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Hoe ziet uw
volgende
vakantie eruit?
Laat u inspireren door
onze selectie toppers
en nieuwigheden

WWW.JOLYTRAVEL.BE

voorwoord

Vertrouw op experts.
En beleef een vakantie die uw
verwachtingen ver overtreft.
oe ziet uw volgende vakantie eruit? Wilt u baden
in de zon, actief wintersporten of romantisch dineren in
een luilekkerparadijs? Genieten van
de luxe van een cruise of de charme
van een self-drive doorheen een betoverend landschap?

H

Wat u ook verkiest, laat de uitwerking over aan experts, aan ons.
Want een trip naar het onbekende
is niet evident. Wie zelf iets in
elkaar puzzelt, loopt de kans dat alles in het honderd loopt. En dat de
mooiste plekjes onontdekt blijven.
Kom langs en vertel ons over uw
dromen en wensen. Uw favoriete
bestemming, de sfeer die u wilt
beleven, het type verblijf dat u
wenst. Samen vinden wij net die

plek én invulling die op uw lijf geschreven is. We helpen u graag bij
de verdere uitwerking ervan. Zo
vermijdt u gemiste kansen, onverwachte kosten en frustraties.
Uw ideeën vullen we aan met eigen
ervaringen en tips van onze lokale
partners. Dit alles verwerken we
tot een pakket op maat. Uitgewerkt
tot in de puntjes en met speciale,
vaak verborgen prachtplekjes. Zo
bent u zeker van een vakantie zonder zorgen, die uw verwachtingen
ruimschoots overstijgt.
In dit magazine inspireren we u
met een selectie uit ons aanbod.
Van tips voor een trip tussendoor
tot suggesties voor een grote reis.
Tot binnenkort?

Tom Coekaerts

V.U. : Tom Coekaerts, Yzerhand 9, 9120 Beveren
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filipijnen
PALAWAN

Eén van de zeven
nieuwe natuurwonderen

Chocolate hills, Bohol

Bohol

alawan wordt beschouwd als het
mooiste van de Filipijnen, en met
meer dan 7.000 tropische eilan
den wil dat wat zeggen. De eilanden van
de archipel zijn van ongekende schoonheid.
Azuurblauw water, hagelwitte stranden
met palmbomen en kleurige hangmatten.
Alles is hier aanwezig voor een echte chill
vakantie. Maar ook actievelingen vinden
er hun gading. Grote delen van het regen
woud zijn nog onontdekt. En mogelijks nog
mooier is de kleurrijke onderwaterwereld.
Palawan is trouwens een eco-bestemming:
de overheid doet er alles aan om duurzaam
toerisme te promoten en te ondersteunen.

P

EL NIDO & BACUIT ARCHIPEL
Het kleine, maar energieke stadje El Nido
zit ingeklemd tussen metershoge kalk
stenen kliffen. Vanuit exclusieve resorts
kan je er de Bacuit Archipel met zijn tien
tallen tropische eilandjes verkennen. Dit
eilandhoppen doe je best via een bangka,
een soort boottaxi die je langs de kust van
dorp tot dorp brengt.

Underground River

Bij veel reizigers staat de prachtige archipel
helemaal bovenaan hun to-visit lijstje. En
terecht. Je vindt er zoveel witte zandstran
den – waarvan vele verlaten – en prachtige
baaien dat je er dagenlang kan ronddwalen
zonder je te vervelen. En dan hebben we het
nog niet eens over de honderden soorten
vissen en koraal die je onder water vindt.
Eén van de mooiste en beste plekken in de
Filipijnen om te duiken of te snorkelen.

CORON ISLAND
Beboste rotsen, helder water, jungle, witte
zandstranden, lagunes en meren vind je
ook op het idyllische Coron Island. Absolute
publiekstrekker zijn enkele zeekoeienkolo
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nies. Maar dé troef ligt echter onder water:
een tiental Japanse scheepswrakken uit de
Tweede Wereldoorlog maken het eiland tot
een tropisch paradijs voor duikers.

TIP

Verken Palawan niet op een
drafje. Neem je tijd, je kunt hier
makkelijk twee à drie weken
verblijven.

PORT BATON
Ver weg van het massatoerisme vind je het
rustige vissersdorpje Port Barton. Het toe
risme zet hier zijn eerste stappen en net dat
is de charme van deze plek. Grote luxe vind
je hier niet, maar in de weinige hotels kom
je helemaal tot rust. In de beschermde baai
met panoramisch zicht op meerdere eilan
den geniet je ’s avonds van een sprookjes
achtige zonsondergang.
UNDERGROUND RIVER
De Underground River in het spectacu
laire Puerto Princesa Subterranean River
National Park is sinds 2011 één van de ze
ven nieuwe natuurwonderen en daarmee in
korte tijd uitgegroeid tot één van de meest
populaire attracties in Palawan. Door de
duisternis dobber je met een bootje over
de langst navigeerbare ondergrondse ri
vier ter wereld. Langs rondfladderende
vleermuizen en zwaluwen werpen schijn
werpers er licht op fraaie rotsformaties en
enorme grotkamers met gigantische stalac
tieten en stalagmieten.
Heerlijk relaxen op één van de duizenden
paradijselijke eilanden van de Filipijnen?
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Het idyllische Coron Island
heeft een absolute troef
onder water. Een tiental
Japanse scheepswrakken
uit de Tweede Wereldoorlog
maken het eiland tot een
tropisch paradijs
voor duikers.

hapag-lloyd cruises

EXPEDITIECRUISE ANTARCTICA

Ontdek de laatste echt
ongerepte wildernissen

Onherbergzaam én moeilijk bereikbaar. Antarctica is geen evidente vakantiebestemming. Maar voor
wie er geraakt is het ademloos genieten van al het natuurschoon. Samen met Hapag-Lloyd Cruises
brengen we deze droombestemming nu dichterbij. Vanuit Brussel of Amsterdam zorgen we voor een
vlucht naar vertrekplaats Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld.

Van 9 tot 28 februari 2018 scheep je in voor een expeditietocht
naar het witte continent met de MS HANSEATIC, een intiem schip
voor slechts 175 passagiers. Speciaal ontworpen voor expeditie
cruises in een eigentijdse en luxueuze stijl. Het schip heeft een
geheel overdekte brug en een ijsbestendige romp waardoor het
zich een weg baant door zelfs de moeilijkste obstakels. Zo kom je
waar weinigen ooit zijn geweest.

USHUAIA
Het stadje doet op het eerste gezicht wat Scandinavisch aan: houten
huizen, geschilderd in vrolijke kleuren, ingeklemd tussen een rusti
ge baai en groen glooiende heuvels. De natuur is er adembenemend.
Gletsjers, besneeuwde bergtoppen, bossen, meren en zee zorgen
voor spectaculaire landschappen. Het Parque Nacional Tierra del
Fuego nodigt uit voor een mooie wandeltocht. In het Beagle Kanaal
ontmoet je op een korte boottocht pinguïn- en zeehondenkolo
nies en imposante orka’s. En in de Vallei van de wolven kan je een
sleetocht maken, getrokken door husky’s.
DRAKE PASSAGE
De zeestraat die de Atlantische Oceaan met de Grote Oceaan ver
bindt, is vernoemd naar ontdekkingsvaarder Francis Drake. De
harde wind in het gebied zorgt veelal voor een ruige zee. De straat
wordt ook wel Drake Shake genoemd vanwege het ‘schudden’ van de
schepen. Is de wind gaan liggen, dan spreekt men over Drake Lake.

SOUTH SHETLAND ISLANDS
De South Shetland Islands strekken zich uit over meer dan 500
kilometer. Op sommige eilanden vind je nog actieve vulkanen.
De indrukwekkende natuur gecombineerd met de stilte, enkel
verstoord door de krakende ijsbergen, zorgen voor een onverge
telijke ervaring. Bezoek Trinity Church, een Russische orthodoxe
kerk op King George eiland. Of beklim Mount Achala en geniet
van het uitzicht.
ANTARCTISCH SCHIEREILAND
Het bergachtige Antarctische schiereiland is het noordelijkste deel
van Antarctica. De kans is groot dat je hier adelie-, kinband- en
ezelpinguïnkolonies tegenkomt.
Highlights worden Snow Hill, bekend als broedplek van de keizers
pinguïns, de tafelbergen in de Weddellzee en Paulet Island waar je
de restanten van de beruchte Nordenskjold-expeditie vindt.

SOUTH ORKNEY EILANDEN
De afgelegen Orkney Eilanden ten noorden van het Antarctisch
schiereiland werden pas in 1821 ontdekt door Nathaniel Palmer
en George Powell. De vier grootste eilanden zijn Signy, Powell,
Conoration en Laurie. Daaromheen liggen nog verschillende kleine
eilanden en rotsen. Ook hier geniet je van de rust en memorabele
omgeving.
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ZUID-GEORGIË
Grytviken, de enige stad in Zuid-Georgië, is een populaire stop voor
poolreizigers. De stad heeft, afgezien van onderzoekers en toeristen,
drie permanente inwoners. In het verleden diende de stad als een
station voor de walvisvaart. Maar door de nieuwe technologie schiet
daar niet veel meer van over. In het Grytviken Whaling Station
zijn de oude machines en schepen wel nog steeds te bezichtigen.
Tegenwoordig is het vooral een spookstad waar reizigers verrast
worden op kleurrijke geschiedenisverhalen, met in het bijzonder
het heldhaftige verhaal van Kapitein Shakleton.
RIO DE JANEIRO, BRAZILIË
Rio de Janeiro, stad van carnaval, samba en voetbal is het passende
eindpunt. Ga zonnebaden met een caipirinha op Copacabana
Ipanema, Leblon of Barra da Tijuca. En geniet ’s avonds van een spet
terend nachtleven. Bezoek Cristo Redentor op de Corvocado-berg,
wandel door de botanische tuin ‘Jardim Botânico do Rio de Janeiro’
en ga via de kabelbaan naar de top van de suikerbroodberg. Bezoek
de wijk ‘Tijuca’ met zijn Tijucawoud, het grootste woud middenin
een stad. Een stadsbezoek en overnachting met ontbijt zijn inbe
grepen in de cruise.
Kies voor een unieke manier van genieten in absolute luxe. De bemanning van
Hapag-Lloyd Cruises heet je welkom aan boord van de expeditieschepen
MS BREMEN en MS HANSEATIC. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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expeditiecruises,
a once-in-a-lifetime-experience
Beleving, ontdekking, unieke ervaringen en pure emotie.
Expeditiecruises wagen zich in streken waar andere schepen noodgedwongen rechtsomkeer maken. En meren aan
op de mooiste, meest ongerepte plaatsen.
Binnen het expeditiesegment is Hapag-Lloyd Cruises een
begrip. Zo ontdekte het schip Bremen in 2003 nog een onbekend deel van Antarctica, vandaag bekend als Bremen
eiland en Bremenkanaal. En was HANSEATIC in 2014 het
eerste niet-Russische expeditieschip dat succesvol de NoordOost Passage rondde.
In 2019 breidt de Hapag-Lloyd Cruises vloot uit met twee
nieuwe 5-sterren expeditieschepen: HANSEATIC nature
en HANSEATIC inspiration. Uitgerust met state-of-the-art
technologie. En met PC6, de hoogste ijsklasse voor passagiersschepen, geschikt voor zowel expedities naar de
poolgebieden als voor luxecruises naar tropische bestemmingen zoals het Amazonegebied. Eén van de schepen
wordt zelfs zo gebouwd dat toegang tot de Great Lakes
(Chicago-Detroit) mogelijk wordt. Uiterst uniek!

explore jamaica

gujaidmaoicac-raeinsn-paioenrietr s

Vele plantagehuizen getuigen
nog van de tijd van elegantie
en brutaliteit, waar je maar
beter blanke planter was dan
zwarte slaaf.

oor stom toeval belandde Guido
Cannaerts, zaakvoerder van Bel
gische nichetouroperator Explore
Jamaica op het eiland toen het toerisme er
nog volledig in zijn kinderschoenen stond.
Hij was onmiddellijk verknocht aan het ei
land en zijn bevolking. Op eigen houtje, met
behulp van de locals, pionieert hij er sinds
dien elk jaar. Ben je op zoek naar de échte
ziel van Jamaica? Doe dan beroep op de
reggae van Guido. En laat je door Belgische
nichetouroperator Explore Jamaica meevoe
ren op een fantastische rondreis.

