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Een trip
tussendoor of
grote reis?
Lees onze tips voor ver weg en dichtbĳ

voorwoord

Ons vakmanschap, een wereld
van verschil voor jouw droomreis

H

et aanbod aan reizen, bestemmingen en vakantieformules wordt met de dag
immenser. Dat je als reisliefhebber het noorden kwĳtraakt tussen alle mogelĳkheden en promoties, is haast onvermĳdelĳk. Daarom zĳn wĳ er. Doe beroep op
onze brede know-how om de vakantie te vinden die het beste bĳ je wensen en dromen past.
Daarbĳ proberen we je steeds te inspireren, te verrassen en je verwachtingen te overtreﬀen.
In dit magazine vind je alvast een aantrekkelĳke selectie uit ons aanbod. Van tips voor
een trip tussendoor tot suggesties voor een grote reis. Kies voor een welverdiende wellnessvakantie aan de Turkse Rivièra met alles erop en eraan, of laat je meevoeren door de
gezelligheid van een citybreak in Dublin. Wie houdt van een skivakantie maken we graag
wegwĳs in de Alpen. Of trek je liever richting de winterzon in de Dominicaanse Republiek
of Kaapverdië?
Blader zeker verder naar de rondreis in Namibië als je op zoek bent naar het grote avontuur. Of ga op ontdekking in Latĳns-Amerika of Vietnam. Kies je liever het ruime sop voor
een onvergetelĳke ervaring? Ga dan voor een once-in-a-lifetime expeditiecruise door het
pakĳs van de arctische gebieden.
Welke vakantie je ook wil, laat de uitwerking over aan experts, aan ons. Want reizen is
onze passie. We bereiden je reis graag tot in de puntjes voor. Zo vertrek je met een gerust
gemoed, wetende dat aan alles is gedacht. En geniet je zonder zorgen van dat onovertroﬀen,
vrĳe vakantiegevoel.

Koen Herbots
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pegase

TURKIJE
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Kaleici in Antalya, Turkije

Vakantie is herbronnen, tot rust komen en de dagelĳkse hectiek even achter je laten. Je batterĳen opladen
bĳ het beoefenen van je favoriete sport of bĳ een verkwikkende spabehandeling. Nood aan een heerlĳke
verjongingskuur, deugddoende massage of een sessie in de hammam? Pegase ontwikkelde een uitgebreid
aanbod aan vakantiebelevingen. Wat dacht je bĳvoorbeeld van een échte wellnessvakantie aan de Turkse
Rivièra? Waar wellness een wereld op zich is ...

WELLNESS AAN DE TURKSE RIVIÈRA
De zuidkust van Turkĳe is een ideale plek
om alle stress te laten varen. Het zachte
klimaat van de Middellandse Zee heeft een
positief eﬀect op lichaam en gemoed. De
Turkse Rivièra heeft heel wat westerse trekjes, toch is de Oriënt is nooit veraf. Zo krĳgt
je vakantie net dat oosterse en aromatische
pigment.
Je lichaam zuiveren, spieren ontspannen
en geest opladen? Een Turks badhuis biedt
een van de meest relaxerende wellnesser-

varingen. Van oudsher komen mensen
er samen voor ontspanning, reiniging en
lichaamsverzorging.

HAMMAM ALS RITUEEL
Een bezoek aan de hammam is een heus
reinigingsritueel, een Turkse way of life.
Een eerste ruimte bereidt je lichaam voor
op de warmte en vochtigheid. Je stapt een
prachtig versierde stoomkoepel binnen en
neemt plaats op een verwarmd marmeren
plateau. Dan begint de eigenlĳke behandeling: scrubben en masseren tot je lichaam
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helemaal schoon is en zĳdezacht aanvoelt.
Wanneer je buitenkomt, voel je je herboren.

BUITENGEWONE SPA
In de hotels en resorts langs de Turkse Rivièra vind je enkele van de meest tot de verbeelding sprekende hammams. We stellen
je graag Regnum Carya (5*) in de buurt van
Antalya voor. Een luxeresort met een buitengewone spa, uit de selectie van Pegase.
Regnum Carya gaat veel verder dan een standaardwellness. Een indrukwekkend complex

edito

Pegase is …
een luxevakantie
vol privileges
Met Pegase geniet je nog intenser van je weldoende vakantie:

Regnum Carya gaat veel verder
dan een standaardwellness.
Een indrukwekkend complex
met een verwarmd binnen- en
buitenzwembad, bubbelbad,
sauna, stoombad ...

Regnum Carya

• Privé-luchthavenvervoer thuis en op je bestemming
• Priority check-in en Fast Laneservice op de luchthaven
• Toegang tot de businesslounge op Brussels Airport
• Bevoorrechte verwelkoming aan boord én gratis keuze van je stoel
• Tot 7 dagen voor vertrek kan je afreisdata, bestemming en hotel
eenvoudig én kosteloos wĳzigen.

Regnum Carya

met een verwarmd binnen- en buitenzwembad, bubbelbad, sauna, stoombad ...
Je geniet er van verschillende massage- en
gezichtsbehandelingen, aromatherapieën
en kuren in de hammam.

le wellnesservaring neem je een luxueuze
kamer met privésauna en jacuzzi. Kies voor
een King Spa Suite voor twee verwarmde
loungezetels, of een Bali House met ruim
terras in oosterse sfeer.

AFKOELEN TOT -195 °C
Ooit al eens cryotherapie willen proberen?
Tĳdens deze behandeling sta je drie minuten in een koelcabine die afkoelt tot -195 °C.
Cryotherapie is overgewaaid uit de topsport,
maar kent intussen heel wat gezond- en
schoonheidstoepassingen. Voor een tota-

VERLICHTE GOLFBAAN
Een balletje slaan terwĳl je partner herbront in de spa? Regnum Carya telt twee
internationaal geprezen golfterreinen. De
18-hole van de Carya Golf Club is bovendien
de eerst verlichte golfbaan van Europa.

Reizen verruimt onze blik op de wereld. Met
Pegase beleef je dit nog intenser. Al dertig jaar
neemt Pegase je mee naar de mooiste plaatsen
op aarde in de meest exclusieve omstandigheden.
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Je ontgint vreemde culturen, onbekende aroma’s
en onverwachte smaken en verblijft in luxueuze
hotels die uitblinken in comfort, service en
beleving. Droom weg terwijl Pegase elk detail
van je vakantie verzorgt, zodat jij enkel hoeft te
genieten. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

live to travel
NAMIBIË

Ongerept avontuur
door Afrikaanse wildernis
ol spanning wil je de droge Kalahariwoestĳn trotseren. De spectaculaire rotsformaties van Damaraland
doen je reikhalzend uitkĳken naar een reis vol sensaties. En liefst van al sta je oog in oog met de Afrikaanse wilde
dieren. De woeste wildernis van Namibië ontdek je best met
Live To Travel. De Belgische touroperator biedt de meest complete Nederlandstalig begeleide rondreizen aan naar Namibië.

V

ONBEDWINGBARE WOESTIJN
‘De grote dorst’, zo luidt de letterlĳke vertaling van Kalahari in
het Tswana. Je kan geen betere naam voor een woestĳn verzinnen. Maar ondanks de droogte van deze onbedwingbare regio,
wemelt het hier van wildlife. Samen met Live To Travel nemen
we je mee in een 4x4 dwars door de rode duinen. Op zoek naar
gemsbokken, elandantilopen, Kalahari-leeuwen, luipaarden en
springbokken. En wat dacht je van een aperitief bĳ zonsondergang in de rode gloed van deze woestenĳ?

Dodevlei

Je reis gaat verder in de Namib, de oudste woestĳn van de
planeet. Je bezoekt er de kleiige Sossusvlei, een meestal droogliggende zoutpan, uitgesleten door de Tsauchab-rivier. Ook de
beroemde Dodevlei en zĳn iconische, oeroude kameeldoornbomen staan op het programma. In Sesriem Canyon heb je een
grote kans om wildleven te spotten, aan de eeuwige waterplassen waar de dieren verkoeling zoeken.

WALVISBAAI
We rĳden door naar Swakopmund aan de Atlantische kust. Het
sfeervolle stadje voelt opvallend Duits aan, gezien Namibië’s
verleden als Duitse kolonie. De locals spreken nog steeds een
mondje Duits en wie wil, kan zelfs ‘Kaﬀee mit Kuchen’ bestellen
in een Konditorei. Een korte rit vanuit Swakopmund brengt je
naar Walvisbaai, waar je nieuwsgierig op zoek gaat naar zeehonden, dolﬁjnen, pelikanen en ﬂamingo’s. Aan boord geniet
je van verse oesters en een glaasje ‘vonkelwyn’.

Walvisbaai

ZWARTE NEUSHOORNS EN WOESTIJNOLIFANTEN
Zin in ruwe natuurpracht? In het natuurgebied van Damaraland vind je een versteend woud van fossielbomen van 280
miljoen jaar oud. In Twĳfelfontein vind je nog meer getuigen
van een aloude geschiedenis, denk maar aan de spectaculaire
rotsformaties en de intussen meer dan 2.500 rotstekeningen.
Nog zo’n wonder zĳn de Organ Pipes, een gesteente in de vorm
van orgelpĳpen van meer dan 120 miljoen jaar oud.
Naast al dat intrigerende stilleven, heeft Damaraland nog meer
troeven achter de hand. In het noordwesten vind je Palmwag,
een kleine oase aan de Uniab-rivier. Hier spot je zwarte neushoorns, leeuwen, hyena’s, giraﬀen en woestĳnolifanten. Een

Een Himba
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zeldzame olifant die wel vier dagen zonder
water kan en enkel hier voorkomt.

SAFARI NAAR ETOSHA
Het Etosha Nationaal Park is een van de
weidste wildparken van Zuidelĳk Afrika.
Een onherbergzaam landschap van meer
dan 22.000 km² aan woestĳn, savanne en
bos. We trekken de Afrikaanse wildernis
in op een safari naar de ondiepe zoutvlakte
van Etosha Pan. Langs dit gebied van witte, opgedroogde modder trekken heel wat
wilde dieren. Een spannend tafereel van
kuddes zebra’s, springbokken, olifanten
en giraﬀen, met de hongerige roofdieren
in hun kielzog.
Geen nood als je nog niet alle Big Five hebt
afgevinkt. Op een laatste safari in Erindi
Game Reserve, gekend voor zĳn hoge concentratie aan wildlife, tref je leeuwen, neushoorns, buﬀels, olifanten en luipaarden.

Vertrekdata groepsreis
Namibië
(ook het jaar rond individueel mogelĳk)
Ontdek de Kalahari, Namibwoestĳn,
Swakopmund, Damaraland en Etosha
Nationaal Park op 14-daagse groepsreis
naar Namibië met Nederlandstalige
begeleiding.

Safari met
het gezin
Namibië wordt wel eens het Afrika voor
beginners genoemd. Het is een veilige
bestemming die we graag aanraden voor
een verre reis met het hele gezin. Live To
Travel neemt je 12 dagen mee op een safari
voor jong en oud.

MALARIAVRIJ
Op zoek naar een malariavrĳe safari voor
je kinderen? In de natuurgebieden van de
Kalahari en het Erindi Private Game Reserve komt alvast geen malaria voor. Van zo’n
safari maakt Live To Travel bovendien een
leuke en informatieve activiteit voor kinderen jonger dan 6 jaar.
Ga in het Erongo-gebergte voor een rit in
de bergen, een begeleide wandeling of een
dagje vogelspotten. Ook in Swakopmund
zĳn er tal van spannende activiteiten zoals
paardrĳden, sandboarden en boottochten.
In het Cheetah Sanctuary en Harnas Wildlife Foundation leer je alles over de wilde
dieren die er worden opgevangen.

Live To Travel is dé specialist voor budgetvriendelijke tot exclusieve

In 2020 kan je bĳna maandelĳks afreizen: 18 jan, 12 feb, 5 apr, 17 jul, 10 sep,
9 okt en 7 nov. Kom gerust bĳ ons langs
voor de Namibië-brochure en meer info.

op maat uitgewerkte reizen naar Afrika en Oceanië. Jaarlijks krijgen
ze het vertrouwen van duizenden klanten voor het uitwerken van hun
droomreis. Live To Travel gaat geen enkele uitdaging uit de weg.
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Nationaal park Etosha

RODE NOMADEN
Een dag later ontmoet je de Himba’s, een van
de laatste nomadische stammen in Afrika.
Hun meest bekende gebruik is dat de Himbavrouwen zich insmeren met een mengsel van
geitenvet en kruiden als teken van status en
bescherming tegen de zon. Hierdoor krĳgen
ze hun typisch donkerrode huidskleur.
De nomaden leven voornamelĳk van hun vee
en verhuizen wel zeven keer per jaar.

dominicaanse republiek

VAN SANTO DOMINGO NAAR PUNTA CANA

Fly & drive naar het
hart van de Caraïben

Samaná

Voorbĳ de witte stranden, palmbomen en luxeresorts, valt in de Dominicaanse Republiek heel wat te
beleven. Treed in de voetsporen van Christoﬀel Columbus, neem een duik bĳ de ingesloten waterval van
El Limón en verken de exotische natuur van Ojos Indígenas. Deze en andere verborgen parels ontdek je
best tĳdens een verrassende ﬂy & drive. Op eigen tempo reis je van Santo Domingo naar Punta Cana.

