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CARLOS MELIA
LUXURY TRAVEL EXPERT

Hoe begon het allemaal voor jou?
‘We kunnen wel zeggen dat ik ben opgegroeid met reizen. Mijn vader 
was piloot op commerciële vluchten en vanaf jonge leeftijd reis ik al de 
hele wereld over. Op mijn tiende was ik al twee keer de wereld rond 
geweest! Vanaf mijn tienerjaren besloot ik dat het tijd was om mijn ei-
gen reisplannen te maken en de wereld nog maar eens te veroveren in 
mijn eigen tempo. Wat begon met backpacken is uitgegroeid tot reizen 
op een luxe manier. Ik heb gewerkt voor hotels, luchtvaartmaatschap-
pijen, op cruiseschips en voor touroperators, dus inmiddels ken ik het 
wereldje erg goed. Op mijn 25e opende ik mijn eigen gay reisbureau 
voor reizen naar Zuid-Amerika en vanaf dat moment begon ik met pio-
nieren en het promoten van gay reizen naar deze regio en verder. De 
laatste tien jaar heb ik mijn focus verlegd naar luxe reizen, voor zo-
wel de gay als de mainstream doelgroep, maar ook voor de corporate 
markt.’

Je bent overal geweest. Waar gaat de volgende trip naartoe?
‘Nou, leuk dat je het vraagt! Ik sta op het punt om te vertrekken naar 
Argentinië. Daar ben ik geboren en ik ga mijn 43e verjaardag vieren in 
Buenos Aires. Daarna ga ik door naar Rio de Janeiro om mezelf een 
paar nachten in de watten te laten leggen in het chique Belmond 
Copacabana Palace. Dan weer naar New York, daar woon ik. Daarna 
naar Parijs voor mijn corporate account NBC Universal, waarvoor ik elk 
jaar de Roland Garros French Open VIP Group host.’ 

Leg je de lat voor jouw privéreizen steeds hoger?
‘Ja zeker! Maar gelukkig ben ik daar niet de enige in. Hotels, airlines en 
ander reisorganisaties doen dat ook! Ze kennen me. Ze weten dat ik 

overal geweest ben en dat ik veeleisend ben in mijn wensen. Ik ken het 
luxe segment zeer goed en ze doen dan ook hun uiterste best om mijn 
verblijf in hun accommodaties in mijn geheugen te grieven! Daarbij 
heb ik een succesvolle blog en goed bezochte social media pagina’s en 
ze gebruiken mij natuurlijk ook om weer een nieuwe doelgroep te be-
reiken!’

Vanwaar de keuze om je te settelen in het drukke New York?
‘Ik ben niet zo’n fan van het woord settelen. Ik ben een gipsy by nature! 
Ondanks dat ik New York mijn thuis noem, gruwel ik van de term to 
settle down. Het was niet echt een keuze, meer een vereiste. Toen ik naar 
New York verhuisde, waren The Big Apple en Londen mijn keuzes van-
wege mijn vele reizen. In New York voelde ik me veel dichterbij mijn 
familie die in Buenos Aires woont. Hierna ben ik geëmigreerd naar 
Thailand en heb ik daar gewoond totdat ik mijn man, fashion designer 
Rubin Singer, ontmoette. Hij heeft zijn bedrijf in New York, dus eigen-
lijk is hij de reden waarom ik terug ben gegaan naar New York. Ik woon 
nu alweer zes jaar in Manhattan!’

Jouw blog, CarlosMeliaBlog, ontving recentelijk een award en staat in de top 
100 wereldwijd van de  luxe travel blogs. Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?
‘Simpel. Heel hard werken! Mijn geheim is dat ik succesvolle relaties 
creëer met captains of industry in het luxury travel en hospitality segment. 
Ik heb inmiddels 25 jaar ervaring in het vak en toen vijftien jaar geleden 
nog niemand nadacht over social media, begon ik met het online delen 
van mijn persoonlijke reiservaringen. Ik had natuurlijk best het een en 
ander te vertellen. Het was toen nog niet mijn doel om dit met de we-
reld te delen, maar ik wilde dit gebruiken als een soort online dagboek. 

Carlos Melia, award winning luxury travel curator, geboren in Argentinië, blogger, weddingplanner, oprichter van Luxury 
Gay Travel Network en dat alles verpakt in een zeer mooi jasje. Hij werd immers bekend nadat hij in 2008 Mr. Gay 
Argentina werd en daarna gekroond werd tot Mr. Gay International. The Gay Issue had het geluk om deze knappe 
duizendpoot een dag voor zijn 43e verjaardag te spreken.
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Eigenlijk was het vooral mijn moeder die hierom vroeg, want zoals alle 
moeders is zij behoorlijk ongerust over wat haar zoon allemaal uitvreet 
en ze wil graag weten of ik wel veilig ben! Ze was en is mijn grootste fan! 
Maar toen het wat meer vorm kreeg begon ik uitnodigingen te krijgen 
van hotels en airlines voor perstrips. Ik werd vaak gevraagd om de ser-
vice en producten te reviewen en zo geschiedde. Ik denk (en hoop) ei-
genlijk dat het succes achter mijn blog is dat mensen voelen dat het 
eerlijk en echt is. Ik gebruik mijn eigen foto’s en video’s en mijn eigen 
ervaringen.’