D

BAMBOEVLOTVAREN
Tussen Ocho Rios en Montego Bay lijkt Ja
maica één groot pretpark. Daar starten we
je trip. Beklim er Dunn’s River Falls bij Ocho
Rios. Het hoogteverschil van de watervallen
is 55 meter over een lengte van 180 meter
en over de reusachtige natuurlijke trappen
raak je relatief makkelijk naar boven. Op
wandelafstand kan je zwemmen met dol
fijnen in Dolphin Cove at Treasure Reef. Of
snorkelen, varen met een glasbodemboot,
zwemmen met pijlstaartroggen en een
haaien- en dolfijnenshow bijwonen.

JAMAICA

Kan jij een
geheim
bewaren?

Daarna ga je bamboevlotvaren. Geen wilde
rivierafdaling, maar een rustige vlottentocht
voor liefhebbers van natuur en romantiek.
Nog zo’n aanrader is Cranbrook Flower
Forest, 35 km ten westen van Ocho Rios. Met
tientallen hectaren tropische tuinen, hon
derden bloemen, planten en vogels, uitge
strekte grasperken en een rivier met water
valletjes die door het regenwoud slingert.

Eindeloze stranden met palmbomen, idyllische baaien en
rotsstranden. Jamaica wordt steeds populairder als zon
overgoten alternatief voor onze koude en natte winter.
De jongste jaren schieten all-inclusive hotels als padden
stoelen uit de grond. Vele toeristen komen hierdoor niet
meer weg van strand en buffet. Maar het eiland van
Bob Marley is veel meer dan zon, zee en strand.

RICK’S CAFÉ
Echt paradijselijk is West End Road, ten zui
den van Negril. Een zandstrand ontbreekt
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Negril Cliff

hier en de golven storten zich er met geweld
op de kliffen.
Helemaal op het einde van de weg ligt Rick’s
Café, waar je elke avond getrakteerd wordt
op een van de mooiste zonsondergangen
ter wereld. En op slechts enkele meters
van het grote openluchtterras vind je die
andere attractie van Rick’s Café: cliff diving!
Tientallen waaghalzen springen er van de
11-meter hoge kliffen.

MOTHER THYME’S SPICE GARDEN
Met de huurauto maak je vervolgens de
doorsteek van de noordkust naar hoofdstad
Kingston. Een pittoreske autorit die leidt
door Fern Gully, een kloof met een weelde
rige plantengroei naar Bog Walks Gorge, de
vallei van de Rio Cobre. Allebei restanten
van het tropische woud dat ooit het hele
eiland bedekte.
Onderweg houden we halt bij een kraampje
met varkensvlees, kip of vis bereid met jerk
kruiden. Een traditie van de Maroons, slaven
die de plantages ontvluchtten en een schuil
plaats vonden in de jungle. Zij marineerden
vlees, kip en kreeft met Jamaicaanse krui
den en barbecueden dat op pimentohout.
Resultaat: een bijzondere en pittige smaak.
Echt kennismaken met de jerkkeuken doe
je in Walkerswood-Jerk Country. In het
Pimento Porch Clubhouse ontdek je de
geschiedenis van de Jamaicaanse keuken.
En bij Mother Thyme’s Spice Garden krijg
je een indruk van de Old Time Jamaica. De
18e-eeuwse hut, wordt omringd door een
kleurrijke selectie specerijen, allen ge
bruikt voor het bereiden van traditionele
Jamaicaanse gerechten.

RUM, KOFFIE EN SUIKERRIET
Een bezoek aan een rumplantage is in
Jamaica een must. En iets wat de meeste
toeristen inplannen. Onbekender maar
minstens even fascinerend zijn de koffieen suikerrietplantages. En dus wijzen we
je graag de weg naar deze laatste.
De meeste Jamaicanen zijn afstammelin
gen van Afrikaanse slaven die op de suiker
rietplantages werkten. Vele plantagehuizen
getuigen nog van deze tijd van elegantie
en brutaliteit, waar je maar beter blanke
planter was dan zwarte slaaf. Greenwood
Greathouse in Montego Bay is zo’n plek. Het
behoorde eens toe aan de Engelse familie
Barrett, die in de 18e eeuw meer dan 2.000
slaven had. Toen huidige eigenaars Bob en
Ann Betton het plantagehuis kochten, trof
fen ze nog de oorspronkelijke meubelen en
antiquiteiten aan. Ze restaureerden in de
geest van de 18e eeuw. Meer dan 70% van
het interieur is authentiek. Het maakt van
Greenwood Greathouse een levend muse
um, uniek in de Caraïben.
En wat dacht je van Jamaican Blue Moun
tain Coffee? Een van de duurste soorten
ter wereld, gemaakt van arabicabonen die
slechts in een erg kleine regio mogen wor
den geteeld. Elk detail is daarbij belangrijk:
de vruchtbaarheid van de grond, het aan
tal zonuren, de invalshoek van de zon, de
bergmist en neerslag. Meer weten over de
edele teelt van de koffiebonen? Boek dan
een luxueuze cottage in de voormalige kof
fieplantages Strawberry Hill. Ooit het woon
huis van Chris Blackwell, oprichter van Is
land Records, de platenmaatschappij van
Bob Marley and The Wailers. Vandaag een
luxueus boetiekhotel met ‘infinity pool’ en
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OCHO RIOS
MONTEGO
BAY
KINGSTON

prachtig uitzicht over Kingston. En voor de
durvers kronkelt een steil wandelpad zich
tussen de varens en tropische begroeiing
naar de top: 2.256 meter hoog.

HELDEN VAN JAMAICA: MARLEY & BOND
Geïntrigeerd door Bob Marley? Onder zijn
invloed ontwikkelde reggae zich van mu
ziekstijl naar een cultuur en religie. Dan
boeken we graag een ritje in een heuse
reggaebus, compleet met posters, graffiti
en bonkende muziek die je hotsend over
barslechte wegen naar Marley’s geboorte
plaatsje Nine Mile in de bergen brengt. Hier
vond hij samen met zijn geliefde gitaar zijn
laatste rustplaats in een mausoleum.
Jamaica is ook het eiland van Ian Fleming
en James Bond. Op het netvlies gebrand
is de beroemde scène uit Dr. No, waarin
Ursula Andress uit de turquoise zee opduikt
en naar het parelwitte strand in de buurt
van Ocho Rios waadt. En ook in Falmouth
en Port Antonio vind je opnamelocaties: van
Dr. No en Live and Let Die. Echte fans scho
telen we een kamer voor in het voormalige
woonhuis van schrijver Ian Flemming in
Oracabessa Bay. Nu het 5-sterren boetiek
hotel Golden Eye, met tal van gadgets en
kleurrijke weetjes over 007.
Ontdek Jamaica op jouw ritme. Guido en de andere
experts van Explore Jamaica nemen je mee naar
intrigerende verborgen schatten. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.

live to travel

NAMIBIË

In de voetsporen
van Vlaanderen
Vakantieland
wer
brunoadfreik  alkaentnherau
eizen langs de droge Kalahariwoestijn, op safari in
Etosha National Park, klimmen op de kleurige rots
formaties van Damaraland, genieten van een boottochtje
in Walvisbaai of ploeteren op de duinen van de Sossusvlei? Een reis
door Namibië is een aaneenschakeling van prachtige extremen. Dit
uitgestrekte en dunbevolkte gebied is een van de veiligst bereisbare
landen ter wereld. En met gemiddeld 300 dagen zon per jaar ook
het hele jaar door een topbestemming. Specialist Live to Travel
neemt je op Nederlandstalige begeleide groepsreis mee naar de
meest tot de verbeelding sprekende plekken. Of regelt voor jou een
fantastische rondrit met huurwagen, helemaal op maat van jouw
wensen en verwachtingen.

R

Zuidelijk Afrika heeft geen geheimen meer voor de reisspecialis
ten van Live To Travel. Niet voor niets werden ze tot zes maal toe
aangesproken voor een reportage van Vlaanderen Vakantieland.
Ben Roelants én Tine Embrechts trokken met zaakvoerder Bruno
De Lathauwer als Afrikakenner naar Namibië voor een prachtige
ontdekkingsreis. Ben was helemaal verkocht. En zet de bestem
ming meteen in zijn persoonlijke top 3. Ook Tine, die eigenlijk niet
van autovakanties houdt, vond Namibië subliem.
Treed in de voetsporen van Vlaanderen Vakantieland, in groep én
met Nederlandstalige begeleiding. Enkele hoogtepunten ...

WOESTIJNERVARING IN DE NAMIB
Wakker worden in de magische omgeving van de Namib woestijn.
Waar eindeloze zandvlaktes en duinen in de mist liggen te wach
ten tot de wind de hemel opklaart. Deze heerlijke onherbergzame
streek staat garant voor een adembenemende woestijnervaring. Be
zoek de meestal droogliggende zoutpan Sossusvlei, uitgesleten door
de Tsauchab rivier. Wandel langs de kam van de hoogste duinen ter
wereld of laat je helemaal naar beneden glijden! Bezoek Dooivlei,
beroemd om zijn oeroude kameeldoornbomen. En wandel door
de Sesriem Canyon, een kloof die erg in trek is bij woestijndieren.
Want zelfs in periodes van droogte vind je hier waterplassen.
– 10 –

ONZE FAVORIETE RONDREIS
(ook het jaar rond individueel mogelijk)
Ga op 14-daagse groepsreis en ontdek de Kalahari, Namib
woestijn, Swakopmund, Damaraland en Etosha NP. Vanaf
3.520 euro.
Wegens groot succes werd het aantal vertrekdata voor 2018
verdubbeld, met bijna maandelijks afreizen. Zo kan je afreizen
op: 5 jan, 3 feb, 1 apr, 10 jul, 10 sep, 9 okt, 10 en 21 nov 2018.
In hun 68-pagina tellende Namibië brochure vind je alle info.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Belgische nichetouroperator Live to Travel biedt
de meest complete Nederlandstalige begeleide
rondreizen aan naar Namibië!

BRUNO’S INSIDER TIP!

Optioneel is een uitstap mogelijk diep in zuidelijk
Namibië. Naar Visrivier Canyon, na Grand
Canyon de tweede grootste ter wereld.
Eén van de weinige echt grootse natuurwonderen
die je helemaal alleen, in complete
afzondering, kan ervaren.
BOSJESMANNEN EN WOESTIJNOLIFANTEN
Vroeg in de ochtend reis je naar Damaraland, een ruw maar prachtig
gebied. Hier vind je een versteend woud met 280 miljoen jaar oude
fossielbomen. Maar het zijn niet de enige getuigen van een aloude
geschiedenis. In Twijfelfontein vind je de grootste collectie prehis
torische rotstekeningen van Afrika. Eeuwen geleden gemaakt door
de Bosjesmannen. Nog zo’n wonder? Wat dacht je van de ‘Organ
Pipes’, zandsteenformaties in de vorm van orgelpijpen.

één van de laatste traditionele Afrikaanse stammen. Een lang, slank
volk dat zich vestigt waar water en weiland te vinden zijn voor hun
kuddes. Ze verhuizen wel zeven keer per jaar.

OP SAFARI IN ETOSHA
Met meer dan 22.000 km² woestijn, savanne en bebost gebied is Eto
sha Nationaal park één van de grootste en belangrijkste wildparken
van Zuidelijk Afrika. En dus dé plek voor een safari. Per jeep trekken
we naar de grote, ondiepe zoutvlakte Etosha Pan. Een onherberg
zaam gebied van witte gedroogde modder, waarlangs grote kuddes
zebra’s, springbokken, olifanten en giraffen trekken. Met in hun
spoor de grote roofdieren. Altijd op de loer voor makkelijke prooien ...
En misten we toch één van de Big Five? Dan gaan we samen op
safari in Erindi Game Reserve, beroemd voor zijn hoge concentratie
wildleven, waaronder leeuwen, luipaarden, neushoorns, olifanten
en buffels.

Damaraland is gewoon te groot en te fascinerend om op één dag
te ontdekken. Daarom nemen we je vroeg in de ochtend van een
tweede dag mee naar Palmwag. Een kleine oase aan de Uniab rivier
waar zeldzame woestijnolifanten zich komen laven. Zie hoe ze
trompetteren! En dan is het tijd voor een bezoek aan de Himba’s,
– 11 –

Live To Travel is absolute specialist voor reizen naar Afrikaanse safaribestemmingen. Van avontuurlijke groepsreizen tot exclusieve reizen op maat. Hun kwaliteiten
komen pas echt naar boven wanneer ze hun programma’s moeten aanpassen
aan specifieke vereisten. En dat doen ze graag samen met ons, uw reisagent.
Kom langs en ontdek hun aanbod.

erstmis of Nieuwjaar vieren in het thuisland
van de Kerstman, logeren in een écht sneeuw
kasteel of op uitstap met een heuse ijsbreker?
Overnachten in een glazen iglo, op wintersafari met
sneeuwscooter of eropuit trekken met een husky- of
rendierslede? Een wintervakantie in Lapland met niche
touroperator Gallia is steevast een winterbelevenis.
Doorspekt met unieke ervaringen.