AMERIKA’S EERSTE KATHEDRAAL
Santo Domingo, hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, was een belangrĳke plek
voor Christoﬀel Columbus en zĳn ontdekking van De Nieuwe Wereld. Hier is Basilica
Menor de Santa Maria gevestigd, de allereerste kathedraal op het hele Amerikaanse
continent. Vanuit de historische kern van
deze koloniale stad raakte de westerse cultuur verspreid over heel Amerika.
Het oude stadsdeel is beschermd als Unesco Werelderfgoed. Santo Domingo werd
gebouwd volgens een rasterpatroon van
16 straten, kenmerkend voor de later opgetrokken steden van De Nieuwe Wereld.
Dit maaswerk vormt een prachtig parcours

door de koloniale geschiedenis. Langs pittoreske straten wandel je langs de oudste
bouwwerken van het hele continent. Hoogtepunten zĳn het Paleis van Diego Columbus, de ruïnes van het Klooster van San
Francisco en het kasteel van Ozama.

nen is een paardrĳtocht door de jungle.
Bestemming: de watervallen van El Limón,
helemaal ingesloten door tropische wildernis. Het water valt zo’n 50 meter naar
beneden in een klein meer. Een feeëriek
plaatje waar je heerlĳk kan zwemmen.

WALVISSAFARI IN SAMANÁ
Veel Dominicanen zullen “Samaná” antwoorden, wanneer je hen vraagt naar het
mooiste deel van hun land. De plek aan de
noordkust is een van de best bewaarde geheimen van de Dominicaanse Republiek.
Niet alleen de traditionele charme en het
ontspannen sfeertje zĳn hier een zaligheid,
Samaná heeft ook een Europees tintje.
Een unieke manier om Samaná te verken-

Aan de Baai van Samaná ben je in de winter getuige van de walvissenmigratie. Daar
zoeken jaarlĳks tot 5.000 bultrugwalvissen
de warme temperaturen op voor het paarseizoen. Er bestaat geen betere plek waar
je de grootste zoogdieren ter wereld in het
wild van zo dichtbĳ kan zien.
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PIRATENGOUD
Daarna ga je verder naar het nationaal

edito

Romantiek in de Caraïben
Je honeymoon,
huwelijksverjaardag of
Valentijnsdag vieren op een
idyllische bestemming? Dan
is de Dominicaanse Republiek
beslist een aanrader. Het
eiland ademt romantiek. De
Dominicaanse Republiek staat
dan wel gekend om zijn allinclusive resorts, als koppel kan
je hier evengoed terecht in een
boetiekhotel of ecolodge. Zelfs
in Punta Cana.

Santo Domingo

Los Haitises

park Los Haitises, enkel bereikbaar per
boot. Hier treed je binnen in een wereld
van tropische vegetatie, kliﬀen en meer
dan 100 vogelsoorten. De grotten van het
natuurpark waren ooit heimelĳke opslagplaatsen vol piratengoud. Meer zelfs, hier
werden enkele scènes opgenomen voor de
Disney-kaskraker Pirates of the Caribbean.

JULIO IGLESIAS & FRANK SINATRA
Hou onderweg naar Punta Cana zeker halt
in La Romana. Hier tref je Altos de Chavón,
een reconstructie van een 16e-eeuws mediterraans dorp, handgemaakt door lokale
ambachtslieden. Het amﬁtheater in Griekse stĳl telt 5.000 zitplaatsen en was ooit het
decor voor optredens van Pet Shop Boys,

Playa Macao

Julio Iglesias en Frank Sinatra.
De Sint-Stanislaskerk in het dorp is dan
weer een geliefde locatie voor trouwers. De
kerk dankt zĳn naam aan de gelĳknamige
Poolse patroonheilige, toen Paus Johannes
Paulus II zĳn heilige as daar achterliet.

VERLENGDE STRANDVAKANTIE
Laatste stop is Punta Cana, wereldberoemd
om zĳn witte stranden en azuurblauwe wateren. De schilderachtige bestemming is
een van de snelst groeiende hotspots van
de Caraïben.

de golven van Playa Macao. De lagunes van
het Ojos Indígenas natuurpark zĳn landinwaarts dan weer ideaal voor een wandeling
door de exotische natuur. Mag je reis nog
wat langer duren? Geniet gerust nog enkele
dagen na in Punta Cana tĳdens een verlengde strandvakantie.

De Dominicaanse Republiek is een van de weinige
landen in de Caraïben waar je strand en cultuur kan
combineren met een actieve vakantie. Ideaal voor een
ﬂy & drive op eigen houtje. We stippelen graag een
route uit met de ingrediënten die je verkiest. Vraag

Ga vissen in Cap Cana, zeil langs de kustlĳn
van Bávaro of waag je op een surfplank aan
–9–

ernaar bij ons, uw reisagent.

club med

OPENING MICHÈS PLAYA ESMERALDA

Kroonjuweel in
de Dominicaanse
Republiek
Langs de ongerepte Noordkust van de Dominicaanse Republiek
is de natuur heer en meester. Nabĳ Samana ligt het gloednieuwe
Michès Playa Esmeralda, het eerste Exclusive Collection Resort
van Club Med in de Caraïben. Een buitengewoon natuurlĳke
setting met een uitgestrekt strand langs een riante palmentuin.
Welkom in deze getaway to paradise!

4 APARTE WERELDEN
Midden in het tropische regenwoud biedt dit allereerste ecochic 5 Club Med Resort je volledige ontspanning. Geniet van
uitzonderlĳke diensten in vier heel aparte werelden:
• Explorer Cove: een plek voor kleine en grote avonturiers. Met
een brede waaier aan activiteiten voor het hele gezin.
• Caribbean Paradise: het hart van het resort, midden in het
tropische groen. Ideaal voor actieve volwassenen en gezinnen
met tieners.
• Emerald Jungle: een Zen Zone met een focus op rust en welzĳn. Voor volwassenen die bovenal rust zoeken.
• Archipelago: een uitzonderlĳke oase van rust langs de oceaan, in een verﬁjnde en romantische sfeer. Voor koppels die
op zoek zĳn naar ultieme luxe, met een privézwembad en
persoonlĳke buitendouche. De ideale ontspanningsplek om
te genieten van elkaar.

Duurzaam op vakantie
Michès Playa Esmeralda is een oase van rust, met aandacht
voor de Dominicaanse fauna en ﬂora. Als voortrekker van
duurzaam toerisme zet Club Med zich al meer dan 60 jaar
in voor de bescherming van hun locaties. Ze zĳn pionier op
vlak van groen bouwen, ondersteunen de lokale productie,
en maken personeel en reizigers bewust van de kwetsbaarheid van hun droomplekken.

Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive vakantieresorts op
uitzonderlijke locaties. Op maat van levensgenieters die complete ontspanning,
luxe en privacy zoeken. Vraag naar hun aanbod, bij ons, uw reisagent.
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ALPE D’HUEZ VOLLEDIG IN HET NIEUW

Vernieuwd
familieresort in
de Franse Alpen
Club Med Alpe d’Huez kreeg een upgrade van een 3 naar
een 4 familieresort. Binnenkort volgt dan ook de feestelĳke
heropening. Treed binnen in het gezelligste toevluchtsoord
van de Grandes Rousses, een uitzonderlĳke plek voor onvergetelĳke sneeuwervaringen.

LANGSTE ZWARTE PISTE TER WERELD
Op de zuidelĳke hellingen van Alpe d’Huez geniet het vernieuwde 4 resort in Isère van 300 dagen zon per jaar. Het skigebied
van Grand Domaine telt 250 km aan zonovergoten skipistes voor
zowel beginnende, ervaren als gevorderde skiërs. Neem de Pic
Blanc-kabelbaan naar de top op 3.330 m hoogte, en geniet van
een waanzinnig 360° uitzicht op de omliggende toppen.
Van hieruit kan je La Sarenne afdalen, de langste zwarte piste
ter wereld. Je skiet 16 km aan één stuk door. Een hoogteverschil van 1.800 m aﬂeggen in anderhalf uur zonder ook maar
één skilift te nemen, zorgt voor een onvergetelĳke ervaring!
Bind daarna de schaatsen aan op de ĳsbaan in het hart van dit
bruisende skigebied. Of probeer skĳøring en laat je op je latten
voorttrekken door een paard.

FAMILIEPLEZIER & QUALITYTIME
In het vernieuwde Club Med Alpe d’Huez geniet je met het hele
gezin van meer comfort en faciliteiten. Het resort heeft ruimere
suites, twee extra Kids Clubs en een uitgebreid programma voor
kinderen van 4 maanden tot 17 jaar. Bovendien zĳn er nieuwe
restaurants, meer zwembaden en de Happy Room: een ruimte
voor spel, familieplezier en qualitytime. Of neem een momentje
voor jezelf in de vernieuwde Club Med Spa by Payot.
ALLES LIGT KLAAR
Hoe we je aankomst het best kunnen omschrĳven? Vlot en
eenvoudig. Je skipas en digitale armband, die als sleutel dient
tĳdens je verblĳf, liggen al voor je klaar bĳ de receptie. En met
de Easy Arrival-service hebben we je volledige ski-uitrusting al
in je locker gedeponeerd.

TIP

Verleng je skiplezier met avondski op de Stadepiste. Van eind december tot eind maart kan
je op donderdag (en soms op dinsdag) de
zonsondergang meemaken vanop je skilatten.
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Oceania Cruises

CRUISE MIDDEN-OOSTEN

Ontdek de mythische
Arabische wereld
E

indelĳk. Vanaf het najaar van 2020 kan je het Midden-Oosten dankzĳ Oceania
Cruises ook ontdekken met een kleinschaliger cruiseschip. Voorheen was dat
enkel mogelĳk met megaschepen. We pikten er alvast deze roundtrip Dubai
voor je uit. Met Sir Bani Yas, Doha, Bahrein en Khasab pakt Oceania Cruises uit met
nieuwe aanleghavens.

40 ARCHEOLOGISCHE SITES
Geen betere plaats dan Dubai om een cruise
naar het Midden-Oosten aan te vatten. De
lokale cocktail van ultramoderne architectuur en Arabische tradities is enorm boeiend. Denk maar aan de indrukwekkende
Jumeirah-moskee, de smalle steegjes van
het oude Dubai en de iconische wolkenkrabbers.
Van hieruit brengt het cruiseschip Sirena,
met maximaal 684 gasten aan boord, je naar
Sir Bani Yas. Naar de meer dan 40 archeologische sites, vlak voor de kust van Abu
Dhabi. Eerder benieuwd naar de fauna en
ﬂora van de Arabische wereld? Meer dan de
helft van het eiland is voorbehouden voor
de meer dan 10.000 wilde dieren van het
Arabian Wildlife Park, waaronder giraﬀen,
hyena’s, cheetah’s, gazellen en de Arabische
oryx.

Vertrekdata Roundtrip
Dubai

WOESTIJNSAFARI IN ABU DHABI
De rĳkste stad van de wereld? Abu Dhabi,
met zĳn weelderige hotels, musea, jachthaven en architecturale pronkstukken. Rĳ
door de duinen op een opwindende woestĳnsafari of neem een duik in de onderwaterwereld.

Benieuwd naar deze 10-daagse cruise
naar het Midden-Oosten met Oceania
Cruises? Stap aan boord van de Sirena
op 11 dec 2020 of 28 feb 2021. Een luxe
balkonhut kan al vanaf 2.759 euro
(cruise only). Vraag ons gerust naar
de mogelĳkheden.

Ook Doha is zeker de moeite waard. Aan
boord van een dhow – een traditioneel Arabisch zeilschip – heb je dicht langs de kust
een magniﬁek zicht op de Qatarese hoofdstad. Het Museum of Islamic Arts brengt
je de nodige dosis cultuur met de grootste
collectie islamitische artefacten ter wereld.

