 

Eiland van Muñecas – Mexico-Stad, Mexico 

Misschien wel een van de vreemdste eilanden van Mexico, dan wel niet van de wereld, is ‘Isla de las 

Muñecas’. Don Julian Santana Barrera is de man achter het ontstaan van dit griezelige eiland. Het 

verhaal gaat dat hij hier het lichaam van een verdronken meisje vond, die onder mysterieuze wijze om 

het leven was gekomen. Hij vond een pop in het water, die naar alle waarschijnlijkheid van het 

overleden meisje was. Uit respect hing hij de pop aan een boom op het eiland. In de jaren die daarop 

volgden, verzamelde Julian meer dan duizend poppen die aanspoelden en zo is het meest vreemde 

eiland ter wereld ontstaan. Durf jij hier ‘s nachts rond te lopen? 

Verlaten ziekenhuis – Poveglia, Italië 

Hier moet je eerst even goed kijken of je niet op een set van een van de Saw films bent beland. Net als 

het ‘Eiland van Muñecas’ valt Poveglia in de categorie engste eilanden ter wereld. In de 18e eeuw werd 

het eiland gebruikt als quarantaine eiland om zieke mensen af te zonderen. Niet veel later opende een 

psychiatrisch ziekenhuis op het eiland. Sinds 1968 is dit ziekenhuis gesloten en is het eiland volledig 

verlaten. Een bezoekje aan Poveglia kun je prima combineren met een citytrip naar Venetië. Vanuit de 

Italiaanse stad vertrekken ‘halloween boat tours’ die je meenemen langs dit enge eiland.   

Stad van de Doden – Dargavs, Rusland 

Net buiten het dorp Dargavs in Rusland is ‘De stad van de doden’ te vinden. Deze stad telt maar liefst 99 

verschillende graven en grafkelders. In het verleden was dit gebied zo gevreesd dat zelfs lokale 

bewoners uit Dargavs niet naar de ‘City of the Dead’ toe durfden te gaan. Men was namelijk bang om 
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nooit meer terug te keren. Vanaf Beslan (Rusland) is het ongeveer anderhalf uur rijden naar deze 

bezienswaardigheid.  

Over Holidayguru.nl 

Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 7 miljoen 
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste 
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 opgericht. 
Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en de 
internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 200 medewerkers 
werken voor deze start-up, verspreid over vier vestigingen. Sinds juni 2019 beschikt Holidayguru tevens 
over nieuwe vestiging in Nederland (Utrecht).  
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Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Sami Chouchane (pers@holidayguru.nl) 

voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen over reizen en/of 

Holidayguru. 
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