K

gallia

Winterbelevenisvakantie
in Lapland

BELEVING EN NOG EENS BELEVING
Gallia legt de focus volledig op beleving en schotelt je authentieke
eindejaarsarrangementen voor. Van eenvoudige korte proevertjes
van de Lapse attracties tot intensieve meerdaagse safarireizen door
de eindeloze wouden en sneeuwvlakten, voortgetrokken door hus
ky’s of rendieren. Niet elk arrangement is voor iedereen geschikt,
daarom werkt Gallia in samenwerking met ons, uw reisagent, graag
de formule uit die het beste bij jou en je gezelschap past.

misschien zelfs de Aurora Borealis. Ook op het programma: een
bezoek aan Santa Claus Village, een tocht met de sneeuwscooters
door de prachtige bossen, een picknick in de Lapse wildernis
en een driegangenmenu in Sky Restaurant, herhaaldelijk be
kroond tot ‘Beste restaurant van Lapland’. Gelegen op de top van
de Ounasvaaran-heuvel geniet je vanop het dakterras van een
prachtig panoramisch uitzicht.

AURORA FUN (5 DAGEN / 4 NACHTEN)
In dit arrangement trek je door het winterlandschap op langlauf
ski’s, per huskyslede, met sneeuwscooters én paardensledes. Je
verblijft in Hotel Ivalo, maar de laatste nacht nemen we je mee naar
Aurora Village, een klein authentiek geheel waar je nog geniet van
de pure witte sneeuw, de zuivere poollucht en de onovertroffen
natuur. Hier wacht je een unieke nacht in een chalet met glazen
dak. Met wat geluk zie je het Noorderlicht in het comfort van je
eigen bed. Superromantisch!

ENJOY THE WILD (5 DAGEN / 4 NACHTEN)
Een verblijf in de vrije natuur, ver weg van stad, lichtvervuiling en
lawaai? Tijdens je verblijf in een authentiek Laps wildernishotel te
midden van de ongerepte bossen geniet je van de stilte en het won
dere winterlandschap. Overdag is er tijd voor tal van activiteiten.
Maak kennis met de husky’s, raas op een sneeuwscooter door de
bossen, waag je aan een opwindende rit met een iconische rendier
slede, neem deel aan een mysterieuze Lapse Poolcirkelceremonie
en geniet van een lunchbuffet in het dorp van de Kerstman.

MAGIC NORTH (4 DAGEN / 3 NACHTEN)
Combineer een verblijf in hoofdstad Rovaniemi met een over
nachting in een Arctic Igloo. Met zicht op de sterrenhemel en
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Met ruim 24 jaar ervaring is Belgische nichetouroperator Gallia gespecialiseerd
in groene bestemmingen. Vakanties waar je volop geniet van ongerepte natuur en
inheemse cultuur. Ontdek hun aanbod bij ons, uw reisagent.

ponant
CRUISES

© Ponant - Sterling Design International

Ontdek het ongekende
met de Ponant Explorers

Met de komst van vier nieuwe yachts, de Ponant Explorers, tilt Ponant, pionier en leider in
expeditiecruises naar polaire gebieden, zijn unieke concept van luxueuze expedities naar
een bijzonder hoog niveau. De rederij blijft daarbij trouw aan zijn filosofie. De yachts op
de nieuwe schepen hebben slechts 92 kajuiten en suites, elk van hen met zeezicht. Gasten
krijgen zo een unieke mix van ontdekking en uitzonderlijk comfort voorgeschoteld.

Een luxecruise aan boord van één van de
Ponant Explorers staat garant voor een on
vergetelijke reis vol opwindende ervaringen.
Maar het betekent ook reizen in het gezel
schap van een ervaren bemanning, deskun
dige natuuronderzoekers en gepassioneer
de sprekers. Zij nemen je op expeditie naar
de meest onbereikbare topbestemmingen.

LAPÉROUSE, CHAMPLAIN,
BOUGAINVILLE & DUMONT-D’URVILLE
Le Lapérouse en Le Champlain worden in
2018 te water gelaten, Le Bougainville en
Le Kerguelen vervoegen de vloot in 2019.
Alle vier de Ponant Explorers kregen hun

naam als eerbetoon aan Franse ontdek
kingsreizigers. Elk schip combineert een
menselijke maat en uitgekiend design met
geavanceerde technologie.

WINTERSEIZOEN 2018-2019
Met respect voor de ongebreidelde natuur
en de indrukwekkende omgeving treedt
Ponant met zijn gasten in de voetsporen
van de grote ontdekkingsreizigers.
Voor het winterseizoen 2018-2019 verrast
Ponant met een uitzonderlijk aanbod ex
clusieve bestemmingen wereldwijd. Vanuit
meer dan vijftig havens varen unieke expe
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ditiecruises naar Oceanië, de Indische Oce
aan, Azië, de Atlantische Oceaan, Noord-Eu
ropa, Midden-Amerika en Zuid-Amerika.
Absoluut speciaal worden de maar liefst
elf nieuwe vaarroutes – aan boord van de
eerste twee Ponant Explorer-schepen: de
Champlain en de Lapérouse.
De Lapérouse vaart naar de Seychellen (12
nachten), combineert de Seychellen met
de Malediven en Sri Lanka (10 nachten) en
cruiset tussen India en Azië (15 nachten). De
Champlain trekt driemaal voor 12 nachten
langsheen de Amazone.

© Ponant - RENDU 3D Loic Cardon
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© Ponant - Studio Jean-Philippe NUEL
© Ponant - Jacques Rougerie

Wereldpremière:
Blue Eye onderwatersalon
Absolute topper op elk van de Ponant Explorers wordt het onderwatersalon
Blue Eye. Een hoogtechnologische multizintuigelijke onderwaterruimte die
het waarnemen en ervaren van de onderwaterwereld naar een nieuwe dimensie stuwt.
Het idee kwam uit de koker van architect Jacques Rougerie die – gepassioneerd door de zee en het maritieme leven – cruisepassagiers de kans wil
geven om de fabelachtige onderwaterwereld in zijn kleurrijkste facetten te
beleven. Onder sfeervolle begeleiding van componist Michel Redolfi wordt
een verblijf in Blue Eye een uniek belevingsmoment.
Er zijn drie verschillende concepten. In ‘Bionique & Bio Mimétisme’ filmen
drie onderwatercamera’s de onderwaterwereld en projecteren deze op grote
beeldschermen. ‘Global listening’ trakteert gasten op een uitzonderlijk, meeslepend, audiogebeuren. En in ‘Vision sous-marine innovante’ zoomen we in
op het maritieme ecosysteem zonder het te verstoren.
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ponant

ONZE FAVORIETE CRUISES MET PONANT
zeilen op de orinoco
Aan boord van Le Champlain
Van Cayenne naar Fort de France:
10 dagen / 9 nachten
U Van 19 tot 28 December 2018, vanaf 3.490 €*

een duik in het koloniale verleden
Aan boord van Le Boreal
Van Panama naar Martinique:
8 dagen / 7 nachten
U Van 14 april tot 21 April 2018, vanaf 3.140 €*

Op een 10-daagse expeditiecruise aan boord van
Le Champlain reis je naar zes verschillende landen.
Hoogtepunt wordt de zeiltocht langs de legenda
rische Orinoco, de machtige rivier die zich dwars
door een uitgesterkt regenwoud slingert.

Tussen de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan
neemt Ponant je mee op onvergetelijke ontdek
kingstocht naar de Afro-Caribische schatten. Aan
boord van Le Boréal cruise je van de eindeloze
zandstranden van Panama naar het paradijselijke
Martinique.

Van Cayenne vaar je naar de Salvation Islands. In
de 19e eeuw een strafkolonie voor politieke gevan
genen en bekende misdadigers. Volgende halte: de
oude koloniale Nederlandse stad Paramaribo in
Suriname. Waar je de kans krijgt om de volledig uit
ongeschilderd cederhout vervaardigde Sint-Petrusen-Pauluskathedraal te bezoeken.
En dan is het tijd voor een onvergetelijke tocht door
heen de Orinoco-Delta. Laat je onderdompelen in de
speciale junglesfeer en maak kennis met de gebrui
ken van de lokale bevolking. Eindigen doen we in
het hart van het idyllische Caribische gebied. Voel je
vrij om te zwemmen in de turquoise wateren en te
luieren op de paradijslijke stranden van Grenadines,
Barbados en uiteindelijk Martinique.

Eerste halte: de San Blas eilanden. Een idyllische
omgeving vol koraaleilandjes. Je ontmoet er de
Kuna, een volk dat nog steeds leeft van de jacht en
visvangst.
Via wonderlijke zeestraatjes en lagunes vaar je ver
volgens naar het mythische Cartagena de Indias.
Een aloude koloniale stad, gesticht door de Spaanse
Conquistadores. Ook niet te missen: de charmante
koloniale architectuur van Willemstad.
Eindigen doen we in het hart van het Caribische
gebied. In de verre archipel Martinique. Hier is
het heerlijk ontspannen terwijl je geniet van het
kleurenpalet van de meest idyllische landschappen.

*Tarieven Ponant Bonus per passagier op basis van dubbele bezetting, vol pension, inclusief open bar, inclusief vluchten van en naar
Parijs, mogelijkheid van vluchten vanuit Brussel, exclusief haven- en veiligheidstaksen en onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Klaar voor een weergaloze expeditiecruise van Ponant? Meer informatie bij ons, uw reisagent
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cosmic travel

BRAZILIË

Een liefde die nooit
verloren gaat...
chrisbrazvilië-esprecdiaolisnt ck,
Ach Brazilië, met het exotische Rio de Janeiro, het zwarte hart van
Salvador de Bahia, of indrukwekkend Iguazu ... En o, de adem
benemende en uitbundige fauna van de Amazone … Waarover
begin je te vertellen als je verliefd bent, verliefd op een land dat een
ware verzameling van topbestemmingen is voor reizigers. Maar
reizen in een land dat zowat de helft van een continent inneemt is
niet evident. Je kan proberen zelf iets in elkaar te puzzelen, met de
kans dat dingen in het honderd lopen of dat je de mooiste plekjes
net misloopt. Of je kan beroep doen op een specialist!
Pantanal

25 jaar geleden verloor Chris Verdonck, één van de bezielers van
Belgische nichetouroperator Cosmic Travel haar hart aan Brazilië.
Nu, zoveel jaar later, is die aantrekkingskracht niet verdwenen. Inte
gendeel, jaarlijks brengt ze zoveel mogelijk van haar (vrije) tijd door
bij haar eeuwige liefde, op ontdekkingstocht naar ieder verborgen
hoekje. Haar kennis en ervaring zijn inmiddels zó enorm, dat ze met
recht en rede dé Brazilië-expert van België genoemd mag worden.
En jij als reiziger, kan daar alleen maar profijt van hebben om het
beste uit jouw reis te halen ...

Porto Jofre

Hoe vertelt Chris zélf over haar werk?
“Reizen is steeds een beetje dromen. Maar voor iedereen is die droom
anders. Wil je dus voor iemand een droomreis samenstellen, dan moet
je beginnen met luisteren. Als gespecialiseerde touroperator luisteren
we naar onze reizigers, en bouwen dan samen met je vertrouwde
reisagent aan een pakket op maat dat zelfs jouw meest hooggespannen verwachtingen inlost. Uitgewerkt tot in de puntjes, en met onze
speciale ‘off-the-beaten-tracks’. Prachtige plaatsen waar de meeste
toeristen niet komen, maar jij wel, want wij kennen die vaak nog
onontdekte plekken.”
“Ons eerste devies is: plan niet te veel, anders zie je niets. Wie één dag
uittrekt voor een prachtbestemming mist de beleving, de verwondering. Neem liever de tijd om te genieten van de magie van een plek,
jouw aanwezigheid daar écht te beleven.”