Oman

BAHREIN EN FUJAIRAH
De geschiedenis van Bahrein brengt ons terug naar 2300 voor Christus, met oude stad
Dilmun als belangrĳke handelspost tussen
Mesopotamië en India. Op de archeologische site van het fort van Bahrein, Unesco
Werelderfgoed, maak je een verre reis naar
het verleden.
Emiraat Fujairah aan de Golf van Oman is
de uitgelezen locatie voor diepzeevissen en
snorkelen. Aan wal ontdek je het Fujairah
Fort en het Hadjargebergte.

DHOW-CRUISE IN OMAN
In Muscat, de hoofdstad van Oman, bewonder je het kleurrĳke paleis van Al Alam en
de forten van Jelali en Merani, en snuif je
de sfeer op langs de bruisende soeks. Het
mooiste zicht op de schilderachtige kust van
Batinah heb je dan weer langs de Cornicheboulevard. Geniet van de oases, vissersdorpjes en het middeleeuwse Nakhal Fort.
In het noordelĳke puntje van schiereiland
Musandam, weg van de platgetreden paden,
vind je het stadje Khasab. Kies voor een
dhow-cruise langs de Straat van Hormuz
of ga bultrugdolﬁjnen spotten langs de baai.
De intieme en luxueuze vloot (684 of 1.250 gasten)
van Oceania Cruises bevaart de 7 wereldzeeën.
Topgastronomie en culinaire hoogstandjes staan
centraal. Voor levensgenieters en globetro ers.
Vele extra’s zijn standaard inbegrepen, zoals
wiﬁ, softdrinks en etentjes in een van de
specialiteitenrestaurants. Vraag naar hun aanbod
bij ons, uw reisagent.
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Dubai

Cruiseschip
Sirena in
nieuw kleedje
Doorkruis het Midden-Oosten met Oceania Cruises,
aan boord van de Sirena. Het van kop tot teen
gerenoveerde schip werd in mei 2019 opnieuw te water
gelaten. Openbare ruimtes en trappenhallen ondergingen een prachtige metamorfose, 342 kajuiten en suites
werden compleet vernieuwd.

SIRENA EXOTIC COLLECTION
Naast de renovatie van de Sirena, onthult Oceania
Cruises een compleet nieuwe selectie van ongewone
vaarroutes en excursies.
Onder de noemer ‘Sirena Exotic Collection’ verken je
de exotische bestemmingen Egypte, Israël, Turkĳe, het
Arabisch Schiereiland, India, Myanmar en Indonesië.
De rederĳ neemt je vanaf de herfst van 2020 mee naar
innemende steden waaronder Jerusalem, Istanbul,
Dubai, Mumbai, Bangkok en zelfs Rangoon. Vraag ons
vrĳblĳvend naar meer informatie.
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hotel morabeza

KAAPVERDIË

Belgisch
toevluchtsoord op
tropische archipel
Iets meer dan 50 jaar geleden werd de Belgische familie Vynckier
verliefd op het Kaapverdische eiland Sal. Het vakantiehuis dat
ze er bouwden, groeide intussen uit tot een viersterrenhotel met
120 kamers. Het hotel is precies een dorpje op zich en geldt als een
referentie binnen de Kaapverdische hotellerie. Een klein stukje
paradĳs, slechts op 6 uur vliegen van bĳ ons.

BESTE HOTELSERVICE VAN KAAPVERDIË
Het creoolse woord ‘morabeza’ betekent zoveel als zachtheid, vriendelĳkheid, beminnelĳkheid en gastvrĳheid. Een betere naam kon
Hotel Morabeza niet kiezen voor zichzelf. Hier word je namelĳk
verwelkomd in een familiale sfeer. Die traditie van gastvrĳheid bezorgde het hotel in 2019 nog de Luxury Travel Guide Award voor
de beste service van alle hotels op Kaapverdië, uitgereikt door een
professionele jury.
GOUDEN ZANDSTRAND
Op Kaapverdië durft het wel eens waaien, maar Hotel Morabeza biedt
wat beschutting langs het gouden zandstrand van Santa Maria. Hier
geniet je bĳ zonsopgang van het zicht op de Antlantische Oceaan.
Heerlĳk ontspannen of dat éne boek eindelĳk uitlezen? Dit is de
plek om dat te doen.
Kaapverdië is de vakantiebestemming bĳ uitstek voor watersportliefhebbers. Wind- en kitesurfers meten zich met de golven op verschillende befaamde surfspots. Duikers en vissers ontdekken er dan
weer een rĳke onderwaterwereld.

Pure ontspanning? Watersportplezier? Culinaire verwennerij? Hotel Morabeza in Kaapverdië heeft
het allemaal. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent..
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caractère
GRIEKENLAND

9RRUEõGHFOLFK«VYDQGHHLODQGHQ
Bĳ een vakantie naar Griekenland denk je wellicht aan de typisch witgekalkte huisjes met blauwe deuren en kozĳnen.
Maar om het échte, authentieke Griekenland te ontdekken, trek je best het vasteland in. Samen met Caractère ontdek
je de restanten van een rĳke geschiedenis, vaak ver weg van alle drukte.

Akropolis - Athene

Leonard Cohen

DE PELOPONNESOS
Op beleefreis naar de Peloponnesos neemt
Caractère je tien dagen mee naar de betoverend mooie kustlĳn van Griekenland. Neem
een frisse duik in de Egeïsche en Ionische
Zee, verblĳf in door Caractère geselecteerde
tophotels en zet koers naar een wereld van
mystiek.
Een van de hoogtepunten is de site van Mykene: de stad van Koning Agamemnon in
de mythes van Homerus. Ook het theater
van Epidauros mag niet ontbreken. Het best
bewaarde theater uit de Griekse Oudheid is
wereldberoemd om zĳn feilloze akoestiek.
Een muntstuk laten vallen is vanop alle zitjes even duidelĳk hoorbaar.
Na een bezoek aan spookstad Mystrás
brengt een rondrit je naar de woontorens
van Mani, symbool voor het krĳgshaftige

verleden van Griekenland. Daarna verder
naar Monemvassía: een pittoresk stadje op
een schiereiland, enkel nog bereikbaar via
een dĳk.

INSPIRATIEBRON VAN LEONARD COHEN
Twee Griekse hoofdsteden ontdekken tĳdens één reis naar Griekenland? Kies dan
voor de beleefreis naar Athene en Nafplion,
de eerste hoofdstad van Griekenland. Vandaag is Nafplion een gezellig drukke havenstad en de favoriete weekendbestemming
van de Atheners. Er is het waterkasteel van
Bourtzi, de Palamidi-burcht en het prachtig
panorama op de hele omgeving.

Cohen kocht hier in 1960 een huis om zich
in volledige afzondering te laten inspireren.
Daarna reis je verder naar Athene: het politieke, culturele, historische en economische centrum van Griekenland. Voor wie
haar beter wil leren kennen, heeft de stad
tal van gezellige wĳken en volksbuurten in
petto. In de straatjes van de Plaka-wĳk aan
de voet van de Akropolis en op de brokantemarkt van Monastiraki vergeet je even dat
je door een miljoenenstad loopt.
Meer dan 25 jaar ervaring, sterke specialisatie en
grondige knowhow. Meer dan 25 jaar kwaliteit en
persoonlijke service. De familiale toerismegroep

Neem de ferry naar het idyllische Hydra
en haar statige herenhuizen. De havenstad
staat gekend als een belangrĳke inspiratiebron voor tal van bekende dichters, schrĳvers en kunstenaars. Een jonge Leonard
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Caractère kent de bestemmingen en hotels
in Zuid-Europa door en door, waardoor ze net
datgene selecteren dat het beste bij uw reisproﬁel
past. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Hapag-Lloyd Cruises

ARCTISCHE EXPEDITIECRUISES
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Spitsbergen is een wonderlĳke archipel van uitgestrekte ĳsvelden en in sneeuw verdronken pieken en
gletsjers. Een gebied van bĳna meer ĳsberen dan mensen, rĳk aan epische legendes van poolexploratie.
Dichter bĳ de noordpool kan je wellicht niet geraken. Samen met zĳn vrouw en zĳn kinderen van 5 en 7,
maakte Davy een avontuurlĳke expeditiecruise naar deze bĳzondere eilandengroep.“Een openbarende
ontdekking … ”

GRANDIOOS IJSLANDSCHAP
“We zagen een kolonie zonnebadende
“Een diepblauwe noordelĳke watermassa, walrussen en ĳsformaties in vĳftig tinten
vol oplichtend drĳﬁjs in het blauwe rim- blauw. De zoektocht door het ĳs bracht ons
pellaken van de oceaan. Met besneeuwde
daarna terug naar ons expeditieschip dat
kustlĳnen en bergen die precies een on- ergens op ons lag te wachten.”
metelĳke slagroomtaart vormen.” Wanneer
we Davy vragen hoe hĳ het heeft gesteld op
WARMTEWISSELAAR VAN DE PLANEET
expeditiecruise naar Spitsbergen, spreekt
Behalve de pracht van de ongerepte natuur,
ontdekte het gezin de wetenschappelĳke
hĳ nog steeds met veel bewondering.
basissen en desolate nederzettingen van
“Spitsbergen is een indrukwekkende ĳs- Spitsbergen. “De lezingen aan boord gaven
woestĳn. In de schaduw van het ĳs schuilt
ons heel wat inzichten over de geschiedeeen grandioos en inspirerend landschap
nis van de Nederlandse walvisvaarders en
met puntige bergen, diep ingesneden fjor- Russische pelsjagers.”
den en begroeide valleien.”
“En we staken veel op over bepaalde natuurWALVISSEN EN WALRUSSEN
fenomenen. Zo is de oceaan ter hoogte van
De expeditie-ervaring liet merkbaar een
Spitsbergen (en Groenland) blĳkbaar de
diepe indruk na. “Langs krakende gletsjers
warmtewisselaar van de hele planeet. De
vaarden we met de rubberen excursieboten
temperatuur van het water bepaalt de
door het ĳswater van Spitsbergen. Wind en
kracht van onze winden, de rĳkdom van
kou trotserend, keken we met open mond
onze visgronden en de zuiverheid van onze
naar het opspuitende water van walvissen.” lucht. Een openbarende ontdekking.”
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Vertrekdata met
Dixie Dansercoer
Antarctica:
13 dagen, van 2 tot 15 februari 2021
Canada-Groenland:
14 dagen, van 6 tot 20 juli 2021

MET DIXIE DANSERCOER NAAR ONTEMBARE POOLGEBIEDEN
Staat een expeditiecruise naar arctische landschappen ook op jóúw
bucketlist? In 2021 kan je met Hapag-Lloyd Cruises op ontdekking
langs ongerepte vaarroutes. Ontdek Antarctica onder begeleiding
van Vlaams poolreiziger Dixie Dansercoer en zĳn echtgenote Julie
Brown. Of ga met hen op expeditie naar Canada en Groenland.

Na Hudson Strait en Monumental Island bereiken we de westelĳke
kust van Groenland. In Ilulissat onthullen Dixie en Julie de oude
Inuït-nederzettingen van Sermermiut en fantastische zichten op
de ĳsbergen. Ook het bĳna surrealistische landschap met langzaam
voorbĳdrĳvende ĳsbergen in Disko Bay is echt het bewonderen
waard.

CANADA EN GROENLAND
Eerste aanlegplaats op expeditie naar Canada en Groenland is
Torngat Mountains National Park. De spectaculaire wildernis is
een land van bergen, ĳsberen, gletsjers en rendieren. Daarna richting de onbewoonde Button Islands en de noordkust van Labrador,
toeristisch zo goed als onontgonnen. Met wat geluk bezoeken we
de Inuït-gemeenschap van Rigolet.

EXPEDITIECRUISE NAAR ANTARCTICA
Ook je 13-daagse expeditiecruise naar Antarctica kan in geen betere
handen zĳn dan in die van Dixie Dansercoer en Julie Brown. De
poolreizigers nemen je mee langs de Drake Passage, het Antarctische Schiereiland, de Weddellzee en de Zuidelĳke Shetlandeilanden. Ze zĳn je aanspreekpunt gedurende de volledige expeditie en
verrĳken je reis met lezingen en kennersinzichten.

Kies voor een unieke expeditiecruise in absolute luxe. De bemanning van
Hapag-Lloyd Cruises heet je welkom aan boord. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.