Wat ga je doen om deze status te behouden?
‘Ik blijf doen wat ik doe. Ik stop niet voordat je me live ziet reporten 
vanuit de ruimte! Daarnaast ben ik ontzettend geïnteresseerd in nieuwe 
technologieën en in nieuwe manieren om contact te onderhouden met 
mijn lezers. Ik laat mijn volgers graag de wereld door mijn ogen zien.’ 

Zowel bij jouw blog als jouw travel agency is het luxe wat de klok slaat. Hoe 
belangrijk is luxe voor jou?
‘Het concept luxe is overschat en wordt vaak verkeerd gebruikt. Mijn 
persoonlijke mening is dat wat vandaag de dag luxe genoemd wordt, 
bereikbaar is voor velen. Wat ik als luxe beschouw gaat veel verder dan 
louter weelde. Luxe kan zoveel verschillende definities hebben. Mijn 
luxe is dat ik toegang heb tot levenservaringen die maar voor een be-
perkt aantal mensen bereikbaar zijn. Zoals ik al eerder zei, ik ben een 
gipsy en een sybariet. Hier hunker ik naar. Eerlijk gezegd verafschuw ik 
betaalbare luxe. Luxe is luxe en als het betaalbaar wordt verliest het de 
essentie en uniekheid.’
 
Wat is de meest avontuurlijke trip die je ooit gemaakt hebt?
‘OMG, dat zijn er zo veel! Ik ben in het Amazonegebied geweest. Op 
safari in Zambia en Botswana. Maar de bestemming die een speciaal 
plekje in mijn hart heeft en ik ook meerdere keren heb bezocht, is 
het Noorden van Thailand om er te leven met de olifanten. Zo’n 
enorm speciale ervaring! Een soort van back to basics, maar dan wel in 
een luxe tent van het Four Seasons tentenkamp in de Golden 
Triangle, maar dat is ook meer mijn stijl!’

Je vecht al jaren voor homorechten. Zie je een positieve evolutie?
‘Ik zie mezelf niet als een voorvechter voor homorechten. Ik steun men-
sen- en homorechten op veel verschillende manieren. Maar wat ik veel 
belangrijker vind, is dat ik een voorbeeld probeer te zijn doordat ik de 
wereld laat zien dat ik openlijk homo ben, maar daarnaast ook een 
professionele carrière heb, zoon ben en echtgenoot. Natuurlijk zie ik 
een positieve evolutie. Jij niet? Ik bedoel, ik ben getrouwd, ik leef in 
Amerika, een continent waar homorechten verbeterd zijn. Natuurlijk is 
er nog heel veel te winnen, maar de vooruitgang is positief.’

In de media is er helaas meer nieuws over discriminatie jegens de gay com-
munity. Hoe kijk jij hier tegenaan?
‘Wat kan ik zeggen en wat maakt het voor verschil? Het bestaat en het 
zal er altijd zijn. Dit gebeurt met de gay community, met de latino com-
munity, met de zwarte community en ga zo maar door. Anders zijn is 
een zegen en een vloek. Tolerantie is moeilijk te vinden en acceptatie is 
helaas een utopie.’

Merk je het zelf? Hou je er bijvoorbeeld rekening mee wanneer je reizen plant?
‘Nee. Ik ben gay. Mijn persoonlijke keuzes zijn een weerspiegeling van 
wie ik ben als persoon en als mens. Uiteraard houd ik er wel rekening 
mee wanneer ik reizen plan voor mijn klanten. Net als dat ik altijd de 
veiligheid van de bestemming check. Zeker wanneer ik reizen plan naar 
bestemmingen die momenteel helaas onrustig zijn.’

Zijn er bestemmingen die je persoonlijk vermijdt?
‘Zeker niet! Wanneer mensen een bestemming vermijden, wil ik er juist 
heen! Uiteraard is veiligheid wel altijd mijn graadmeter.’

Reis je ook af naar landen waar de overheid mensen straft voor hun geaard-
heid?
‘Jazeker! Pas geleden was ik nog op het Caribische eiland Nevis. Daar 
wonen en leven ook homo’s, ondanks hetgeen de overheid zegt en 
doet. Wat kunnen we doen? Ze nog meer isoleren? De overheid onder-
drukt ze om wie ze zijn en wij sluiten onze ogen en gaan niet omdat we 
het er niet mee eens zijn of ons niet welkom voelen? Ik probeer volgens 
de quote van de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, Aung San 
Suu Kyi, te leven: ‘Use your freedom to promote others’.’

Wat is de gekste en meest luxe reis die je ooit gepland hebt? 
‘Wat vind je gek? Wat gek voor een ander is, is voor jou misschien nor-
maal. Ik probeer in elke reis een verrassende factor te stoppen. Ik hou 
ervan om unieke, onvergetelijke, life-changing ervaringen te creëren. 
Voor mij is dat waar reizen om gaat. Wat luxe betreft, ook dat is voor 
iedereen anders. Momenteel ben ik bezig met een over the top luxe reis, 
maar daar kan ik nog niet teveel over zeggen.’