Magische boom, Pantanal

Beter dan Rio en de Amazone?
“Wie Brazilië zegt, denkt vaak in de eerste plaats aan bruisende hoofdstad Rio de Janeiro en het mythische regenwoud van de Amazone.
Beiden zijn inderdaad om duimen en vingers van af te likken, en
absoluut te vinden in vele van onze reispakketten. Maar persoonlijk
kies ik voor drie andere toppers.”
– 18 –

Carnaval in Rio - Winnaarsparade

1 PANTANAL
kom je soms spontaan (?) terecht in een wervelende demonstratie
“Mijn absolute favoriet is de Pantanal. Een werkelijk adembenemend
mooi en uitgestrekt natuurgebied vol rivieren en lagunes in het cen- van capoeira-dansers.”
trale westelijke deel van Brazilië. Een waar paradijs voor natuurliefhebbers: je vindt er prachtige vogels in alle mogelijke kleuren, “Salvador is tevens een perfecte uitvalbasis voor een bezoek aan
kaaimannen en met een beetje geluk zelfs miereneters. Typisch voor Chapada Diamantina. Deze regio van legendes en uitzonderlijke
de Pantanal is de Tuiuiu, een reigerachtige vogel met een grote snavel, pracht vindt zijn oorsprong in de 17e eeuw, toen de goud- en diamantkoorts op zijn hoogtepunt was. Het Nationale Park bevat een
zwarte kop, rode hals en witte vleugels. En je vindt er ook de grootste
concentratie papegaaien van Zuid-Amerika. Maar het ware gelaat ongelooflijke variëteit aan ecosystemen zoals het Cerrado, Mata
van de streek toont zich in het wassen van de rivieren. Van juni tot Atlantica, en Caatinga. Absoluut ook een bezoek waard dus.”
oktober staan de voorheen overstroomde gebieden er droog en kun
Een memorabel moment?…
je de Pantanal per boot, te voet of per wagen doorkruisen. Of trek
verder naar Porto Jofre. Daar kan je van juni tot oktober jaguars “Er zijn er zoveel. Elke reis opnieuw is een onvergetelijke ervaring.
Circa 23 jaar geleden reisden we zo met meer dan 400 klanten naar
spotten. Een beleving die zijn weerga niet kent!”
Maceio en organiseerden een voetbalmatch: België – Brazilië. Maar
Chris’ meest memorabele moment: “onze laatavond fotoshoot in
even memorabel is een wandeling aan het strand van Copacabana,
vroeg in de morgen wanneer de zon opkomt. Of het vuurwerk op
de Pantanal. Overal op het water leken sterren te dansen. Het was
Nieuwjaar. En het dansen tijdens de Carnaval Parade tot in de vroege
betoverend! Pas na enkele minuten kregen we door dat we genoten
morgen. Waar moet ik beginnen? Laat ik vertellen over nog een van
van duizenden kaaimanogen …!”
mijn favorieten …”
2 LENÇÓIS MARANHENSES
“Dan heb ik als tweede favoriet het ‘Parque Nacional dos Lençois
TIP
Maranhenses’, in het noorden van Brazilië, aan de kust van Marancarnaval in rio: de winners parade
hão. Een prachtig duin- en woestijngebied boordevol lagunes, en
“Carnaval in Rio de Janeiro is één van de meest spectaculaire eveschitterende stranden zoals Barra do Tatu, uitgestrekte zandvlaktes
nementen ter wereld. En toch raden wíj je aan om naar de Winners
en meren als Lago Verde, Lago Azul en Lago a Bonita.”
Parade te gaan: het kampioenschap tussen samba-scholen op de
zaterdag na carnaval. Wat een onvergetelijk spektakel steeds weer!
3 EN ZEKER NIET TE VERGETEN … DE PRACHTIGE STRANDEN!
Je bewondert er de prestaties van de zes beste scholen van Rio. Een
“Wie houdt van een stevige wandeling langs de oceaan heeft honderd
leuk voordeel is dat de tickets voor deze parade goedkoper zijn dan
en één mogelijkheden. Mijn ‘coup de coeur’ is Flexeiras, of de Peninsula
die voor het Carnaval, en omdat dát net achter de rug is, is het minder
van Marau … of als ik het wat minder kalm wil, ga ik naar Trancoso.”
druk in de stad. Toch kan je nog volop genieten van de vele straat
muzikanten, alsook kan je de historische stad bezoeken, terwijl dat
“Maar er is zo veel meer. Salvador da Bahia, één van de meest pittotijdens de periode van Carnaval onmogelijk is!”
reske en intrigerende steden van het land mag niet ontbreken. Deze
stad telt meer dan 200 kerken en is het centrum van de Candomblé,
Fan van Latijns-Amerika? Cosmic Travel heeft meer dan 25 jaar expertise in
de plaatselijke Voodoo. Haar historische Pelourinho wijk met de tymaatwerk-reizen naar dit immense en boeiende continent. Ontdek hun aanbod
pisch gekleurde gevels, de San Francisco kerk, de voormalige slavenvoor wereldreizigers, avonturiers en luxereizigers. Ook voor gezinnen met grote of
markt, het karmelietenklooster. Het is maar een kleine greep uit het
kleinere kinderen hebben wij heel wat in petto. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
aanbod aan bezienswaardigheden. In de straten van de Pelourinho
– 19 –

seaside hotels

OVERWINTEREN IN GRAN CANARIA

Twee tophotels,
met eigen karakter
e droogte van de Sahara en het groen van de tropen
op één verleidelijk eiland. Gran Canaria is een per
fecte overwinterbestemming. Met prachtige goud
kleurige stranden en een zon die het hele jaar door schijnt. We
verwelkomen je graag in Maspalomas, de meeste exclusieve
badplaats van Gran Canaria. De luxeboulevard van Melone
ras op slechts enkele stappen van de hotels vol met terrasjes,
restaurants en boetieks, geeft dat echte vakantiegevoel. En
in de duinen en op het strand geniet je van een zalige rust.
Afhankelijk van je gezelschap, selecteerden we samen met kwa
liteitsketen Seaside Hotels twee topverblijven. Lees even mee …

D

Seaside Grand Hotel Residencia

seaside grand hotel residencia*****gl
leading hotels of the world

ROMANTISCH TOPCOMFORT VOOR KOPPELS
Dit pareltje van Seaside Hotels is als eerste en enige hotel op Gran
Canaria bekroond met de categorie 5* Grand Luxe! Met slechts 94
kamers en juniorsuites combineert het een idyllische omgeving
met een erg persoonlijke service. Nergens anders op het eiland
word je zo in de watten gelegd. Je verblijft in kamers ontworpen
door toparchitect Alberto Pinto, relaxt aan de mooie openlucht
zwembaden en ontspant in het moderne wellnesscenter. ’s Mor
gens buiten op het terras wacht je een kraakvers ontbijt en ook
het 4-gangenmenu en de barbecue-avonden zijn alom geprezen.
Ideaal voor een exclusieve vakantie met z’n tweetjes.

Seaside Grand Hotel Residencia

seaside palm beach***** design hotels
gastronomische verwennerij

GASTRONOMISCHE VERWENNERIJ
Seaside Palm Beach is een luxueus 5*-hotel met een elegant
jaren 70 retrodesign, gelegen in een grote palmentuin direct aan
het heerlijke strand en de duinen van Maspalomas. Gasten wor
den in dit exclusieve decor verwend met ruime en comfortabele
kamers en suites met uitstekende gastronomie. Buiten op het
grote terras worden afwisselend royale barbecue buffetten en
4-gangen menu’s aangeboden. In het Spaanse tapasrestaurant
La Bodega geniet je van wijn- en miniatuurgerechten. Liever een
mediterraans gerecht? Dat kan in het specialiteitenrestaurant
Esencia. Onderga pure ontspanning in het uitgebreide spa- en
wellnesscentrum met saunalandschap en thalasso zwembaden.
Voor kinderen is er de Miniclub, kids only. Laat je verrassen door
de gastvrijheid en het originele karakter van dit hotel!

Seaside Palm Beach

Vakantieresorts of hotel? Seaside Hotels zijn steeds een plek van luxe en
ontspanning, plezier en genot. Waarom genoegen nemen met minder?

Seaside Palm Beach

Vraag naar hun aanbod, bij ons, uw reisagent.
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caractère

BUITENGEWOON ANDALUSIË

Jamón, flamenco &
zo veel meer…

door, waardoor ze net datgene selecteren dat

Kijk toe terwijl professionals de befaamde
‘jamón’ snijden en leer het verschil kennen
tussen bellota, ibérico en serrano. Geniet

het beste bij uw reisprofiel past. Vraag naar hun

FRANKRIJK

AL

D

TIP
Dit Caractère-pakket kan verlengd
en/of gecombineerd worden met
andere beleefreizen en hotels.
Zo is er ook een Buitengewoonpakket waar je het échte
Andalusische platteland kan
ontdekken. Met een bezoek aan
een exclusieve Bodega en één van
de meest indrukwekkende Finca’s
(stierenkwekerij).

P OR
T UG

e geur van jasmijn en met bloe van een gepersonaliseerd bezoek aan het
men overdekte patio’s. Non schitterende Moorse paleis Alhambra en
een geleid bezoek aan Sevilla. Ook een
chalant gitaargetokkel en late
flamenco-spektakel staat op het programma,
tapas-avonden met heerlijk glaasje fino en
exquise jamón. Andalusië dankt zijn rijk ‘flamenco puro’ uiteraard!
cultureel erfgoed aan een mengeling van
goedbewaarde tradities en een grote ver Je verblijft in meerdere luxueuze en stijl
volle 4- en 5-sterren designhotels van de
scheidenheid aan culturen. Het glorieuze
Hospesketen, ondergebracht in historische
verleden heeft er tot in de kleinste dorpjes
gebouwen met een bijzonder karakter. Dat
sporen nagelaten.
betekent genieten van luxe en service op
Het team van specialist Caractère laat je An topniveau. Met een verfijnd, romantisch
dalusië écht beleven. Laat je onderdompelen ‘califal’ klassediner als absolute toetje.
in de ‘Al-Andalus’-geschiedenis met deze
De familiale toerismegroep Caractère kent de
buitengewone vierdaagse, vol fascinerende
bestemmingen en hotels in Zuid-Europa door en
en authentieke ervaringen.

SPANJE

aanbod bij ons, uw reisagent.
ANDALUSIË
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n
new zealand & cook islands holidays by antipodes

NIEUW-ZEELAND

Avontuurlijke Self-drive
met tips van een Kiwi-Expert
manireucw-z&eelavndaexlpeértrs ie

Dusky Dolphins, Kaikoura

Piha-Beach, Auckland

Uitgestrekte stranden, steile fjorden, tropische wouden, indrukwekkende geisers, onmetelijk vlaktes. Het
Land van de Lange, Witte Wolk is eigenlijk een verzameling van waarlijk unieke plekken. Deze fantas
tische verscheidenheid is echter ook een gevaar. Want wat moet je kiezen? Welke plekjes zijn werkelijk
niet te missen? En hoe verbind je alles best?

Gelukkig kan je terecht bij de échte Nieuw-Zeeland ex “De ideale manier om deze prachtbestemming te verkennen is
perts. Te herkennen aan het beschermde logo ‘100% Pure
een self-drive. Samen met je reisagent luisteren we naar wat
New Zealand’. Enkel uitgereikt na het succesvol afronden
jij en je reisgezelschap verkiezen. En vullen jouw wensen aan
van een speciale training door de Toeristische Dienst van
met ideeën uit onze eigen ervaringen, tips van onze lokale
Nieuw-Zeeland. Om de erkenning te behouden, moet je bo partners en verhalen van klanten.”
vendien regelmatig opnieuw testen afleggen.
“Dit alles bundelen we tot een meerdaagse totaalbelevenis. Vol
In België mogen maar 6 reisspecialisten het gold logo op prachtige plekken en leuke verrassingen. Een reis in een rustig
spelden. Maar liefst twee ervan werken bij nichetourope tempo, met relatief korte afstanden tussen de stops. Zo blijven
rator Antipodes: zaakvoerder Marc Lambert en specialiste
de rijdagen leuk en heb je meer tijd om ten volle te genieten
Valérie Vannueten.
van de omgeving.”

Haal meer uit je reis, plan je trip samen met een 100% Pure New Zealand expert

Milford Sound

onze persoonlijke top 3:
MILFORD SOUND
Fjordland National Park is dé ‘Walking Capital of the
World’. Eén van de meest magische gebieden ter wereld.
De Milford Track, een 4- of 5-daagse tocht vanuit Lake
Te Anau, wordt door velen beschouwd als de mooiste
wandeling ter wereld. Tijdens je trektocht heb je weer
galoos uitzicht op Clinton Canyon, de 1.073 meter hoge
Mackinnen Pass en de Sutherland Falls, die zich van gi
gantische hoogtes omlaag storten. Sensationeel eindpunt
is de spectaculaire fjord Milford Sound, langs de rijzige
bergflank van Mitre Peak. Wondermooi.