Tĳdens de rubberbootexcursies nemen ze een deel van de begeleiding op zich. De ervaren avonturiers ontdekken al meer dan 15
jaar de meest onherbergzame gebieden. In 2012 brak Dixie zelfs
nog het wereldrecord van de langste niet-gemotoriseerde expeditie
op Antarctica: 5.013 km in 74 dagen.
– 17 –

Cosmic Travel

GUYANA

Ecotoerisme
in onbekende parel

Kaieteur Falls

Een kwarteeuw geleden durfde Cosmic Travel al reizen aanbieden naar Costa Rica, toen nog een blinde
vlek bĳ het grote publiek. Intussen hoort de bestemming in het rĳtje klassiekers naast Peru, Argentinië
en Brazilië. Vandaag biedt de niche-touroperator het compleet onontgonnen Guyana aan. En verdorie,
met deze bestemming hebben ze opnieuw een parel opgevist … Op deze 14-daagse rondreis neemt Cosmic
Travel je mee door de natuurpracht van Guyana. Waan jezelf ontdekkingsreiziger en spot meer dan 800
tropische vogelsoorten en andere bĳzondere dieren. Met wat geluk zelfs een jaguar!.

DAG 1
Aankomst en transfer naar Cara Lodge in
hoofdstad Georgetown.
DAG 2
Een binnenlandse vlucht brengt je naar
de Kaieteur Falls aan de Potaro-rivier. Vĳf
keer zo hoog als de Niagarawatervallen, is
dit de hoogste enkelvoudige waterval van
de wereld.
DAG 3
Reis verder naar het uitgestrekte regenwoud van Iwokrama, al duizenden jaren de
thuishaven van het inheemse Macushi-volk.

Daarnaast ontdek je hier een indrukwekkende dierenwereld met honderden
vogelsoorten. Zoals de intrigerende reuzennachtzwaluw, die zich in de bomen steeds
weet te camouﬂeren als een stuk schors.

DAG 4
We verlaten de lodge per boot en maken
een stevige wandeling naar Turtle Mountain. Het adembenemende uitzicht over het
bladerdak maakt de 360 m hoge klimtocht
meer dan de moeite waard. Met wat geluk
kruis je zelfs een bosduivel of rode brulaap.
Of kies voor een boottocht naar Stanley
Lake, op zoek naar de zwarte kaaiman.
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DAG 5
Een 4x4 brengt je naar een van de beste
plekken om de haast ongrĳpbare jaguar
te zien. Onderweg kan je verschillende
vogelsoorten afvinken: vruchtenkraai,
topaaskolibrie, baardkoekoek en diverse
ara’s. Verken daarna het regenwoud vanop 30 m hoogte, over de hangbruggen van
Iwokrama Canopy Walkway.
DAG 6
Voor dag en dauw trekken we opnieuw
het regenwoud in, op zoek naar nog meer
gevleugelde natuurpracht. Of kies je eerder voor een wildlife-wandeling?

Surama

Spot meer dan 800
vogelsoorten en andere
bijzondere dieren. Met wat
geluk zelfs een jaguar.

Iwokrama Canopy Walkway

DAG 7
Vandaag ga je op zoek naar de oranje rotshaan.
Het opvallende mannetje heeft van kuif tot
klauwen een oranje verenkleed. Aan het
Pakaraima-gebergte ontmoet je de inheemse Surama-gemeenschap. Je overnacht in
Surama Eco Lodge, volledig gerund door de
gemeenschap zelf.
DAG 8
Vanop de bergen geniet je van een prachtig zicht op Surama Village en de savanne.
Liever geen stevige beklimming? Je gids
voorziet genoeg alternatieve activiteiten, en
daarna volgt nog een spannende boottocht
over de Burro Burro-rivier.
DAG 9
Verken de omgeving van je verblĳf van
deze vanavond: Rock View Lodge, pal op
het kruispunt van de savanne en de beboste ‘piedmonts’. De bloeiende natuur trekt
veel vogels aan die verzot zĳn op nectar en
vruchten.
DAG 10
Tĳdens een ochtendhike aan de voet van

het Pakaraima-gebergte, ontmoet je nog
meer zeldzame vogels. Zoals de grauwe
treurtiran, Finsch’ organist en rode heremietkolibrie.

kaaimannen, en help een handje bĳ het
verzamelen van gegevens. Na het wegen,
meten en taggen, worden de alligators opnieuw vrĳgelaten.

Daarna verder naar Karanambu Lodge,
thuisbasis van de in 2016 overleden Diane
McTurk. Nog steeds geldt Diane als een pionier in ecotoerisme. Sinds de jaren 80 ving
ze gewonde reuzenotters op en bracht ze
vele kleintjes groot, om ze later opnieuw
vrĳ te laten. Dat de otters haar overal trouw
mee naartoe volgden, bezorgde Diane de
bĳnaam ‘Otter Lady’.

DAG 13
Na je binnenlandse vlucht naar Georgetown
neemt een ervaren gids je op sleeptouw
door de stad. Bezoek Stabroek Market, de
Sint-Joriskathedraal, het stadhuis en de andere historische gebouwen. Zeker bĳzonder is de zoo, intussen omgevormd tot reddingscentrum voor tropische, wilde dieren.

DAG 11
Nog nooit een reuzenmiereneter gezien? In
de glooiende graslanden bezoek je vandaag
hun habitat. Met een beetje geluk zien we
de twee meter lange dieren zelfs hun ontbĳt
uit een termietenheuvel halen.

DAG 14
Transfer naar Cheddi Jagan International
Airport voor je terugvlucht.

Cosmic Travel biedt uitdrukkelijk niet de hele wereld
aan, maar enkel en alleen Latijns-Amerika. Op

DAG 12
In Yupukari verblĳf je in Caiman House,
een lodge en belangrĳk centrum voor onderzoek in en rond de Rupununi-rivier.
Neem deel aan de veldonderzoeken naar
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die manier houden ze hun ongeëvenaarde kennis
over dit boeiende continent continu op peil. Voor
een bestemming als deze moet je echt bij hen zijn.
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Viva Cruises - Rivercruises by Cruise Selection

DONAU

Pracht en praal
langs de Donau
Wenen, Boedapest en Bratislava imponeren met extravagante pracht en praal. De sprookjesachtige
paleizen en kathedralen van de Donau-steden meemaken op een stĳlvolle riviercruise? Voor 2020 selecteerden we uit het aanbod van Rivercruises by Cruise Selection deze vaarroute van Viva Cruises, aan
boord van de volledig vernieuwde Tiara. Dankzĳ doordachte en lichtrĳke ruimteconcepten, geniet je op
dit all-inclusive schip steeds van de mooiste Donau-panorama’s.

KEIZERLIJK WENEN
Je Donau-cruise begint en eindigt in Passau,
een Duitse stad die de Beierse hartelĳkheid
combineert met zuidelĳke ﬂair. Van hieruit
vaar je verder naar Wenen, voor de tiende
keer op rĳ verkozen tot meest leefbare stad
van de wereld.
Fan van Sissi? Dan zĳn het barokke paleis
Schönbrunn en de keizerlĳke Hofburg een
must. Maak zeker tĳd voor het pittoreske
oude centrum, een kunsttentoonstelling in
de Albertina en een kopje ‘wienermelange’
in een Weens koﬃehuis.

BOEDAPEST EN BRATISLAVA
In Boedapest bezoek je de beroemde
Sint-Stefanusbasiliek en zĳn majestueuze
interieur. Loop door de kleine straatjes naar
een traditioneel strudelhaus, waar sinds
jaar en dag zoete en hartige delicatessen
uit het Habsburgse rĳk worden gemaakt.

Afvaarten in 2020
Nog meer cultuur vind je in Bratislava.
Langs de zigzaggende trappen bestĳg je
de toren van het oude stadhuis. Wat je ook
niet mag overslaan: de Sint-Maartenskathedraal en de Blauwe Kerk, een staaltje
Hongaars secessionisme. Of lunch in het
restaurant UFO, met een schitterend uitzicht over de Donau en de stad vanop 80 m
hoogte.

POORT NAAR DE WACHAU
Hoge cultuur in zĳn puurste vorm? De
abdĳ van Melk, Unesco Werelderfgoed, is
het grootste barok-ensemble van Europa.
De zogenaamde ‘Poort naar de Wachau’
wordt al sinds de oprichting in 1089 ononderbroken bewoond door benedictĳnse
monniken. Heel indrukwekkend zĳn de
kostbare fresco’s, marmeren hal, kapittelkerk en bibliotheek met historische boekencollecties.
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Interesse in dit 8-daags vaarprogramma? In 2020 voorziet Viva Cruises
verschillende afvaarten van juli tot
oktober. Bovendien reis je aan boord
van vlaggenschip Swiss Tiara, dat in
januari een upgrade krĳgt en wordt
omgedoopt tot Viva Tiara.
Vraag ons gerust naar meer
informatie.

Viva Cruises - Rivercruises by Cruise Selection
verruimt je horizon langs de mooiste waterwegen
van Europa. De ﬁjne schepen van Viva Cruises
brengen je langs de Donau, Elbe, Moezel, Rijn,
Rhône en de Seine. Vraag naar hun aanbod
bij ons, uw reisagent.

Explora Hotels&Explorations

CHILI & PERU

De privileges
van ongerept
Zuid-Amerika
Explora Patagonia

“Met enkele kameraden reisde ik jarenlang naar de meest avontuurlĳke omgevingen van Chili. We werden smoorverliefd op
onconventioneel reizen, en waren vastbesloten om de mooiste
afgelegen gebieden van Zuid-Amerika aan de wereld te laten
zien.” Onder de naam Explora richtte Pedro Ibáñez daarom
enkele luxehotels op. Zodat je na een diepgaande verkenning
van het ongerepte tot rust komt. Steeds in onovertroﬀen luxe,
en op ﬁlmische locaties.

AAN DE RAND VAN DE WERELD
Een nostalgische foto uit 1991 met twee vrienden op een stelling
in de sneeuw van Patagonië in Chili. Je zou nauwelĳks vermoeden dat hier vandaag een luxeverblĳf staat. Vĳfsterrenhotel
Explora Patagonia ligt als een aangemeerd schip aan de oevers
van het Pehoé-meer. Een bevoorrechte locatie in het hart van
Torres del Paine National Park. Hier verblĳf je aan de rand van de
wereld. Tussen gletsjers, majestueuze bergen en turquoise meren.

Atacama

STERRENKIJKEN IN ATACAMA
De ideale uitvalsbasis in de Atacama-woestĳn, in het noorden
van Chili? Explora Atacama, op 2.500 m hoogte in Ayllu de Larache. Van hieruit tref je enorme zandduinen, zoutpannen, vulkanen en het complexe ecosysteem van Andes Altiplano. Atacama
heeft een van ‘s werelds helderste sterrenhemels, ga dus zeker
sterrenkĳken in het eigen observatorium van het hotel. De koepel herbergt een krachtige, geavanceerde optische telescoop.

Explora Valle Sagrado

MYSTERIEUS RAPA NUI
Geograﬁsch gezien is Paaseiland misschien wel de meest intrigerende plek van Chili. Op 3.700 km van het Zuid-Amerikaanse continent, is dit het meest afgelegen bewoonde eiland op onze planeet.
Zo goed als alle personeelsleden van Explora Rapa Nui behoren
tot de authentieke, inheemse Rapa Nui-bevolkingsgroep. Trots
op hun erfgoed, vertellen ze je graag over de unieke, raadselachtige cultuur van hun mysterieuze vulkaaneiland.
INCA’S IN PERU
In 2016 opende Explora voor het eerst een hotel buiten Chileense grenzen: Explora Valle Sagrado in Peru. Een beschermde en
rustige haciënda, omgeven door maïsvelden en met uitzicht op
de bergen. Kortom, een ideaal hoofdkwartier om Cusco, Machu
Picchu en de Heilige Vallei van de Inca’s te verkennen. Uniek is
het Pumacahua Bath House, een gerestaureerd koloniaal landhuis uit de zeventiende eeuw met sublieme wellness-faciliteiten.

Paaseiland

De vier luxehotels van Explora zijn de uitgelezen uitvalsbasis om de meest
afgelegen gebieden van Zuid-Amerika te verkennen. Kenmerkend voor de hotels:
steeds op een indrukwekkende locatie met verbluﬀende vergezichten. Mijlenver
van de beschaafde wereld. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Travelworld
MALTA

9 must-do’s in Malta
M

alta: een overvloed aan cultuur, en slechts een
zakdoek groot. De kleine eilanden van de Maltese
archipel baden in de zon, maar hebben ook heel
wat te bieden. Travelworld laat je graag proeven van deze
mediterrane cocktail van negen niet te missen toppers.

1. STRAATJES VAN VALLETTA
Geen enkele reis naar Malta is compleet zonder het Unesco
Werelderfgoed van Valletta te verkennen. In de oude, goed bewaarde stad waan je je in de middeleeuwen. Er is dan ook veel
te zien: kerken, musea, een fort, en een gezellige wirwar van
kleine straatjes, hippe bars en restaurants. Tip: bezoek zeker de
Upper Barrakka-tuinen voor een indrukwekkend, panoramisch
uitzicht over de Grand Harbour.