Zijn de meeste verzoeken die je krijgt van gay stellen?
‘Niet meer, maar zo ben ik natuurlijk wel begonnen en mijn reizen 
zijn bedoeld voor gays die graag mainstream willen reizen. Gay-
friendly, maar zeker niet roze gekleurd. Zodoende heb ik ook veel 
hetero klanten.’

Wat is de meest over de top gay bruiloft die je ooit gepland hebt?
‘Die van mezelf!’

Vertel!
‘Het was precies waar we van dromen. Helemaal privé en omringd door 
onze geliefden. Zowel mijn man als ikzelf zijn publieke personen, dus 
het feit dat onze bruiloft zo privé en intiem was, was onze eigen per-
soonlijke luxe.’

Wij zien een toenemende trend in gay bruiloften. Wat geven mensen zoal uit 
aan een bruiloft?
‘Elke bruiloft is anders. Homo of hetero. Ik heb redelijk gewone cere-
monies gepland, maar ook  bruiloften op locatie met honderden gasten 
van over de hele wereld.’

Zowel jij als je echtgenoot staan in de spotlights. Is het mogelijk om de relatie 
privé te houden?
‘Ja, gelukkig wel. Ons leven is 100 procent privé. We staan nu al een 
lange tijd in de spotlights, maar we zijn zeker geen celebrities. Zo liggen 
er bijvoorbeeld nooit paparazzi voor de deur en worden we niet ge-
volgd. Tot nu toe hebben we zelf de hand in wat we delen met de wereld 
en hoe we dat doen.’

Je reist heel veel. Hoe combineer je dat met een gelukkig huwelijk? Deelt jouw 
man dezelfde passie?
‘Ik zou niet getrouwd kunnen zijn met iemand die mijn passie niet 
deelt. Nog belangrijker: hij móét dezelfde passie hebben om te kunnen 
ontdekken. We reizen beiden veel, om verschillende redenen, en we 
plukken daar de vruchten van in zowel ons persoonlijke als professio-
nele leven. We reizen heel graag samen, maar ook alleen. Voor ons is 
dat dé perfecte balans in ons huwelijk.’ 
 
Je reist veel met jouw hondje Bruna. Heb je tips voor mensen die willen reizen 
met een huisdier?
‘Bruna is zo ongeveer opgegroeid in vliegtuigen en onderweg, dus ze is 

wel het een en ander gewend. Ze is een stil, rustig hondje, dus dat helpt! 
We nemen haar alleen mee op reizen die korter zijn dan zes uur en al-
leen als we privé vliegen, business- of first class. Ze is veel in Parijs geweest, 
in Mexico en op veel bestemmingen in de VS. Mijn advies: eenieder 
kent zijn of haar dier het beste en neemt ze alleen mee als ze het echt 
leuk vinden. Anders kun je beter een lieve oppas zoeken.’

Jouw bedrijf draait om jouw persoonlijkheid. Werk je met een team of alleen?
‘Ik werk alleen. Ik neem maar een paar klanten per maand aan en ik 
ben daar heel specifiek in. Ik heb een bekend bedrijf en ik profileer 
mijn klanten en hun verzoeken altijd. Als er een match is, neem ik de 
klanten aan. Uiteraard werk ik samen met een aantal reisorganisaties, 
zoals Travel Leaders en Virtuoso, maar mijn bedrijf draait inderdaad 
om mijn persoonlijkheid.’

Hoe voelt dat? Om een merk te zijn?
‘Zie je dat zo? Ik heb voor mezelf een duidelijke scheiding tussen werk 
en privé, dus het voelt in ieder geval niet zo.’

Wel, je bent zeer actief op social media. Hoe belangrijk is dat voor jouw be-
drijf?
‘Eerlijk gezegd wordt het voor mij steeds minder belangrijk. Vroeger 
was dat wel anders, maar nu voedt mijn bedrijf zich vooral door mond-
tot-mondreclame en aanbevelingen.’

Deuren openen vanwege jouw uiterlijk. Je hebt gestudeerd, dus het is meer 
dan alleen looks. Hoe voelt dat?
‘Veel deuren openen vanwege mijn uiterlijk, althans, vroeger! Ik heb 
het altijd  bewust in mijn voordeel gebruikt. Begrijp me niet verkeerd, 
dit opent wellicht wel deuren, maar ik werk ook hard om binnen te 
blijven. Ik houd mijn klanten tevreden met respect, ethiek, professiona-
liteit en nogmaals, hard werken!’

Jouw passie is reizen, je hebt een voorliefde voor Martini en luxe diners. Je 
wordt deze week 43 en je ziet er geweldig uit. Hoe blijf je in shape?
‘Dankjewel! Ik probeer mijn lichaam te begrijpen en in balans te bren-
gen binnen mijn dagelijkse routine. Ik ben gek op hardlopen, workouts 
en gezond eten. Ik volg een redelijk simpele routine die ik zowel thuis 
in New York kan volgen als wanneer ik elders op de wereld ben. Net als 
alles in het leven is balans de sleutel tot groot succes.’