Ga met een bootje het water op. Niet alleen kom je zo
bijzonder dicht bij de klaterende watervallen. Je hebt
ook de kans om dolfijnen, pelsrobben en kuifpinguïns
te spotten.

ABEL TASMAN
Wereldberoemd om zijn goudgele stranden, besloten
baaien met azuurblauw water, ongerepte eilanden en
de bossen in het binnenland waar tal van wandelpaden
door paradijselijke natuur leiden naar de Wainui-water
vallen, Harwood’s Hole – een 176 meter diepe canyon – en
de waterval van Falls River. Dit paradijs op aarde kan je
verkennen met een cruise, zeilboot, watertaxi of kajak.

Neem de boot ’s morgensvroeg zodat je tijdens
zonsopgang ten volle geniet van de pracht van de
baaien en goudgele stranden. Kies nadien voor een
3 à 4 uur durende trektocht doorheen het park.

BAY OF ISLANDS
144 eilandjes in een grillige baai, omringd door turquoise
water, witte zandstranden en sprookjesachtige baaien. Bay
of Islands bij Noordereiland is één van Nieuw-Zeelands
mooiste bezienswaardigheden. De foto’s die je hier maakt,
de ervaringen die je er opdoet, zijn voor het leven!

Cook island: Rarotonga

TROPISCHE EXTENSIE

Weekje chillen
op de Cook Eilanden
Een archipel van 15 ongerepte eilanden verspreid over een
oppervlakte van 2 miljoen km², met een totale bevolking
van maar 18.000 mensen. Welkom op de Cook Islands! Na
een prachtige trip door Nieuw-Zeeland is het hier heerlijk
genieten. Van het tropische water, het witte zand tussen je tenen en een deugddoend zonnetje. Verken het regenwoud en
de bergen, duik in kleurrijke koraalriffen en spot bultruggen.

blauwe lagune en onderzeese canyons
Op slechts vier uur vliegen van Nieuw-Zeeland ligt hoofd
eiland Rarotonga. Glinsterende blauwe lagunes, witte
zandstranden en de rustige levensstijl van de inwoners
zijn er de vaste vakantie-ingrediënten. Aanrader is een
schilderachtige autorit langs de kustweg. Of een wandeltocht rondom de Raemaru, de berg zonder piek. Meteen
ook een ideaal Mountainbikeparcours! Toch is Rarotonga
vooral een festijn voor snorkelaars en duikers. In de prachtige blauwe lagune vind je fantastische koraalformaties
bewoond door honderden gekleurde vissen. En een ervaren
gids wijst je zelfs de weg naar onderzeese canyons, grotten
en scheepswrakken.

honeymoon island
Een bezoek meer dan waard is het koraaleiland Aitutaki,
op een uur vliegen van Rarotonga. Met zijn witte zand
stranden, blauwe zee, wuivende palmen en beschutte lagune kreeg deze plek de bijnaam ‘honeymoon island’. De
lagune nodigt zelfs uit voor een korte dagcruise. Inclusief
zonsondergang en barbecue diner.

Zeil op een catamaran naar het iconische ‘Hole in
the Rock’, help onderweg de bemanning aan boord
of relax op het dek. Onderweg spot je pinguïns en
stormvogels. Maar het hoogtepunt wordt een duik in
het water … tussen de dolfijnen!

De experts van Antipodes Voyages wijzen je de weg naar
Nieuw-Zeeland en de Cook eilanden. Maar ook naar Australië,
de Pacific en Azië & Beyond. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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royal caribbean international
MIDDELLANDSE ZEE

Symphony of the Seas
Fun, fun, fun voor het hele gezin!

April 2018 wordt Symphony of the Seas van de rederij Royal Caribbean International te water gelaten.
Met een lengte van 362 meter wordt dit het allergrootste cruiseschip ter wereld. Maar het schip wordt
vooral een paradijs voor het hele gezin. Heb je kleine peuters of stoere tieners? Dan wacht hun een
fantastische tijd aan boord. Want Royal Caribbean is gewoon onklopbaar op vlak van faciliteiten voor
kids. En in de wetenschap dat je kroost veilig aan boord is en onder de hoede van de bemanning, kunnen
jullie met z’n tweetjes volop genieten van quality time.

ZEVEN UNIEKE THEMAGEBIEDEN
Symphony of the Seas is voorzien van alle
baanbrekende innovaties en avontuurlijke
ervaringen waarvoor Royal Caribbean ge
kend is. Zoals het Neighborhood-concept:
zeven unieke themagebieden, verspreid over
18 dekken.
Shoppingparadijs ‘Royal Promenade’ is zo’n
gebied. Met talrijke luxewinkels en gezellige
restaurants is het dé plek om ’s ochtends
rustig te genieten van een kop koffie en
’s avonds deel te nemen aan bruisend en
tertainment. ‘Central Park’ is dan weer een
immens, zes dekken hoog openluchtatrium.
Een prachtige oase van rust met diverse al
fresco eetgelegenheden en boetiekjes.

ZWEMPARADIJS & KIDS ONLY
‘Boardwalk’ telt voldoende attracties om
dagenlang zoet te zijn. Overdag is het
AquaTheater een zwemparadijs, ’s avonds
worden er spectaculaire shows opgevoerd
à la The Bellagio in Las Vegas. Dé place to
be dus voor families met kinderen. Hele
maal kids only is ‘Youth Zone’. Met o.a. disco,
interactief waterpark, Adventure Science
Labs en een Imagination Art Studio die cre
ativiteit centraal plaatst.
MEEST AVONTUURLIJKE CRUISESCHIP
En dat is slechts een kleine greep uit het
entertainmentaanbod. Glij van de Ultimate
Abyss, de langste glijbaan op zee die maar
liefst tien dekken overbrugt. Leef je uit op
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de drie Perfect Storm waterglijbanen in het
wildwaterpark. Test je surfvaardigheden op
twee Flowriders, 12-meter lange surfsimu
latoren. Ga schaatsen op de ijsbaan of woon
de spectaculaire ijsshows bij. Bedwing de
klimmuren en laat je bedienen door robot-
barmannen in de ‘Bionic Bar’.

VAKANTIE-ERVARINGEN DELEN
Met VOOM beschikt het schip over het snel
ste en beste internet op zee. Hierdoor kan
je op elk moment genieten van je favoriete
films en shows, luisteren naar je favoriete
muziek en iedere dag je vakantie-ervarin
gen delen met familie en vrienden op het
thuisfront.

azamara club cruises

azamara club cruises
tijd nemen om meer te beleven

VERKEN SPANJE, FRANKRIJK EN ITALIË
TIJDENS DE ZOMERMAANDEN
Op 21 april 2018 maakt het schip zijn ‘mai
den voyage’. En daar kan jouw gezin bij zijn.
Vanuit vertrekhaven Barcelona verzorgt
Symphony of the Seas weekcruises langs
de prachtige havens van Palma de Mallorca,
Marseille, La Spezia (Pisa/Firenze), Civita
vecchia (Rome) en Napels. De hele zomer
kan je zo de Middellandse Zee verkennen.
Na dit Europese inaugural seizoen vaart
Symphony of the Seas op 28 oktober
trans-Atlantisch van Barcelona naar Miami.
Vanaf 17 november 2018 doorkruist het schip
elke week afwisselend de oostelijke en wes
telijke Caraïben. Ontdek zo exotische plaat
sen: Roatan (Honduras), Cozumel (Mexico),
St. Kitts, St. Thomas …

Met twee kleine, elegante schepen – Azamara
Quest en Azamara Journey – richt Azamara Club
Cruises zich naar reizigers op zoek naar exotische
bestemmingen en fascinerende steden. Met voor
iedere twee gasten één bemanningslid is de
dienstverlening onberispelijk en persoonlijk. En
met maximaal 694 passagiers is de sfeer intiem,
luxueus en ongedwongen. Bovendien zijn fooien
en een ruime selectie aan dranken inbegrepen.
Maar waar het echt om draait, zijn de unieke bestemmingen die je ongekend intens kan beleven.
Beide schepen komen op plekken waar grotere
schepen niet kunnen aanmeren. Bovendien blijven ze langer aangemeerd: soms wel twee of drie
dagen. Waardoor je via zorgvuldig uitgekozen
landexcursies de havenstad en zijn omgeving
écht kunt ontdekken. Opmerkelijkste troef daarbij
is de AzAmazing Evening, een uitzonderlijk land
event op een unieke locatie dat tijdens elke trip
wordt aangeboden.
De Azamara reisroutes voor 2018 en 2019 zijn reeds
te reserveren. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

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.

Monte Carlo, Monaco

usa travel
NEW YORK

Wildest City vs
Blue Bottle Café, Williamsburg

Start spreading the news, I’m leaving today.
I want to be a part of it, New York, New York.
These vagabond shoes, are longing to stray
Right through the very heart of it, New York, New York.
Frank Sinatra

Brooklyn, view from Front Street

Bushwick Street Art Collective

HET ÉCHTE NEW YORK
Top of the Rock, Empire State, Statue of
Liberty … Allen traditionele bekende attrac
ties die een must zijn voor iedere citytrip
per. Maar wie NY off the beaten track wil
ontdekken kan op stap met de Nederlands
talige gidsen van Belgische nichetourope
rator USA Travel. In een vorig leven was
Manager Olivier nog piloot en vloog toen
wekelijks op de bekendste stad ter wereld.
Om ’s avonds door de locals meegenomen
te worden naar de meest fantastische plek
ken in de stad. Hij en zijn team zijn zo het
best geplaatst om je te laten proeven van
het échte New York.
Zo neemt Belgische gidse Jacqueline Goos
sens je, bijvoorbeeld, mee op korte ferry
tocht naar Brooklyn, Bushwick en Williams
burg. Gekend voor hun hippe, trendy bars,
chocolade, koffie en ander lekkers. Maar
vooral voor hun openluchtmuseum – want
zo heet het street art collective van Bush
wick – en hun fancy afterparties.
De meest prachtige, unieke soorten graffiti
vind je hier gewoon verzameld op straat en
op gebouwen. Allen beschermd en erkend
als kunstwerk. De stijlen variëren en zijn ge
maakt door locals of door gerenommeerde
artiesten in het street art wereldje. Een
speeltuin voor artiesten, fotografen, kun
stenaars en nieuwe hipsters.

En wat denk je van de schoenen, barbiepop
pen of zelfs teddyberen die her en der in
bomen en op elektriciteitsdraden hangen?
Een restant van de drugsgeschiedenis. Het
verhaal hierover vertelt Jacqueline je in
geuren en kleuren. Misschien tijdens het
verorberen van een lekkere slice of pizza,
op een plek waar de New Yorkers die sinds
jaar en dag bestellen? Zoals het populaire
Front Street Pizza met vlakbij het iconische
zicht op Brooklyn Bridge tussen twee ge
bouwen in.

ONE HOTEL BROOKLYN BRIDGE
Met Manhattan op slechts 30 minuten per
metro verwijderd, is Brooklyn trouwens de
ideale uitvalsbasis voor je verdere stads
ontdekking. De hotels zijn er trendy én
interessant van prijs. Zeker als je vergelijkt
met het duurdere Manhattan.
Wij boeken graag een kamer voor je in het
nieuwe eco-vriendelijke, luxehotel ONE
Hotel Brooklyn Bridge. Een 10 verdiepingen
hoog gebouw aan het water, met weergaloos
uitzicht op de skyline van Manhattan, de
Brooklyn Bridge en de Hudson. Ontworpen
trouwens door lokale kunstenaars die voor
al gebruik maakten van herbruikbaar ma
teriaal en lokale planten. Een uniek plekje
natuur dus in hartje Brooklyn.