Blue Lagoon

2. ST. JOHN’S CO-KATHEDRAAL
Ook ongetwĳfeld een bezoek waard is de spectaculaire St. John’s
Co-kathedraal, met zĳn fantastische kunstschatten, rĳkelĳk
versierde wandtapĳten en indrukwekkende schilderĳen, zoals
dat van Caravaggio. De barokke kerk is vĳf eeuwen oud en een
ware must tĳdens een bezoek aan Valletta.
3. STILLE STAD MDINA
Mdina, de oude hoofdstad van Malta, wordt ook wel de ‘Stille
Stad’ genoemd. Niet moeilĳk om te begrĳpen waarom: er wonen
slechts 300 inwoners en er rĳden bĳna geen auto’s. De rustige
straatjes, St. Paul’s Cathedral en leuke winkeltjes maken de ommuurde stad een kleine wereld op zich. Een speciale avond? Ga
eten in The Mdina Restaurant, gespecialiseerd in mediterrane
en lokale gerechten. Zoals stuﬀat tal-qarnit: een traditionele
stoofpot van octopus, gekookt in rode wĳn, met rozĳnen, appels
en geroosterde walnoten.

Marsaxlokk

4. HOLLYWOODTOUR IN EUROPA
De lĳst van ﬁlms en series die in Malta werden gedraaid, is lang.
Héél lang. Herbeleef Murder on the Orient Express in Valletta,
Game of Thrones in Mdina, en Gladiator in Fort Racosoli. Of
bezoek Popeye Village: de ﬁlmset van de Popeye-ﬁlm uit 1980
met Robin Williams. Je kan de meest bekende locaties ook combineren in één enkele tour.
5. EET PASTIZZI ALS EEN LOCAL
In Malta hebben ze hun eigen fastfood: pastizzi. Een populair,
hartig gebakje, meestal gevuld met erwtenpuree of ricotta. In
Valletta vind je op iedere straathoek wel een pastizzeria. Een van
de bekendste is Crystal Palace in Rabat, in dit kleine winkeltje
kost je pastizzi maar 30 cent.

Blue Gro o
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Victoria, Gozo

Valle a, Malta

Valle a, Malta

Pastizzi

6. ZWEMMEN IN BLUE LAGOON
Om te zwemmen in een azuurblauwe lagune, hoef je niet helemaal naar de Caraïben. Zo’n paradĳs vind je ook op Malta: de Blue
Lagoon, tussen Comino en zustereilandje Cominotto. Het helderblauwe water hoort zelfs tot de helderste ter wereld. Je kan er ook
prima duiken om de onderwaterwereld van Malta te ontdekken.

8. NATUURWONDEREN
Weg van de drukte geniet je op Malta van de prachtige natuur. Die
is soms overweldigend mooi, zoals aan de zuidkust. Eenmaal daar,
wil je de Blue Grotto écht niet missen, best te verkennen met een
vissersbootje. Ga bĳ voorkeur in de ochtend, wanneer zon en water
een uniek lichtspel tevoorschĳn toveren.

7. VERSE VIS IN MARSAXLOKK
Marsaxlokk is een traditioneel vissersdorpje met kleurrĳke
bootjes, dobberend in de baai. Op de promenade vind je de beste
versevisrestaurants. Je gaat het best op zondag, dan is er een grote
openluchtmarkt waar de ochtendvangst verkocht wordt. Een
schouwspel van kleuren en smaken.

9. CHARMANT GOZO
Ook zustereiland Gozo mag je zeker niet skippen. Bezoek de
versterkte citadel in hoofdstad Victoria en neem een duik in Blue
Hole. Of wat dacht je van de 5.500 jaar oude Ggantĳa-tempels?
Samen met de Megalithische Tempels van Malta, zĳn dit de oudste
vrĳstaande structuren ter wereld. Blĳf je overnachten? Dan raden
we een verblĳf aan in een van de vele farmhouses, voormalige boerderĳen die baden in Gozitaanse charme en authenticiteit.

Travelworld is al meer dan 30 jaar dé referentie op vlak van verre bestemmingen. Het werd zelfs drie jaar op rij bekroond als beste touroperator voor verre reizen.
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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NATIONAL GEOGRAPHIC EXPEDITIONS
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Op ontdekkingscruise met de
experts van National Geographic

PONANT en National Geographic hebben de handen in elkaar geslagen. Met National Geographic Expeditions bieden ze je als liefhebber
van ontdekking en natuur de meest intense expeditie-ervaringen. In het gezelschap van National Geographic-experts ontdek je de
meest ongerepte en best beschermde gebieden van onze planeet. Waar andere schepen niet geraken …

130 JAAR NATIONAL GEOGRAPHIC
Al sinds die ene bewuste avond in januari 1888 zit reizen in het National Geographic-DNA. De oprichting bracht 33
ontdekkingsreizigers, wetenschappers,
academici en investeerders samen. Hun
doel? De toename en verspreiding van geograﬁsche kennis.
Intussen doorkruist National Geographic
onze continenten al meer dan 130 jaar,
samen met wetenschappers, avonturiers
en grote storytellers. Om verre culturen
te ontdekken, de diepten van de oceanen
te verkennen en de hoogste toppen te beklimmen. De non-proﬁtorganisatie ziet
reizen dan ook als een middel om onze wereld beter te begrĳpen. Via alle mogelĳke
kanalen weten ze steeds de meest afgelegen en ruwe plekken van onze planeet
inspirerend vast te leggen.

ECO-VERANTWOORD OP ONTDEKKING
De zin voor avontuur, de passie voor exploratie, de honger om dingen te ontdekken en respect voor onze planeet. Vier
waarden die National Geographic deelt
met PONANT, specialist in expeditiecruises. Al ruim 30 jaar lang neemt de rederĳ
je mee naar de meest onherbergzame locaties. Waar natuur heer en meester is.
PONANT is zich heel bewust van de verantwoordelĳkheden ten opzichte van onze
delicate ecosystemen en lokale gemeenschappen. De weg van eco-verantwoord
reizen, heeft de rederĳ dan ook al jaren
geleden ingeslagen.

UNIEKE EXPEDITIE-ERVARINGEN
Met de zogenaamde ‘National Geographic
Expeditions’ bundelen National Geographic en PONANT hun krachten en
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knowhow. Nieuwe en verrĳkende expeditiecruises die je nergens anders kan vinden.
De nieuwe expeditie-ervaringen brengen
je naar de meest afgelegen, ongerepte en
woeste regio’s van de wereld. Naar plaatsen waar exploratiegeschiedenis werd
geschreven.
Op elke reis krĳg je het gezelschap van een
National Geographic-expert en -fotograaf,
die hun kennis en inzichten graag met jou
delen. Fascinerende presentaties en informele discussies zorgen voor een goed
gevulde ervaring. En wie de wereld door
de lens van een National Geographic-fotograaf bekĳkt, ontdekt ongetwĳfeld altĳd
iets nieuws.
Klaar voor een weergaloze expeditiecruise met
PONANT? Meer informatie bij ons, uw reisagent.

edito

Behoud
van onze
kwetsbare
natuur
Met zes nieuwe zusterschepen, de PONANT
EXPLORERS, tilt PONANT expeditiecruises naar tropische wateren naar een
hoger niveau. Waar andere rederĳen
steeds investeren in grotere en grootsere
schepen, kiest PONANT bewust voor
kleinere en intiemere luxeyachts om door
kwetsbare gebieden te varen.

SCHOON SCHIP
De schepen gaan zelfs veel verder dan de
opgelegde milieuvoorschriften, om de impact zo voor jaren lang zo laag mogelĳk te
houden. Dankzĳ wetenschappelĳk onderzoek en innovatie, doktert de rederĳ steeds
nieuwe oplossingen uit voor behoud van
natuur.

©AdobeStock

Om de mariene ecosystemen zo weinig
mogelĳk te beïnvloeden, bevat de beschermingslak op de romp van de schepen
bĳvoorbeeld geen tin. En waar mogelĳk
gebruiken de schepen een dynamisch
positioneringssysteem om ter plaatse te
blĳven. Dan hoeft het anker niet uitgeworpen te worden en blĳft de zeebodem beter
beschermd.
Dankzĳ deze en andere verregaande inspanningen, werden alle PONANT-schepen
intussen bekroond met het internationale
en onafhankelĳke CleanShip-label.
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NATIONAL GEOGRAPHIC EXPEDITIONS

Onze favoriete
PONANT National Geographic
Expeditions
Benieuwd om de uithoeken van onze planeet samen met een expert en fotograaf van National
Geographic te verkennen? We selecteerden voor jou alvast deze twee expeditiecruises. Naar
ongerepte eilanden langs de Afrikaanse kust. En op avontuur in de Indische Oceaan.
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La Digue
VICTORIA, MAHÉ

CANCÚN
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MEXICO

Isla Mujeres

Poivre
SEYCHELLEN

Caraïbische Zee

Bĳoutier Island
Saint-Pierre Island
Aldabra
Cerf Island
Farquhar
Cosmoledo

Banco Chinchorro
Half Moon Caye
BELIZE
Livingston
GUATEMALA

Desroches

Alphonse

Calabash Caye

Astove

Indische Oceaan

Isla Utila
HONDURAS

Duikavontuur in de Caraïben

Seychellen en Aldabra-atol

VAN 23 TOT 30 NOVEMBER 2019
Aan boord van Le Champlain
Van Puerto Morelos naar Puerto Morelos
8 dagen / 7 nachten

VAN 14 TOT 26 DECEMBER 2019
Aan boord van Le Bougainville
Van Victoria naar Victoria
13 dagen / 12 nachten

Benieuwd naar fabuleuze snorkel- en duiklocaties? Dit gloednieuwe expeditieplan van PONANT brengt je naar de beste
onderwaterplekjes van de Caraïben en Midden-Amerika. Zoals
Banco Chinchorro in Mexico en Isla Utila in Honduras, te midden
van de koraalriﬀen. Geen duikervaring? Dan maken de erkende
PADI-duikinstructeurs aan boord je wel wegwĳs.

Deze 13-daagse expeditiecruise van en naar de hoofdstad van de
Seychellen voert je langs een decor van turquoise wateren en kokospalmen. Eerste aanleghaven is het eiland Poivre, waar de zeeschildpadden gewoon in de lagune zwemmen en een heerlĳke plek om te
duiken en snorkelen. Net als Astove en het koraalrif van Alphonse.

De hemelse stranden en het Barrièrerif van Belize vormen de thuisbasis van de karakteristieke Great Blue Hole. Volgens beroemd
ontdekkingsreiziger Jacques-Yves Cousteau is dit een van de tien
mooiste duikplekken ter wereld. In Livingston, Guatemala, maak je
dan weer kennis met de Garifuna-cultuur, Unesco Werelderfgoed.
En een van de laatste stops is Isla Mujeres voor de Mexicaanse kust,
ooit een heilige plaats voor de Maya’s.

HOOGTEPUNTEN:
•
•
•
•
•

Vier Midden-Amerikaanse landen in één cruise
Barrièrerif van Belize en Half Moon Caye
Ontdekking van Livingston, enkel bereikbaar via de zee
Great Blue Hole: misschien de mooiste duiklocatie ter wereld
Aanschouw het mariene wildlife van de Caraïben vanuit het
Blue Eye onderwatersalon

Orgelpunt van de reis is Aldabra, een gigantisch koraalatol en
beschermd als Unesco Werelderfgoed. Tussen de mangroves en
ﬁjne zandstranden bevindt zich de grootste kolonie reuzenschildpadden ter wereld. Verken de verre uithoeken van de Seychellen,
en de meest afgelegen en zelden bezochte eilanden. Zoals het
Farquhar-atol of Saint-Pierre Island, beiden bekend om hun
vogelkolonies van noddy’s en opaalsternen.

HOOGTEPUNTEN:
• Aldabra, grootste koraalatol ter wereld en Unesco Werelderfgoed
• Outer Islands en Farquhar-atol, beiden heel afgelegen en zelden
bezocht
• Koraaleiland Desroches en zĳn weelderige vegetatie
• Anse Source d’Argent, het beroemdste strand van La Digue
• De grootse kolonie reuzenschildpadden ter wereld
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Adagio Tours

AZOREN, MADEIRA & KAAPVERDIË

Wanderlust in de Atlantische Oceaan
Op zo’n vier uur vliegen van Brussel liggen pareltjes van eilanden, de Azoren en Madeira. Met lentetemperaturen het hele jaar door, ideaal om ook in de wintermaanden de wandelschoenen aan te trekken. Graag
nog zuidelĳker actief genieten op Kaapverdië? Geen betere manier om de landschappen te ontvouwen,
dan een stevige tocht langs imposante kliﬀen en groene valleien.

Lagoa do Fogo, São Miguel

Madeira

Sete Cidades, São Miguel

KRATERWANDELING OP DE AZOREN
Als negen stipjes in het midden van de Atlantische Oceaan, vormen de Azoren het
meest westelĳke deel van Europa. São Miguel, het grootste van de negen eilanden,
biedt adembenemende wandelroutes langs
de vele vulkaankraters. Na je wandeling kan
je heerlĳk ontspannen in de warmwaterbronnen van Terra Nostra Park, Poça da
Dona Beĳa, Ferraria en Caldeira Velha.
De gezellige pleintjes en terrasjes maken
hoofdstad Ponta Delgada een prima uitvalsbasis om de andere aspecten van São
Miguel te leren kennen. Liever het stadsleven vermĳden? De rest van het eiland biedt
meer dan genoeg rustige plekjes.

25 Fontes & Cascada da Risco, Madeira

Combineer Madeira
met de Azoren
In minder dan twee uur vlieg je
van Madeira naar São Miguel in de
Azoren. Tĳdens een 11-daagse reis
van Adagio Tours proef je van allebei.
Wens je de Azoren iets beter te leren
kennen? Kies dan voor een formule
met eilandhoppen en combineer
twee tot alle negen eilanden. Adagio
Tours biedt een waaier een actieve
programma’s voor families en actieve
reizigers.
Vraag ons gerust vrĳblĳvend naar
meer informatie.
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MEER DAN 50 ROUTES OP MADEIRA
Ook op Madeira, vlak voor de kust van Marokko, is het heerlĳk wandelen. Langs de
meer dan 50 wandelroutes, meestal langs
een ‘levada’ of irrigatiekanaal, kan je het
eiland op een actieve manier ontdekken.
Neem in de stad Funchal zeker de tĳd om
Zona Velha te verkennen. De streetart, leuke straatjes en overdekte markt Mercado
dos Lavradores wil je niet gemist hebben.
Of doe de Monte Toboggan Run en laat je in
een rieten slee de berg af zoeven.
Vlei je daarna neer op een van de terrasjes in
de stad en proef van de lokale godendrank
‘poncha’, een cocktail op basis van sinaasappel, limoen en honing. Na de versterkte

Santo Antão

Kaapverdië

Santo Antão

madeira-wĳn is dit het populairste drankje
van het eiland.

ven van São Nicolau, doorkliefd met groene
canyons en prachtige kliﬀen.

VERKENNINGSTOCHT OP KAAPVERDIË
Langs de Afrikaanse kust vind je het even
Portugees getinte Kaapverdië. En meer dan
alleen een paradĳs voor zonnekloppers en
surfers, valt hier heel wat te beleven. Zo is
er São Vicente, muziekstad en thuishaven
van blootvoetse morna-zangeres Césaria
Évora, nog door Stromae bezongen in zĳn
‘Ave Cesaria’.

De Sotavento-eilanden brengen misschien
nog het beste van de hele archipel samen,
met imposante bergen, groene valleien en
lieﬂĳke stranden. Zo is er de actieve, zwarte vulkaan op vuureiland Fogo, Brava met
zĳn felle winden en sterke stroming. Of de
woestĳnlandschappen en witte zandstranden van Maio. Ongehinderd door modernisme en toerisme, lĳkt de tĳd hier wel stil
te staan.

Nabĳgelegen Santo Antão doet denken aan
een aards paradĳs. Als geen ander doet het
de naam Cabo Verde (Groene Kaap) alle eer
aan. Iets zuidelĳker vind je de bergmassie-

São Nicolau

fervent wandelaar je wanderlust pas écht
botvieren. En beklim de Pico Grande met
een berggids, een ervaring om nooit te vergeten!
Met een grote passie voor de Portugese cultuur,
heeft Adagio Tours zich gespecialiseerd in
Portugeestalige bestemmingen. Met doorgedreven
maatwerk verzorgen ze je reis naar Portugal,
de Azoren, Madeira, Kaapverdië, en São Tomé

VOOR DOORGEWINTERDE WANDELAARS
Fan van een stevige wandeling? Op Santo
Antão, São Nicolau en Santiago kan je als
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en Príncipe. Vraag naar hun aanbod bij ons,
uw reisagent.

Air Mauritius
MAURITIUS

Eiland van het jawoord
Kristalblauwe lagunes, koraaleilandjes en ongerepte stranden … Je hebt niet veel fantasie nodig om je
je bruiloft of honeymoon in te beelden op Mauritius. Het eiland werd zelfs verkozen tot beste huwelĳksbestemming in de Indische Oceaan.

DINER OP HET STRAND
Dat Mauritius een eiland voor koppeltjes
is, voel je aan alles. De uitgestrekte stranden, kokospalmen en pittoreske straatjes
zĳn één en al romantiek. Er is de onbeschrĳfelĳke schoonheid van de zee en het
ondergaan van de zon. Een van de meest
romantische views om met z’n twee van
te genieten.
Droom je van een onvergetelĳke avond?
Dan kan je gewoon genieten van een diner op het strand en de onweerstaanbare
charme van het eiland. Bovendien weten de
vrolĳke Mauritianen steeds hoe ze je kunnen verrassen. Je wordt overal in de watten
gelegd en hebt het gevoel precies met z’n
twee alleen te zĳn op de wereld.

ROMANTIEK IN ROOD KERKJE
De meest idyllische plek om te trouwen of
je geloften te vernieuwen? Cap Malheureux, op het meest noordelĳke punt van
Mauritius. Aan de horizon kĳk je recht op
de eilandjes Gunner’s Quoin, Flat Island en
Round Island. En het rode kerkje van Notre

Dame Auxiliatrice is de perfecte venue voor
het jawoord.

HONDERDEN KORAALSOORTEN
Samen de onderwaterwereld van de Indische Oceaan induiken? De omgeving telt
verschillende duik- en snorkelspots om
honderden koraalsoorten en zeedieren te
ontdekken. Als je in een actieve mood bent,
kan je hier heerlĳk wind- en kitesurfen. Ook
voor golfers is dit het walhalla. Op Leadingcourses.com werd Mauritius uitgeroepen
tot beste eiland om te golfen.
Met luchtvaartmaatschappĳ Air Mauritius
geniet je als golfer of watersporter bovendien van een interessant aanbod. Zo mag je
golftas gratis mee en hoef je je geen zorgen
te maken over het transport van je surfmateriaal. Alles tot een lengte van 200 cm
en onder 23 kg valt onder gewone bagage.
Zorg dus dat je slim inpakt. Air Mauritius
vliegt dagelĳks vanuit Parĳs en vanaf
28 oktober twee maal per week vanuit
Genève, met aansluitende vluchten van
Brussels Airlines.
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Ambassadeur voor
het eiland
Al sinds 1967 brengt Air Mauritius de
rest van de wereld in verbinding met
Mauritius. De luchtvaartmaatschappĳ
bedient intussen 24 regionale en internationale bestemmingen. Meer dan enkel een airline, wil Air Mauritius vooral
een ambassadeur zĳn voor het eiland.
Hun kwaliteitsservice, zowel aan land
als in de lucht, werd al meermaals beloond op de World Travel Awards als
Leading Airline. Vraag ernaar bĳ ons,
je reisagent.

Imagine Travel
ZWEEDS LAPLAND

Meer noorderlicht in de herfst
Een mooie vakantie weg van de massa? Zweeds Lapland is een beetje miskend in de herfst, maar net dán
is de regio misschien wel op z’n best. Naast een ideale plek voor wandelaars of rustzoekers, vertellen we
je graag nog andere troeven van deze bestemming in het najaar.

SPIEGELSPEKTAKEL
Ondanks wat sommigen denken, heeft het
noorderlicht niets met temperatuur te
maken. Het gaat om zonneactiviteit in
combinatie met een donkere, heldere
nacht. In Zweeds Lapland heb je daarom
de grootste kans in september en maart.

TIP

Het hoogseizoen in Zweeds
Lapland begint pas midden
december. Boek een vakantie
in de herfst en geniet van een
gunstiger prijsniveau.
De stromende rivieren en meren zorgen in
de herfst bovendien voor een schitterende
weerspiegeling. ’s Nachts zorgen de noorderlichtexcursies voor een soort dubbel
eﬀect, een prachtig spiegelspektakel dat je
enkel in het najaar kan zien. In de winter
doet de vorst de reﬂecties weer verdwĳnen.

MEER AVONTUUR OVERDAG
De gemiddelde temperaturen schommelen
in de herfst tussen de 5 en 9 °C, en met wat
geluk wordt het zelfs 12 °C. Bovendien zĳn
de dagen nog niet te kort. En meer daglicht
betekent meer tĳd voor activiteiten overdag. Wat dacht je bĳvoorbeeld van een trip
door de Lapse natuur met kano, kajak of
mountainbike?
De bossen in prachtige herfstkleuren vormen een schitterend decor voor een stevige
wandeltocht en heerlĳke picknick. Of laat je
door een gids op sleeptouw nemen, op zoek
naar bessen en kruiden.

IJSHOTEL
Op zoek naar een bĳzonder verblĳf? In Lapland Guesthouse in het dorpje Kangos aanschouw je het noorderlicht vanuit de sauna
of jacuzzi, een onvergetelĳke ervaring. Wat
ook kan, is een overnachting in Icehotel 365,
een ĳshotel dat zomer en winter intact blĳft.
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Nieuw aanbod
Scandinavië
Naast Lapland kan je bĳ de specialisten
van Imagine Travel ook terecht voor
een breder aanbod Scandinavië.
Kom gerust even langs voor je vakantie
naar Finland, Denemarken, Zweden,
Noorwegen en IJsland.

Imagine Travel is een dynamische Belgische
touroperator met een passie voor vreemde
culturen, boeiende steden, weergaloze natuur en
authenticiteit. Een geselecteerd aanbod, speciﬁeke
activiteiten of een rondreis op maat? Vraag naar
hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Footprints

CHEFS @ SEA

3 culinaire groepscruises
YRRUƉMQSURHYHUV
Een vakantie in het teken van gastronomie? Nichetouroperator Footprints selecteerde drie exclusieve luxecruises, met telkens
een van de 33 Masterchefs van België als culinaire chaperon. Je begeleidende topchef verzorgt je gastronomische belevingscruise
met showcooking, kookworkshops en exclusieve diners in de à-la-carterestaurants aan boord. En hĳ nodigt je uit voor culinaire
lezingen, excursies aan wal en wĳnproeverĳen met een sommelier.

GASTRONOMISCHE VERWENCRUISE IN DE MIDDELLANDSE ZEE
Masterchef Koen Devos van restaurant La Cravache in Rekkem
begeleidt deze Middelandse Zee-cruise. Zĳn ﬁlosoﬁe is er een van
persoonlĳk gastheerschap dat verdergaat dan de deuren van de
keuken. Jouw beleving van de dag, daar wordt tot in de kleinste
details aan gedacht.
Proef de smaken van de Middellandse Zee met Oceania Cruises,
rederĳ van de foodies. Laat je gastronomisch verwennen van Rome
naar Monte Carlo, via Corsica en Spanje.
Aan boord van de Marina geniet je van de beste gastronomie op zee,
in vier à-la-carterestaurants. Of je nu houdt van gegrilde zwaardvis,
authentiek Italiaans, de smaken van Azië of de Frans geïnspireerde
cuisine van topchef Jacques Pépin.

Mercado Central, Valencia

“Net als in ons restaurant, staat bij Oceania
Cruises de gast centraal. Tip: bezoek in
Valencia de wereldberoemde overdekte markt
in art-nouveaustijl.”
Koen Devos – Restaurant La Cravache

Belgische touroperator Footprints is gespecialiseerd in het organiseren van
individuele kwaliteitsreizen op maat. Dankzij hun jarenlange ervaring en grondige
knowhow ontdek je het allerbeste van jouw bestemming. Vraag naar hun aanbod
bij ons, uw reisagent.
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DE CULINAIRE SENSATIES VAN DE BALEAREN
Deze culinaire groepscruise wordt omkaderd door masterchef Lieven
Demeestere van sterrenrestaurant Arenberg in Heverlee, bekroond
met één Michelin-ster. Leuk om weten: deze chef heeft nog gekookt
voor Koning Filip – toen nog prins – tĳdens een missie in Japan.
We kozen uit het aanbod van Hapag-Lloyd Cruises de route van
Malta naar Lissabon via Spanje. Je reist aan boord van de MS Europa 2,
het beste schip ter wereld volgens Berlitz Cruise Guide 2019. De zeven
restaurants aan boord staan gekend om hun uitmuntende gastronomie
en werden elk al meermaals bekroond met diverse gastronomische
awards.