Reizen naar de Verenigde Staten, Canada,
Hawaii en Alaska? Nichetouroperator
USA Travel combineert als geen ander
de meest verrassende ideeën tot één
fantastische trip. Vraag naar hun aanbod

Citytrip New York of Montréal, trouwen in Las Vegas, slenteren op The Avenue
of the Stars in Los Angeles? Rondrijden in de Canyons, even proeven van het
ranchleven, genieten van de vrijheid met een motorhome of Route 66 met een
Harley? Het zijn slechts voorsmaakjes van wat USA Travel te bieden heeft.

bij ons, uw reisagent.
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usa travel
YELLOWSTONE

Wildest Nature
Lower Yellowstone Falls

YELLOWSTONE & GRAND TETONS
Vanuit New York maak je samen met je
Nederlandstalige gids makkelijk de over
steek naar Yellowstone National Park.
Werelderfgoed en sinds 1872 het oudste
nationaal park ter wereld. Blauwe berg
meren, diepe rivierkloven, steile rotshel
lingen, betoverende watervallen en dichte
bossen vormen er een prachtig decor.
De Grand Canyon of Yellowstone is zo’n
enorm ravijn. De rivier Yellowstone stort
er neer in twee watervallen en kleurt de 32
kilometer lange kloof met geel en oranje
stollingsgesteente. Samen met een erva
ren trapper ga je op tocht en spot je al gauw
zwarte beren, grizzly’s, elanden en grijze
wolven. Meest verbluffend zijn echter de
majestueuze bizons. De beroemdste inwo
ners van Yellowstone zijn op dit moment
met zo’n 3.500!
Wist je dat Yellowstone trouwens op een
vulkanische vlakte ligt? Wie goed zoekt,

vindt tientallen geisers, stomende riviertjes
en kleurrijke heetwaterpoelen. Old Faithful
is de bekendste geiser. Ze dankt haar naam
aan het feit dat ze trouw iedere 90 minuten
zo’n 30.000 liter water de lucht in spuit tot
een hoogte van wel 55 meter! Op de houten
steigers rondom aanschouw je dit spektakel
het beste.
En vlakbij, langs de oever van de Firehole
River, vind je de 113 meter brede Grand
Prismatic Spring, een van de grootste
heetwaterbronnen ter wereld. Wie erlangs
loopt, ziet prachtige regenboogkleuren op
stijgen uit de damp.
Top of the bill, en de ideale afsluiter van je
reis, wordt Jackson Hole in Grand Teton
National Park dat in het zuiden aansluit
op Yellowstone. De plek om met de hele
familie te gaan raften. De wilde waterrit in
het decor van the Grand Tetons wordt een
memorabele ervaring die je je leven lang
niet vergeet.
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Castle Geyser

oceania cruises

Pont de Pierre, Bordeaux

Wijngaarden en Kastelen
VAN AMSTERDAM NAAR LISSABON
12 DAGEN MET MARINA
VAN 27 SEPTEMBER TOT 9 OKTOBER 2018

De Atlantische kust is één van de knapste vaargebieden ter wereld. Wat anders denken van de combi
natie Amsterdam, Dover, Bordeaux, Bilbao, Porto en Lissabon? Zes prachtige steden – en meer – die je
dankzij Oceania Cruises tijdens één enkele vakantie ontdekt. Je verliest daarbij zelfs geen transittijd
zoals bij mastodontcruises. De Marina meert immers in de havensteden zelf aan. Een voorproefje?

BORDEAUX (2 DAGEN)
Vroeg in de ochtend meer je aan de kade van de Garonne aan, mid
den in wijnstad Bordeaux, met nagenoeg alle bezienswaardigheden
op loopafstand van de haven. Het schip blijft hier overnachten. Tijd
genoeg dus om de vele facetten van de stad te verkennen.
Port de la Lune, het historische centrum van de stad, is Werelderf
goed. Je vindt er indrukwekkende kerken, fraaie 18e-eeuwse palei
zen en de langste winkelstraat van Frankrijk: Rue Sainte-Catherine.
Met filialen van vele bekende internationale merken en zelfs het
grote warenhuis Galeries Lafayette. Ook niet te missen: Le Garage
Moderne, waar echte oldtimers worden gerestaureerd.
Bordeaux is vooral de place to be voor topchefs. En dus ook voor
liefhebbers van de Franse cuisine. De legendarische Franse kok Joël
Robuchon runt sinds 2014 het chique Le Grande Maison. De Britse
chef Gordon Ramsay bestiert er Le Pressoir d’Argent in het Grand
Hotel op het Place de la Comédie. In restaurant Baud et Millet kies
je uit meer dan 200 soorten kaas. En voor verse vis moet je naar Le
Petit Commerce, een favoriet van de locals.

Museum La Cité du Vin wordt ook wel het Guggenheim van de wijn
genoemd. Een interactieve tentoonstelling leidt langs de geschiede
nis van de wijnbouw van 85 wijnproducerende landen. Met speciale
‘verrekijkers’ tuur je over wijngaarden van over de hele wereld. De
perfecte start voor een leuke uitstap naar de vele kastelen en wijn
gebieden in de omgeving.
En hoe doe je dat beter dan met een fiets met knalgele wielen die
je op verschillende plekjes in de stad geparkeerd ziet staan? Ont
worpen door niemand minder dan Philippe Starck en gratis te
gebruiken. Fiets langs de gerenoveerde pakhuizen en hangars, de
vele boetiekjes, cafés en bars en ga op ontdekkingstocht buiten de
stadspoorten.
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De intieme en luxueuze vloot van Oceania Cruises bevaart de 7 wereldzeeën.
En combineert een ruime en elegante accommodatie met een zeer persoonlijke
service. Topgastronomie en culinaire hoogstandjes staan centraal. Voor levens
genieters en globetrotters dus. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

oceania cruises

kleinschalig & intiem
Proeven van de Franse cuisine en de wijncultuur in Bordeaux? Genieten
van het bruisende nachtleven in Hong Kong, de lichtjes in de baai van
Kaapstad of Shanghai by night? Of liever een zonsondergang op Bora
Bora of een balletvoorstelling in St. Petersburg?
Oceania Cruises beschikt over vier identieke zusterschepen – Regatta,
Insignia, Nautica en Sirena – die plaats bieden aan slechts 684 gasten. Daarnaast bieden de twee grotere schepen Marina en Riviera
plaats aan 1.250 gasten. Door hun geringere afmetingen kunnen deze
wendbare schepen kleinere havens aandoen en aanmeren op idyllische plaatsen waar andere cruises niet komen. Bovendien is hun
ligtijd meestal beduidend langer dan bij andere rederijen zodat je de
bestemming uitgebreid kan verkennen. Geniet van de rust aan boord
in een elegante casual sfeer.

uitmuntende gastronomie
Oceania Cruises claimt de meest uitmuntende gastronomie op zee. Dit
doen ze niet zomaar. Als lid van de Chaine des Rôtisseurs schotelt de
rederij steeds gevarieerde maaltijden van uitstekende kwaliteit voor.
En onder de hoede van mesterchef Jacques Pépin wordt ieder diner
een waar festijn.
Italiaanse specialiteiten bij Toscana, steak en zeevruchten bij Polo Grill,
continentale gerechten in The Grand Dining Room, een tapasbuffet in
het Terrace Café of heerlijke snack bij Waves Grill aan het zwembad?
Het zijn maar enkele van vele culinaire hoogstandjes. De keuken aan
boord van Oceania Cruises concurreert moeiteloos met een sterrenrestaurant aan land.
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travelworld
GAMBIA

Geniet deze winter
van de Afrikaanse
warmte

Afrikaanse couleur locale, prachtige zandstranden, innemende lokale bevolking en een
authentiek binnenland. Gambia, het kleinste land van Afrika, heeft alle ingrediënten voor
een verrassende droomvakantie. Bestemmingsspecialist Travelworld kent de streek uit
het hart en dompelt je graag onder in een zee van geuren en kleuren.

et land wordt ‘The Smiling Coast
of Africa’ genoemd. En die naam
heeft het innemende land niet
gestolen. De charmante lokale bevolking
verwelkomt je met open armen, gastvrij
maar nooit opdringerig.

H

Gambiaans avontuur. Je gaat op visite bij
een traditionele heler, maakt een kanotocht
door de prachtige natuur en degusteert een
authentiek Gambiaanse maaltijd. Eindpunt
is de idyllische Mandina River Lodge waar
drijvende lodges op het mangrovewater
dobberen. Een zalige nachtrust verzekerd.

Travelworld en je reisagent kruiden je vakantie graag met de ingrediënten van jouw ‘DOLCE FAR NIENTE’ OP PARADIJSELIJKE
keuze. Maar geven je met plezier al enkele
STRANDEN
nuttige tips.
De Gambia rivier is de levensader van het
land en doorkruist het charmante land
OP AVONTUUR IN DE NATIONALE PARKEN
je over de volledige lengte. De kuststrook
Hier geen safari’s zoals in Tanzania of Kenia. met haar idyllische stranden is meer dan
Toch zijn de nationale parken absoluut de
50 km lang en nodigt uit tot een extra lange
moeite waard. In Bijilo Forest Park, beter
strandwandeling. Het water is het ganse
bekend als het Monkey Park, doorkruis je
jaar door bovendien zalig warm en heer
de jungle op zoek naar de vele apensoorten. lijk om in te baden. Mag het iets actiever?
Maar evengoed kom je op je pad oog in oog
Dan gaan we naar de landtong Cape Point,
te staan met gieren, adelaars, varanen en
een gebied dat uitermate geschikt is om
bontgekleurde vlinders.
te windsurfen.
Ben je vogelliefhebber? Dan nemen we je
mee naar Abuko Nature Reserve. Hier zijn
SFEER OPSNUIVEN OP DE LOKALE
zo’n 270 verschillende vogelsoorten, 70
MARKTEN
vlindersoorten en 37 soorten reptielen te
Beleef de Gambiaanse cultuur helemaal op
spotten. Maar wat je zeker niet wil missen
de lokale markten. Ze zijn het middelpunt
zijn de kapgieren. En die vind je in het Sene van het stadsleven en een ware explosie
gambia Beach Hotel. Dagelijks organiseren
van geuren en kleuren. De allergrootste is
ze voederbeurten waar meer dan 100 gieren
die van Serrekunda. Hier kan je quasi alles
op afkomen. Indrukwekkend!
op de kop tikken. Maar wij gaan liever de
andere richting uit. Naar de vismarkt van
En wat dacht je van paradepaardje Makasutu Tanji. Het decor van vissersboten en markt
Cultural Forest? Hier vertrek je op echt
kraampjes en de geuren van verse vis en de
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TIP

Gambia ligt op amper
6 uurtjes vliegen van België.
Geen last dus van een
vervelende jetlag. Bovendien
heb je niet eens een
internationaal paspoort nodig.
Reizigers met de Belgische
nationaliteit reizen gewoon
met hun identiteitskaart.
Lekker makkelijk.

zilte zee maken van deze markt een echte
toptrekpleister.

HET SLAVENVERLEDEN VAN ROOTS
ISLAND
Roots, de bekende roman uit de jaren 70 van
auteur Alex Haley, schetst een dramatisch
beeld van de slavenhandel. Indrukwekkend
is het eiland Kunta Kinteh, waar de slaven
werden opgesloten alvorens richting VS te
worden verscheept. Beklijvend en indruk
wekkend.
CULINAIRE VERWENNERIJ
Tijdens je verblijf moet je zeker een portie
Yassa proeven, het plaatselijke stoofpotje
met kip. Nog populairder is Domoda, met
pinda’s als belangrijkste ingrediënt en opge
diend met rijst. Natuurlijk speelt ook verse
vis een hoofdrol in de Gambiaanse keuken.
Combineer het met een fris Gambiaans
biertje of een glaasje palmwijn. Onze aan
rader? Het restaurant van het knappe Coco
Ocean Resort gaat voor absoluut culinair
genot, zowel van lokale als internationale
gerechten. Qua locatie is de Rainbow Beach
Bar onovertroffen. Je kan er lekker eten op
het strand terwijl je een magisch uitzicht
hebt op de Atlantische Oceaan.
Travelworld is de Belgische specialist voor reizen
richting Gambia. De ‘Verre Reizen’ specialist
verwent je er met een ruim hotelaanbod en een
afwisselende selectie rondreizen, excursies en
riviercruises. Vraag naar hun aanbod bij ons,
uw reisagent.
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allianz global assistance

COMPLEET ONBEZORGD OP REIS VERTREKKEN?
Dat doe je met een Allianz Global Assistance reis- én annulatieverzekering
Hoe hard we er ook naar uitkijken, een
vakantie kan wel eens in het water vallen.
Soms letterlijk door slecht weer of nog er
ger: door een ongeval. Om deze pech niet
nog erger te laten worden door een finan
ciële kater kan je een reisverzekering aan
gaan. Wat zijn de belangrijkste voordelen?