“In Jerez bezoeken we een van de beroemde
sherryhuizen, een uitstekende introductie in de
geheime wereld van het sherry maken.”
Lieven Demeestere –
Sterrenrestaurant Arenberg

Mallorca

EXOTISCH BOURGONDIË IN AFRIKAANS DECOR
Wie beter dan masterchef Bert Recour van restaurant Pegasus in
Poperinge om deze exotische cruise te begeleiden? Zĳn keuken:
een vleugje exotisme, zuiderse accenten en een compromisloze
zorg voor versheid en kwaliteit. Hĳ werd gevormd door meesters
als Geert Van Hecke (De Karmeliet) en Peter Goossens (Hof van
Cleve), en kreeg van Gault&Millau maar liefst drie vorkjes.
Deze culinaire cruise met Regent Seven Seas Cruises start in Kaapstad.

“We bezoeken de Almenkerk Wine Estate, de
wijngaard van Belgisch koppel Joris en Nathalie.
De ideale afsluiter van deze culinaire cruise.”
Bert Recour –
Restaurant Pegasus

Na een exclusief diner in toprestaurant Auslese, overnacht je in
boetiekhotel Cape Grace (5*). Daarna ontdek je de mooiste plekjes
van Zuidelĳk Afrika. Op zondag is er steeds ontbĳt met champagne
en kaviaar. Reserveer een tafel in La Veranda voor regiogebonden
gerechten, voor seafood à la carte raden we Prime 7 aan.

Gastronomische verwencruise
in de Middellandse Zee
Met masterchef Koen Devos (La Cravache)
Van Rome naar Monte Carlo, aan boord van de Marina
Van 4 tot 11 nov 2020 (8 dagen / 7 nachten)

De culinaire sensaties van de Balearen
Met masterchef Lieven Demeestere (Arenberg)
Van Malta naar Lissabon, aan boord van de MS Europa 2
Van 15 tot 24 sep 2020 (10 dagen / 9 nachten)

Exotisch Bourgondië in Afrikaans decor
Met masterchef Bert Recour (Pegasus)
Zuid-Afrika, Mozambique en Namibië,
aan boord van de Seven Seas Voyager
Van 6 tot 22 dec 2020 (17 dagen / 16 nachten)
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Odysseus
VIETNAM

Bucketlist-bestemming in
Zuidoost-Azië
Een lange en bewogen geschiedenis maakt Vietnam een van de meest interessante bestemmingen van
Zuidoost-Azië. Een land waar de traditie zichtbaar blĳft, en dat hoopvol naar de toekomst kĳkt. Met
luxespecialist Odysseus zetten we je droomreis naar Vietnam om in blĳvende herinneringen. Deze heerlĳke
rondreis bieden we aan in twee hotelversies: klassieke luxe en high-end boutique.

WEG VAN HET MASSATOERISME
Plaatsen als Hanoi, Ha Long Bay, Hoi An en
Ho Chi Minh City klinken allemaal bekend
in de oren. Met prachtige natuur, inspirerende cultuur, een gastvrĳe bevolking en
schitterende hotels.
Maar velen zien door de bomen het bos
niet meer. Wat is het ideale seizoen om
naar Vietnam te reizen? Welke route nemen we best? Hoe vinden we een balans
tussen natuur, cultuur en de nodige ontspanning? Belgische touroperator Odysseus is helemaal thuis in Vietnam en plaatst
jouw beleving centraal, zodat je op reis kan
zonder zorgen. Samen zorgen we voor een
evenwichtige rondreis, met een afwisselend,
niet overladen programma.
Naast de alom gekende hoogtepunten, nemen we je mee naar de minder bekende
bezienswaardigheden van Vietnam. Zoals
de adembenemende rĳstvelden weg van
het massatoerisme, contact met de lokale

bevolking en een ﬁetstocht door kleine
dorpjes. Of wat dacht je van een bezoek
achter de schermen bĳ het beroemde
Water Puppet Theatre in Hanoi?

HA LONG BAY PER SEAPLANE
Til je reis naar een hoger niveau, letterlĳk
en ﬁguurlĳk. Al eens gedacht om bĳvoorbeeld per seaplane over Ha Long Bay te
vliegen? Een indrukwekkende manier om
de ongeëvenaarde schoonheid van de baai
te verkennen.
Vlieg over de talloze rotsformaties, ontsluier
verborgen stranden en beleef Floating Village vanuit een verrassend perspectief. Ha
Long Bay was vanop het water al impressionant, maar vanuit de lucht is het gewoon
niet te beschrĳven.

stad laat proeven. Tĳdens een tour door Old
Quarter leer je alle lokale specialiteiten kennen. Zoals Bun Cha, Bahn Goi en Oc Luoc
Xa. En met een gids hoef je de menukaart
niet zelf te ontcĳferen.

SCOOTERS IN SAIGON
Ga voor actie en waag je op een scooter tussen het bruisende verkeer in Saigon. Achter de torenhoge buildings schuilen unieke
adresjes, las dus zeker enkele stops in langs
de kleine straten om geschiedenis en cultuur op te doen. Een prachtig contrast met
de georkestreerde chaos op de weg.

Wie met Odysseus op reis gaat, mag enkel het
beste verwachten. Deze specialist in luxereizen
selecteert enkel absolute tophotels en stelt je

STREET FOOD SAFARI HANOI
Het fantastische Hanoi op een andere manier ontdekken? We regelen graag een gids
die je het fantastische street food van deze
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rondreis met de grootste zorg samen. Je vakantie is
in ervaren handen. Vraag naar hun aanbod bij ons,
uw reisagent.

edito

+RHZLOMõ
Vietnam
ontdekken?
Op vakantie met het gezin of individueel op
reis? Een absolute relaxvakantie of eerder
avontuurlĳke luxe? Reizen naar Vietnam
kan in verschillende mogelĳkheden en met
alle zintuigen. Je proeft, ziet en voelt dit
unieke land zowel in de exotische steden,
indrukwekkende stranden als dankzĳ een
verrassende keuken. Vertel ons je reisdromen en gun jezelf een reis op maat.

TIP

Verken Vietnam niet enkel met
de wagen. Ga op ontdekking per
ﬁets, kano, minicruise, ﬁetstaxi,
quad … Of vanuit de lucht!
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CroisiEurope

RIVIERCRUISES

Het verrassende perspectief
van de oevers

Victoria Falls

Zambezi safari

Een verfrissende manier van reizen? Een riviercruise kan je écht eens verbazen. Je denkt wellicht aan de Donau, de Loire of een andere
levensader van Europa, maar ook andere werelddelen beleef je vanop het water vanuit een bĳzonder interessant oogpunt. Laat je
bĳvoorbeeld meevoeren naar Zuidoost-Azië, zuidelĳk Afrika of Canada. Wat je ook verkiest, CroisiEurope rĳgt de adembenemende
panorama’s voor je aan elkaar.

AANMEREN TOT DIEP IN DE STAD
Hoewel de naam het niet doet vermoeden, biedt rederĳ CroisiEurope niet enkel en alleen Europa aan. Zo kan je al jaren door
Azië cruisen en verzorgt de specialist in riviercruises sinds vorig
jaar ook safaricruises in Afrika. Bovendien kan je vanaf 2020 naar
nieuwe horizonten in Canada.

SAFARICRUISE NAAR VICTORIA FALLS
Een riviercruise in Afrika komt wellicht niet onmiddellĳk in je op.
En toch: CroisiEurope heeft een eigen luxelodge op een eilandje
in de Zambezi-rivier, en een vĳfankerschip in het Karibameer. Zo
ontdek je vanaf het water alle geheimen van de mythische Zambezi.
Ook van en naar de lodge ben je aangewezen op excursiebootjes.

Dankzĳ een geavanceerde vloot krĳg je exclusieve toegang tot bepaalde rivieren, bovendien tot diep in het hart van de regio’s en
steden. Op een steenworp van de Eiﬀeltoren in Parĳs bĳvoorbeeld,
of op een paar honderd meter van het San Marcoplein in Venetië.

Op het programma: de ‘Dam Wall’ van Kariba. De bouw van de
gigantische muurdam in 1955 deed de Zambezi uit zĳn oevers treden, wat meteen het Kariba-meer deed ontstaan. Bĳ zonsopgang
varen we langs de sprookjesachtige landschappen van het meer.
De silhouetten van de dode bomen die boven het water uitsteken
zorgen voor een mysterieuze setting.

TIP

Reserveer deze safaricruise tot twee
maanden vóór vertrek, en proﬁteer van een
gratis helikoptervlucht over de machtige
Victoriawatervallen!

Je rondreis eindigt bĳ de grootste watervallen ter wereld. Een spektakel dat oorspronkelĳk ‘de dampende rook’ werd genoemd, maar
door David Livingstone werd omgedoopt tot de Victoria Falls. Of
wat dacht je van een cruiselunch op de Zambezi-rivier, vlak boven
de waterval?
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Door Canada naar
Niagara Falls

Nieuw schip:
van Azië via
Europa naar
Amerika
Niagarawatervallen

Vanaf 2020 doorkruis je Canada vanop het nieuwe schip, La Belle
des Océans. Tĳdens een 11-daagse cruise vaar je over de SintLaurensrivier en het Ontariomeer. Je reis start in Québec, de oude
hoofdstad van Nieuw-Frankrĳk.

Aanraders zĳn het uitzicht over de rivier vanop de belvedère Terrasse Duﬀerin en de schilderachtige wĳk Petit-Champlain. Daarna
volgen het kosmopolitische Montréal, Canadese hoofdstad Ottawa
en Thousand Islands. De magische archipel is typerend voor het
wilde Canada.
Aan de oevers van het Ontariomeer onthullen zich het rĳke erfgoed
van voormalige hoofdstad Kingston en de culturele mozaïek van
grootstad Toronto. Kies voor een excursie naar de typische wĳken
zoals Little Italy, China Town of Kensington Market. Of beklim de
CN Tower voor een prachtig uitzicht op de verlichte wolkenkrabbers van nachtelĳk Toronto.
Via Niagara-on-the-Lake varen we richting een grandioos orgelpunt:
de Niagarawatervallen. Met donderende kracht stroomt het ruige
water de rivierbedding in. Een haast bovennatuurlĳk spektakel
van ondenkbare hoeveelheden water en torenhoge mistpluimen.
Op vlak van riviercruises groeide CroisiEurope uit tot Europese marktleider. Hun cruises gaan tot
in het hartje van culturen en tradities, en bieden een ruim aanbod aan zorgvuldig geselecteerde
excursies. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

LA BELLE DES OCÉANS
Vanaf juni 2020 kan je Canada ontdekken
aan boord van het nieuwste schip van
CroisiEurope: La Belle des Océans. Het
prestigieuze schip met 60 ruime suites,
voorheen bekend als de Silver Discoverer,
is een grote naam in de wereld van cruises.
La Belle des Océans bevindt zich momenteel nog in Azië, en maakt onderweg
verschillende tussenstops, alvorens in
zomerhaven Québec aan te komen. Eerst
maakt het schip verschillende cruiseprogramma’s naar Maleisië en Thailand, en in
2020 vaart het via India, de Emiraten en
Egypte naar de Middellandse Zee.
Aaneengeschakelde programma’s brengen La Belle des Océans van Cyprus via
Athene, Napels en Nice naar Ajaccio. Na
Corsica, Portugal en de Azoren komt het
uiteindelĳk aan in Canada.
Meer weten over deze verschillende cruises?
Vraag ons gerust naar meer informatie.

Aktiefski & Landscapeski

ZUID-TIROL

Onze 4 favoriete
skigebieden
Zuid-Tirol en de Dolomieten, waar Italië en Oostenrĳk elkaar ontmoeten. Wie hier op skivakantie gaat,
geniet van goed geprepareerde pistes, lekker eten en een gemoedelĳke, rustige après-ski. Uit het aanbod
van de specialisten Aktiefski en Landscapeski selecteerden we alvast deze vier mooie skigebieden.

SELLA RONDA
Het uitgestrekte Sella Ronda biedt een
schitterende natuur en is opvallend betaalbaar, gezien de goede kwaliteit van dit
skigebied. Het is er niet te druk, er valt vaak
verse sneeuw en je geniet van prachtige
panorama’s. Dankzĳ de Dolomiti Superski Skipass geniet je van 553 km aan aan
elkaar geschakeld pistes. Alles is hier aanwezig: van dagtours, buckelpistes en steile
afdalingen, tot gezellige hutten en rustige
bergdorpen. En een gletsjer!
KRONPLATZ
De meer dan 100 km pistes in Kronplatz
worden dagelĳks onderhouden en liggen

er dan ook steeds perfect bĳ. De liftinfrastructuur van dit skigebied behoort tot de
modernste van heel Europa. Met slepers
en rolbanden op de beginnerspistes, en
zetelliften en cabinebanen voor meerdere
personen op de grotere pistes. Zo hoef je
nooit lang te wachten en sta je steeds in een
mum van tĳd op de latten.

ADAMELLO SKI
Deze streek staat garant voor een sneeuwrĳke en betaalbare wintersportvakantie.
Hier ski je over brede en zonnige pistes,
midden in een overweldigend sneeuwlandschap. De sneeuw is bovendien van goede
kwaliteit dankzĳ de hoge ligging van dit

gebied. Andere sterke punten zĳn de ongeveer 100 km aan gevarieerde en uitdagende
pistes, lange afdalingen en korte wachttĳden, zelfs tĳdens de vakanties.

VAL DI SOLE
Gegarandeerd een sneeuwrĳke en betaalbare wintersportvakantie? Trek dan naar
Val di Sole, wat zich letterlĳk vertaalt als
‘zonnevallei’. Als zonnig skigebied heeft het
zĳn naam niet gestolen. Genesteld tussen
de prachtige natuurparken Stilfersjoch en
Brento, is deze plek opgesplitst in drie delen.
Kies voor het mondaine skioord Madonna
di Campiglio, familievriendelĳk Folgarida
of de Italiaanse gezelligheid van Mezzana.

De Belgische skispecialisten Aktiefski en Landscapeski hebben alles in huis voor jouw skireis naar Oostenrijk en Italië. Kies voor een weekreis in clubformule of een shortski per
DreamClass. Zowel tijdens de verschillende vakantieperiodes als buiten het seizoen. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Destination Green & Toerisme Ierland

Long Room, Trinity College

Saint Patrick’s Day

Wicklow Mountains

IERLAND

Citytrip Dublin: op z’n best
WõGHQVGHZLQWHU
Dublin in drie woorden? Gezelligheid, folk en ambiance. Tĳdens de wintermaanden komt er zelfs een vierde woord
bĳ: magisch. Dan transformeert de hoofdstad week in week uit in een feestelĳk paradĳs van Ierse levensvreugde.
De experts van Destination Green en Toerisme Ierland verklappen je alvast de leukste evenementen.

MEKKA VAN DE PUBS
Een verlengd weekend of midweek is
ideaal om Dublin te verkennen. Plan zeker
een bezoek aan Trinity College en zĳn wereldberoemde bibliotheek de Old Library,
gebouwd tussen 1712 en 1732. In de majestueuze Long Room alleen al vind je maar
liefst 200.000 boeken.
Uiteraard is een bezoek aan de Ierse hoofdstad nooit compleet zonder binnen te gaan
in de Guinness Storehouse. Gespreid over
de zeven verdiepingen van de brouwerĳ,
onthullen zich de geheimen van de gekende Ierse stout. Eindig de avond in een van
de pubs langs Temple Bar, het mekka van
de pubs.

WINTER VOL FESTIVITEITEN
Vanaf het najaar valt in Dublin heel wat te

beleven. Eind oktober is er het jaarlĳkse
Bram Stoker Festival, het Halloween-walhalla voor liefhebbers van Dracula en andere horrorverhalen. Eind november luiden
de verlichte straten en ontelbare shoppingmogelĳkheden dan weer de kerstperiode in.
Een van de hoogtepunten is het nieuwjaarsfestival in Dublin met tal van optredens.
Fan van traditionele, Ierse muziek en folk?
Laat je in januari door TradFest onderdompelen in de Ierse muziekcultuur. En na Valentĳn-feestelĳkheden in februari, is het
aftellen naar dé hoogmis voor alle Ieren:
Saint Patrick’s Day op 17 maart. Alle pubs
kleuren groen, vrolĳke praalwagens vullen
de straten en de feestelĳke muziek voert je
mee door de hele stad.
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BRAVEHEART
Je citytrip verlengen met wat natuur? Op
slechts 1 uur van Dublin waan je je in een
totaal andere wereld. Je bevindt je in de
spectaculaire Wicklow Mountains, waar
Mel Gibson deels zĳn Braveheart opnam.
Naast de betoverende natuur, vind je er de
kloosterruïnes van Glendalough uit de 6e
eeuw. De christelĳke overblĳfselen horen
bĳ de oudste van heel Europa. Dat ze midden in de sprookjesachtige natuur liggen,
maakt deze ervaring nog adembenemender.
Destination Green is gespecialiseerd in groene
bestemmingen. Zin in Denemarken, Faroer, Finland,
Groenland, Ierland, IJsland, Noorwegen, Soa Tomé
& Principe, Verenigd Koninkrijk of Zweden? Vraag
naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Holland America Line
MARLÈNE DE WOUTERS ENTHOUSIAST OVER EERSTE CRUISE-ERVARING

“Wat een geweldige
manier om te reizen!”
Dit jaar ging tv-persoonlĳkheid en presentatrice Marlène de Wouters voor het eerst op
cruise. Ze trok naar de Middellandse Zee aan boord van de Nieuw Statendam, het nieuwste
schip van Holland America Line. Ze denkt er nog steeds met veel plezier aan terug en deelde
onlangs haar ervaringen met ons. “Ik had me al lang niet meer zo ontspannen gevoeld.”

ZEE BRENGT RUST
“Na dag één wist ik het zeker: het plaatje
de zon. Op andere momenten ging ik met
klopt helemaal. De vriendelĳkheid van de
een vriendin zwemmen of ﬁtnessen mét
zicht op zee. We hadden samen echt qualibemanning, de decoratie, en natuurlĳk het
heerlĳke eten. Na twee weken cruisen, denk
tytime en na het diner waren er steengoede
ik wel dat je enkele kilo’s rĳker bent (lacht). livebands. En of we gedanst hebben!”
Mĳn vriendin en ik namen nooit de lift, om
aan onze 10.000 stappen te komen.”
“De Nieuw Statendam is als een luxehotel
dat met je meereist. Het was heel ﬁjn om ’s
“Wat me het meest opviel was de rustgeven- morgens op het balkon te staan terwĳl we
een haven binnenvaarden”.
de invloed van de zee. Zodra we de trossen
hadden losgegooid, voelde ik hoe er een
soort vertraging ontstond. Ik had me al lang
VOLGENDE BESTEMMING?
niet meer zo ontspannen gevoeld. Wat een “Een cruise naar de Noorse fjorden, dat
wordt hopelĳk mĳn volgende ervaring. Ik
geweldige manier om te reizen!”
zie mezelf al staan, genietend van het zacht
DRIJVEND LUXEHOTEL
voorbĳglĳden van besneeuwde bergtoppen,
“Ik had besloten om te genieten van elk mo- steile rotswanden, felgroene weides met
eenzame huisjes en klaterende watervallen.”
ment van de cruise. Soms had ik niet meer
nodig dan een boek en een rustige plek in

Op cruise pak je één keer je koﬀer uit en ontdek je vele bestemmingen. Met Holland America Line wordt dat
nog makkelijker. De meeste afvaarten zijn vlakbij: vanuit Amsterdam en Ro erdam. En dankzij de Nederlandstalige
bemanning en begeleiding bij bepaalde excursies voelt je hele avontuur supervertrouwd aan. Vraag naar hun
aanbod bij ons, uw reisagent.
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Sognefjord, Noorwegen

Als het mystieke
noorden je roept ...
Kan je net als Marlène de Wouters niet wachten om het natuurschoon van het noorden te
verkennen? Ook in 2020 biedt rederĳ Holland America Line verschillende cruises naar
de Noorse fjorden, Baltische Staten en IJsland aan. Aan boord van de Nieuw Statendam
vertrek je vanuit Amsterdam of Rotterdam, ideaal voor een eerste cruise-ervaring. Ontdek bĳvoorbeeld onderstaande 7- of 14-daagse cruise naar de Noorse fjorden.

SPEKTAKEL VAN DE NOORSE FJORDEN
Holland America Line neemt je mee op
avontuur door de mooiste, wildste en
meest spectaculaire fjorden. Op sommige
plekken slechts enkele honderden meters
breed. Vanaf het promenadedek zie je reusachtige watervallen, loodrechte bergwanden, besneeuwde bergtoppen, glasheldere
baaien en schilderachtige dorpen vlakbĳ
voorbĳtrekken.
Absolute smaakmakers? Vissersstadje
Ålesund met zĳn houten huizen in jugendstil-architectuur. Om helemaal te genieten
van de sprookjesachtige sfeer, regelen we
een kajaktocht door het hart van de oude
stad. Je peddelt langs de oude huizen, haven, vuurtoren Molja Fyr en de immense
stadsbrug.

Geirangerfjord, Noorwegen

HET BLAUWE IJS
Hanzewerf Bryggen met zĳn kleurrĳke
houten handelshuizen is wellicht het meest
gefotografeerde stukje Bergen. Unesco Werelderfgoed ook. We raden je ook een rit aan
met de Fløibanen (kabelbaan) naar de hoogste top, Mount Ulriken. Het uitzicht tussen
de mistbanken is geweldig.
Kers op de taart wordt Sognefjord. Dit op
een na langste en diepste fjord ter wereld
kronkelt 205 km lang langs ansichtkaartdorpen en steile bergwanden. Van de kust
tot aan de machtige bergen van Nationaal
Park Jotunheimen en het blauwe ĳs van
Nationaal Park Jostedalsbreen.

“Een cruise naar de Noorse fjorden,
dat wordt hopelijk mijn volgende ervaring!”
Marlène de Wouters
tv-persoonlijkheid en presentatrice
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Royal Caribbean

ALLURE OF THE SEAS COMPLEET VERNIEUWD

Het grootste en meest gedurfde schip
D

e zomer van 2020 is het perfecte moment voor een onvergetelĳke familievakantie in de Middellandse Zee. Stap aan boord van het totaal vernieuwde Allure of the Seas, een drĳvend resort om
u tegen te zeggen. Van boeg tot achtersteven geniet je van de meest uitdagende avonturen. Van
mei tot oktober 2020 kan je vanuit Barcelona vertrekken voor een 7-daagse cruise via Frankrĳk en Italië
terug naar Barcelona.

LANGSTE GLIJBAAN OP ZEE
De Allure of the Seas steelt de show met
tal van nieuwe attracties en activiteiten
voor de hele familie. Niet voor niets is dit
het grootste en meest innovatieve schip in
Europa. Roetsj tien dekken naar beneden
op de Ultimate Abyss, de langste en hoogste
glĳbaan op de zeven zeeën. Ben jĳ dapper
genoeg om de sprong te wagen?

fonteinen, bubbelbaden en waterkanonnen.
Of duik door tal van bochten en spannende
sensaties naar de bodem van de Typhoon-,
Cyclone- en Supercell-waterglĳbanen. Ook
geschikt voor volwassen waterratten.

ROCK ‘N ROBOT
Aan boord geen gebrek aan lekker eten, of
je nu houdt van Italiaans, sushi, Mexicaans
of barbecue. Daarna mixen en shaken de
twee robotbarmannen van de Bionic Bar je
favoriete cocktail. En in de Music Hall kan
je je helemaal laten gaan tĳdens rockende
liveoptredens.

WATERSENSATIE TEN TOP
Waterliefhebbers plonzen naar hartelust in de vele waterfaciliteiten, zoals de
FlowRider surfsimulators. In het grote
waterpark Splashaway Bay geniet je van

Hou je van veel faciliteiten en ontspanning aan boord? Dan zijn de Royal Caribbean-schepen iets voor jou. Ontdek hun uitgebreide aanbod bij ons,uw reisagent.
Samen vinden we zo bestemming en schip die het beste bij jou en je familie passen.
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Spaar mee met ons Travel Bonus Programma
Herbots Reizen bestaat 20 jaar! Om u als trouwe klant te bedanken
schenken we u een persoonlijke getrouwheidskaart. Zo krijgen u en uw
reisgenoten naast onze gekende service, ook bij elke boeking punten waarmee
u spaart voor extra voordelen.
Uw persoonlijk aantal punten en het overzicht van de voordelen en de
kaar ypes vindt u op onze website: www.herbotsreizen.be.
Klik op rechtsbovenaan op ‘Travel Bonus Kaart’ en gebruik uw naam,
voornaam en uw klant ID om in te loggen en kennis te maken met dit leuke
spaarprogramma.
Herbots Reizen, uw garantie voor een droomvakantie!
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