VERMIJD EEN GEPEPERDE
ZIEKENHUISREKENING
Iedereen kan ziek worden terwijl je in het
buitenland op vakantie bent, toch? Zon
der reisverzekering moet je vaak zelf voor
de medische kosten opdraaien van een
doktersbezoek of operatie. Met een reis
verzekering hoef je die medische kosten
niet zelf te dragen.
Moet je in België geopereerd worden? Dan
neemt de verzekeraar ook de kosten van de
medische repatriëring op zich. Meer zelfs,
bij een goede en volledige reisverzekering
krijg je bij een vervroegde terugkeer ook een
deel van de reis terugbetaald!
ANNULEER JE REIS ZONDER ZORGEN
Maar het kwaad hoeft zelfs niet op reis te ge
schieden. Heb je, bijvoorbeeld, een ongeval

of ziekte waardoor je niet kan vertrekken?
Dankzij de annuleringsverzekering worden
je volledige reiskosten of een deel ervan,
afhankelijk van de gekozen verzekering,
terugbetaald.

GESTOLEN OF VERLOREN BAGAGE
Maar er zijn nog andere kapers op de kust
die je vakantie kunnen verzuren. Als je met
het vliegtuig vertrekt, is bagageverlies een
doorn in het oog, maar niet ondenkbaar.
De bagageverzekering vergoedt schade aan
je bagage en de noodzakelijke aankopen die
je moet doen.

HOME ASSISTANCE
De verzekering komt tussen als er iets aan
jouw woning gebeurt terwijl je op vakantie
bent. Zoals kosten voor een slotenmaker bij
inbraak of bij zware schade aan je woning.
AUTOPECH
Een goede reisverzekering zorgt voor een
vervangwagen. Een must voor autovakan
ties. Zo sta je binnen de kortste keren alsnog
op je bestemming.
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De World Royal Protection
& Annulering is een reis- en
bijstandsverzekering die je
het hele jaar door de meest
optimale bescherming biedt.
ONTDEK DE WORLD ROYAL PROTECTION
& ANNULERING
Bijstandsverlener Allianz Global Assistan
ce lanceert met de World Royal Protection
& Annulering een uitgebreide jaarpolis.
Een reis- en bijstandsverzekering die je
het hele jaar door de meest optimale be
scherming biedt.
Ook inbegrepen: bike assistance, ticket
cancelation en bijstand in het buitenland in
geval van natuurrampen en terroristische
aanslagen. Ideaal voor wie meerdere keren
per jaar op reis gaat en compleet zorgeloos
wil genieten van een vakantie.
Interesse in de unieke bescherming van Allianz
Global Assistance? Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.

imagine travel
JAPAN

Zwarte Kraaienkasteel, Matsumoto

Snel en efficiënt
door Japan met
de Shinkansen
evjaypa  n-mexopeertne s
Een rondreis Japan is een unieke ervaring vol contrasten. Me
tropool Tokyo, bijvoorbeeld, met zijn hippe trendy centra en
kleurrijke neonreclames steekt fel af tegen de eeuwenoude Zen
tempels in Kamakura en Kyoto. Maar allen zijn ze even begees
terend. De Atoombomkoepel in Hiroshima katapulteert je naar
het einde van een verschrikkelijke wereldoorlog. Maar vlakbij
vind je schiereiland Dejima waar Hollandse kapiteins ruim 200
jaar handel voerden met Japan. En in de uitgestrekte Todai-
ji-tempel in Nara maak je kennis met het sacrale Boeddhisme.
In groep of met jullie tweetjes, gepreselecteerd of helemaal op
maat. Evy Moens, Japan-experte van Belgische nichetouropera
tor Imagine Travel kent elk aspect, elke tegenstelling in het land.
En zorgt samen met ons, uw reisagent, voor een onvergetelijke
belevenis. Een voorsmaakje …

reizen naar japan?
met rechtstreekse vlucht & japans railpass

TEMPELVERBLIJF IN KOYA-SAN
Met meer dan 100 tempels is Koya-San het centrum van het
Shingon Boeddhisme, een 1.200 jaar oude boeddhistische cul
tus. De reis ernaar toe wordt een van de hoogtepunten van je
reis. Maar de mystieke plaats zelf is ontzagwekkend. Bezoek met
gids de tempel van Kongobu-ji, de hoofdtempel van het Shingon
boeddhisme met de grootste rotstuin van Japan. En daarna
Okuno-in, een uitgestrekt kerkhof met langs beide zijden van
het pad meer dan 200.000 grafstenen.

Japanse luchtvaartmaatschappij ANA zorgt voor een dagelijkse
vlucht tussen Brussel en hoofdstad Tokio. Een Boeing 787-8
Dreamliner brengt je snel en comfortabel naar het land van
de Rijzende Zon. Eenmaal aangekomen doorkruis je met een
Japan Railpass makkelijk en snel via de hogesnelheidslijnen
(Shinkansen) het land. Aangepast aan je programma, zorgen
wij ervoor dat je precies weet welke trein of bus je waar en
wanneer moet nemen.

AVONTUUR IN KAMIKOCHI
Kamikochi, aan de voet van de imponerende Japanse Alpen, is
autovrij en slechts bereikbaar van eind april tot half november.
De natuur en bergen behoren tot de mooiste in Japan. Van een
eenvoudige dagwandeling tot een meerdaagse tocht, romantici
en natuurliefhebbers weten niet waar eerst kijken. Vaak combi
neren we deze trip met een bezoek aan Matsumoto. Bekend om
zijn prachtig geconserveerde ‘Zwarte Kraaienkasteel’. Vanop de
hoogste verdieping zie je bij helder weer de heilige vulkaan Fuji.

Umeda Sky Building

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

– 33 –

asteria expeditions

MAGISCHE PLAATS IN HET HOGE NOORDEN

Op Arctisch
avontuur in winters
Spitsbergen
Na drie maanden van 24u op 24u duisternis besliste de natuur om
het licht terug toe te laten in het noordelijke Spitsbergen. Belgische
nichetouroperator Asteria Expeditions gaat voor het avontuur
en neemt je mee op een unieke 7-daagse wintertrip. Zo ben je be
voorrecht getuige van het feeërieke blauwe licht dat zich als een
welkom deken over het landschap uitspreidt en langer blijft kleven
naarmate de reis vordert.
Op 15 maart 2018 vertrek je in groep vanuit Brussel – met
Nederlandstalige begeleiding – naar de voormalige mijnstad
Longyearbyen. Van daaruit doorkruis je het Arctische gebied met
sneeuwscooters, cruise en glijd je langs imposante fjorden en
prachtige vogelkliffen. Terwijl je omgeven wordt door een adem
benemende natuur, die miljoenen jaren geleden uit de oceaan
werd geperst, kan je logge walrussen en ijsberen spotten.
Husky’s met dikke vacht en ijsblauwe ogen, worden ingespannen
voor je hondenslede. Ze staan te popelen om je naar volledig van
de weerselementen afgesloten ijsgrotten te brengen waar het ijs
de meest verbazingwekkende vormen en kleuren kreeg.
Wist je trouwens dat in Spitsbergen de wereldzaadbank te vinden
is? Een kluis waarin meer dan 1,5 miljoen zaden liggen opgeslagen.
Een garantie dat ons nageslacht zelfs na natuurrampen, nucleaire
oorlogen of asteroïde-inslagen geen honger hoeft te lijden. Deze
ervaring verandert voorgoed je kijk op mens en natuur!
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asteria expeditions

Alberobello

Roman theatre, Lecce

Polignano a Mare

PUGLIA

Europese culturele
hoofdstad 2019
Een bijzonder ruwe streek, tjokvol culturele hoogstandjes om je vingers bij af te likken. Puglia, gelegen
in de hak van de Italiaanse laars, was in de jaren 60 nog de socio-economische schandvlek van Italië.
Maar het tij is gekeerd. En de inwoners zijn zich intussen heel bewust van hun historische schatten.

obuuste kliffen, witte zandstranden,
kraakhelder water, groenbruine heuvels
en een imposante architectuur. Door
drongen van een ongepolijste schoonheid is de
streek één grote tegenstrijdigheid. Wie beter dan
Belgische nichetouroperator Asteria Expeditions
om je tijdens een 8-daagse Nederlandstalig begelei
de cultuurreis met vertrek op 2 september 2018 te
gidsen naar de verborgen geheimen van de streek?

R

is lang niet alles. Beklim de heuveltop van Ostuni,
la città bianca. Bewonder de eeuwenoude moza
ïek van de romaans-gotische kathedraal in Otranto.
Geniet van de magie van Gallipoli, een charmant
stadseilandje in de azuurblauwe Ionische Zee. Enkel
bereikbaar van het vasteland via de brug. Een prach
tig zicht, vooral tijdens de avondschemer. En laat je
verbazen door de Sassi, de uitgehouwen grotwonin
gen in Matera, culturele hoofdstad van Europa 2019.

Want naast het wonderlijke natuurschoon, is Puglia
vooral een culturele smaakversterker. Bekend zijn
de trulli, iconische ronde huisjes van kalksteen met
kegelvormig dak. Unesco Werelderfgoed. Maar dat
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Poolexpedities, culturele rondreizen en Nederlandstalig
begeleide groepsreizen? Die buiten het gewone reizen vind je
bij Asteria Expeditions. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

msc yacht club
DE PERZISCHE GOLF

Op wintercruise naar
de Emiraten
met MSC Splendida ...

Dubai

De Perzische Golf. De naam alleen al roept
beelden op van een turquoise zee en war
me woestijnkleuren. Getuigen van de oude
en rijke Arabische geschiedenis. Immens
weelderige paleizen en ’s werelds meest
luxueuze hotels.
MSC Splendida voert je mee op luxereis
naar de Emiraten. Naar de gedurfde, futu
ristische architectuur van Dubai. Aan wal
ontdek je Bur Dubai, het oude stadsdeel in
het hart van metropolis Dubai. De prachtige
oude Iraanse wijken Bastakiya en Shindag
ha aan de waterkant, het Dubai Museum
en de sfeervolle textielmarkt zijn fascine
rende getuigen van traditionele origine van
de stad.
In schril contrast staat het spectaculaire
moderne Dubai langs Sheikh Zayed Road.
Een overweldigend scala wolkenkrabbers
waaronder de Emirates Towers en de Burj
Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld,
geflankeerd door andere recordbrekende
bezienswaardigheden zoals de gigantische
Dubai Mall en spectaculaire Dubai Foun
tain. Verderop kom je in Jumeirah, de uit
gestrekte buitenwijk aan zee met onder
andere het golfvormige Jumeirah Beach

Hotel, het buitengewone schijn-Arabische
Madinat Jumeirah complex en het onver
getelijke Burj al Arab hotel.

TIP

Ga aan boord van de
MSC Splendida en reserveer
de MSC Yacht Club om in luxe
te genieten van een 8-daagse
wintercruise in de Emiraten.
Je vliegt vanuit Brussel
rechtstreeks naar Dubai
of Abu Dhabi.

MEER DROOMEXCURSIES
De cruise voert je verder naar Yas Island,
thuishaven van het enorme Ferrari World
themapark. Absoluut hoogtepunt voor alle
F1-fans. Zowel kinderen als volwassenen
vinden hier een breed scala aan spannen
de Ferrari-attracties. Een F1-simulato, de
Formula Rossa-achtbaan en de G-Force
Tower of Speed. Echte autosportlief
hebbers genieten ook van de tentoonstel
ling van klassieke en moderne Ferrari’s,
en van de virtuele tour van de beroemde
Maranello-fabriek.
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Op 15 km van het centrum van Abu Dhabi
domineert de Sheikh Zayed Moskee het
landschap met zijn enorme sneeuwwitte
koepels en minaretten. Gebouwd in 2007
in opdracht van Sjeik Zayed bin Sultan al
Nuhayyan, is de moskee een van de groot
ste en zeker de duurste ter wereld. Het
duurde twaalf jaar om de moskee te bou
wen en kostte zo’n 500 miljoen dollar. Een
indrukwekkend bouwwerk dat ook te be
zoeken is door niet-moslims.
Andere niet te missen bezienswaardig
heden zijn het spectaculaire koraalrif van
de Golf van Oman, Khor al Fakkan, Khasab
en Muscat, waar je de betoverende sfeer van
duizend-en-een-nachten ervaart.

Toonaangevende cruiserederij MSC Cruises vaart
het hele jaar door in de Middellandse Zee en biedt
een breed scala van seizoensgebonden routes aan.
Zoals de Emiraten in de winter. Op een selectie
van zijn schepen biedt MSC de Yacht Club aan.
Combineer de service van kleinere luxeschepen in
combinatie met de vele faciliteiten en ontspanningsmogelijkheden van de grote schepen.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Sheikh Zayed Moskee

... als lid van de msc yacht club
exclusieve oase van oneindige luxe
MSC Yacht Club is een schip in een schip. Een plek van exclusiviteit en privacy in een wereld van keuze. Waar je geniet van de
luxe van een privéclub terwijl je ook toegang krijgt tot de vele
recreatie- en entertainmentmogelijkheden van de rest van het
schip. Een unieke ervaring voor diegenen die behoefte hebben
aan speciale normen van privacy en discretie, en voor hen die
een speciale gelegenheid in stijl willen vieren of op zoek zijn
naar de ultieme cruise-ervaring.
UITZONDERLIJKE SERVICE
Je verblijft in design privésuites met houten lambrisering, marmeren badkamers en een scala aan speciale diensten en faciliteiten. Dag en nacht wordt in al je behoeften voorzien, dankzij
de conciërgebalie en butlerservice. Maar luxeaccommodatie
en exclusieve service zijn slechts het begin. De MSC Yacht Club
biedt ook een reeks verfijnde privéfaciliteiten aan. De elegante
Top Sail Lounge met spectaculaire uitzichten en de One Pool
Deck met privézwembad, bubbelbad en zonnedek.
SUPERIEURE GASTRONOMIE
In het exclusieve panoramische restaurant geniet je van een
superieure dinerervaring die tegemoet komt aan de meest uiteenlopende smaken en voorkeuren. Bovendien kan je er op elk
moment van de dag terecht voor een heerlijke maaltijd, met
open dinerzitting.
EXCLUSIEVE WELLNESS
In de MSC Aurea Spa heb je toegang tot de exclusieve MSC
Yacht Club massage- en behandelingsruimte. Deze kan je via de
privélift direct en op discrete wijze betreden. In deze serene oase
word je verwend met een selectie revitaliserende gezondheidsen schoonheidsbehandelingen, waaronder aromatherapie en
Balinese massages.
SHOPPEN IN PRIVACY
Je kan privéwinkelen in de boetieks aan boord. Buiten de reguliere openingstijden en vergezeld door je butler. Wie wil, kan
ook exclusief sieraden bekijken in de privacy van de eigen suite.
MSC SPLENDIDA, ELKE DAG IETS OM NAAR UIT TE KIJKEN
Naast de exclusieve luxe van de MSC Yacht Club vind je op de MSC
Splendida uitstekende restaurants met authentieke mediterrane
specialiteiten tot pittige Tex-Mex en swingende bars. Sluit je avond
af met een show van wereldklasse in het Strand Theatre, beproef
je geluk in het Royal Palm Casino of dans tot het ochtendgloren in
de Club 33 Disco. Verder geniet je aan boord van een breed aanbod
sportfaciliteiten, een uitgebreide spa en is er een groot aanbod
vrijetijdsfaciliteiten voor kinderen en tieners.
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EXCURSIES OP MAAT
De toegewijde dienstverlening gaat ook verder aan wal. Zo kies
je niet alleen uit alle MSC excursies en begeleide rondleidingen,
je kan ook je eigen excursie samenstellen. Onze butlers en conciërges geven je graag tips en advies, zodat je ervaringen aan
wal precies verlopen zoals jij dat wil. Zo ontdek je de wereld in
dezelfde stijl en met evenveel privacy, luxe en comfort.

expair tours
CHARMEVAKANTIE KROATIË

Met de boot aanmeren op
de mooiste eilanden

Korcula

Weinig landen hebben zo’n adembenemende kustlijn als Kroatië. Honderden mooie eilandjes, sommigen
zelfs onbewoond. Maar de charmante Kroatische kust verkennen met de auto is geen sinecure. Vermijd
files en frustraties en kies voor de rust en ontspanning van een bootvakantie. Met de M/S Apolon,
M/S Atlantic of M/S Adris meer je aan in zelfs de kleinste plezierhavens.

INTIEM EN GASTVRIJ
In vergelijking met andere cruiseschepen,
zijn de M/S Apolon, M/S Atlantic en M/S
Adris eerder klein. Maar met zijn 50 meter
lengte is dit geen nadeel. Integendeel. Op
hun tocht langsheen de meest pittoreske
plekjes van de Adriatische kust kunnen
ze overal aanmeren. En heb je de luxe om
in alle rust en comfort te genieten van het
mooiste van Kroatië. Bijna alsof je zelf een
privéjacht zou hebben. De bemanning van
Belgische nichetouroperator Expair Tours
verwelkomt zo’n 40-tal personen in 19 ele
gante en comfortabele kajuiten. Tijdens je
reis kan je verpozen in het salon, het buiten
terras, het deels overdekte zonnedek of het
buitenzwembad met jacuzzi.

DUBROVNIK
Je avontuur start in Dubrovink, de Adriati
sche Parel. Het oude stadscentrum met zijn
meterslange stadswallen, fort, 14e-eeuwse
klooster, stadshuis en vele andere beziens
waardigheden zijn Werelderfgoed. De stad
is ook een broednest voor kunstenaars,
dichters en wetenschappers. De beste ma
nier om de sfeer op te snuiven? Slenter door
de fraaie hoofdstaat Stradun en geniet op
een terrasje in de schaduw van de eeuwen
oude pracht.
MLJET
Op het eiland Mljet vind je een prachtig
natuurpark met in één van de meren een
klein eilandje. Op dit eiland in een eiland
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ligt een oud klooster dat gerenoveerd werd
als restaurant. Idyllischere locaties vind
je nauwelijks. Ook niet te missen op Mljet
is het mooie Saplunara zandstrand. Diep
verscholen in een lagune. De warme en on
diepe zee en de natuurlijke schaduw van de
dennenbomen langs het strand maken dit
een ideale plek om te verpozen voor fami
lies met kinderen.

HVAR
Volgende ankerplaats Hvar is de ontmoetings
plaats van de internationale jetset. Langs de
kust liggen prachtige inhammetjes met klei
ne, afgelegen stranden. Je meert aan in de
stad Hvar zelf. Het centrale Sint-Stefanus

Mljet

Dubrovnik

TIP

Adris

Split

Weinig bekend, maar een
absolute aanrader is de
Vranjačagrot, op ongeveer
25 km van Split. De grot is
eigendom van de familie
Punda. Er zijn twee grote
hallen, waarvan de tweede
pas in 1903 werd ontdekt,
door de grootvader van de
huidige eigenaar. Sinds
1929 is de grot open voor
bezoekers. Je vindt er
eeuwenoude rotstekeningen,
een ondergrondse rivier,
prachtige stalagmieten,
stalactieten, … De eigenaar
van de grot is ook de gids
en zit boordevol kleurrijke
weetjes. Met een beetje
geluk zijn er maar weinig
bezoekers, of ben je zelfs de
enige bezoeker!

Hvar

plein is het ideale vertrekpunt voor een
bezoek aan het nabijgelegen 16e-eeuwe
oorlogsarsenaal, het eerste volkstheater
van Europa – waar je nog steeds voorstel
lingen kan bijwonen – en de Sint-Stefanus
kathedraal met schilderijen en kunstwer
ken van Venetiaanse meesters, waaronder
een piëta van Juan Boschetus. En voor een
prachtig uitzicht op stad en de baai kan je
terecht in het Spaanse Fort.

Heeft smalle straatjes, een rustieke omge
ving en een kleine plezierhaven. Een echte
vakantiebestemming.
In de prachtige Romeinse stad Split neem
je best tijd voor een bezoek aan het paleis
van Diocletianus in ‘Stari Grad’ het oude
centrum, ook Werelderfgoed.
Strandvakanties, individuele rondreizen of
riviercruises? Belgische touroperator Expair Tours

SPLIT
Vlakbij Split ligt het mooiste kiezelstrand
van Kroatië: het Zlatni Rat in Bol, ook wel
de ‘Gouden Hoorn’ genoemd. Bol zelf is
klassiek en mediterraan van uitstraling.

is gespecialiseerd in de mooiste mediterrane
bestemmingen, zowel aan Europese als NoordAfrikaanse zijde. Vraag naar hun aanbod bij ons,
uw reisagent.

Adris
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club med

GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON

Nieuw resort in de Franse Alpen
MÉT NEDERLANDSTALIGE BEGELEIDING VOOR KIDS

in in een onvergetelijke ski
vakantie in de Franse Alpen?
Grand Massif is het vierde
grootste skigebied van Frankrijk. Met
maar liefst 265 km pistes voor elk niveau.
Eigenlijk zijn het twee skidomeinen in één:
Grand Massif, ideaal voor beginners, en
Flaine, een speeltuin voor gevorderden.
Absolute aanrader is de Cascades, een 14
kilometer lange afdaling met prachtige
vergezichten zonder ook maar één skilift.
Ook niet-skiërs kunnen zich uitleven met
wintertrekkings, bergwandelingen met
sneeuwschoenen en nordic walking.

Z

In het hartje van dit prachtige skidomein
van de Grand Massif in de Haute Savoie,
opent Club Med eind dit jaar zijn nieuwe 4
Drietanden Resort: Grand Massif Samoens

Morillon. Met modern design en 360° pano
ramisch zicht op bergen en vallei. Een splin
ternieuw bergdorp dat ontworpen werd als
gezellig nest in het hart van het skigebied.
Een echt paradijs voor gezinnen.
Vier eindejaar bij Club Med.
In een van de Resorts in Frankrijk,
Italië of Zwitserland!
Ouders en kinderen, gevorderden en begin
ners vinden er een gigantisch speelterrein,
met tal van activiteiten. Er komt zelfs een
speciaal restaurant dat helemaal in het te
ken staat van families. Wanneer je terug
keert van een dag lang pisteplezier kan je
een verkwikkende duik nemen in het ver
warmde zwembad of volledig ontspannen
in de Club Med Spa by Carita.
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TIP

Skipas en skilessen van
4 tot 17 jaar zijn inbegrepen.
Met mogelijkheid tot
Nederlandstalige begeleiding
tijdens de skilessen. En
voor de allerkleinsten is er
geanimeerde kinderopvang
vanaf 4 maanden.
Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive
vakantieresorts op uitzonderlijke locaties.
Met verfijnde Franse toets, op maat van levens
genieters die ontspanning, luxe en privacy zoeken.
Naast resorts biedt Club Med ook wintersport
vakanties, rondreizen en cruises aan. Vraag naar
hun aanbod, bij ons, uw reisagent.

club med

SICILIË

Authentieke escapade in
uitzonderlijk resort
Aan de noordkust van Sicilië, op een kaap die uitsteekt bo
ven de Middellandse Zee ligt de traditionele vissershaven
Cefalù. Het charmante oude stadje met oude binnenstad
en heerlijk strand bevindt zich ver van de hotspots en
wordt door de locals beschouwd als de meest authentieke
Siciliaanse escapade. De plek bij uitstek dus voor levens
genieters op zoek naar luxe en een authentieke ervaring.

Vlakbij deze exclusieve locatie opent Club Med in de zomer
van 2018 een uitzonderlijk resort. Op een fabelachtige do
mein omringd door een Siciliaanse Palazzo én met zicht op
de baai komt het eerste resort in het Middellandse Zeegebied
met 5 Drietanden.

TIP

Maak kennis met een nieuwe activiteit:
elektrisch surfen! Zonder wind of golven kan
je zo toch je favoriete sport beoefenen.
Het neusje van de zalm voor wie het allemaal ietsje meer
mag zijn. Met comfortabele en luxueuze accommodatie, ex
clusieve faciliteiten en een persoonlijke service. Op slechts
1.15u van het vliegveld van Palermo. De perfecte uitvalsbasis
om het antieke, barokke en moderne Sicilië te ontdekken.
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landscapeski

LIVIGNO

Erg sneeuwzeker tot
voorbij de Paasvakantie!
Skivakanties worden steeds meer een totaalbeleving. Hotel, skigebied, sfeer … Het totaalpakket moet
juist aanvoelen. Livigno, de nieuwste topbestemming van Belgisch skispecialist Landscapeski, midden
in de Alpen, heeft alles in huis voor een onvergetelijke skivakantie met de kinderen, familie of vrienden.

PERFECTE COMBINATIE SNEEUW EN ZON
MET PASEN
Met 31 liften en 115 kilometer pistes spreekt
Livigno zowel beginnende als ervaren ski
ërs en snowboarders aan. Gelegen aan de
Zwitsers-Italiaanse grens strekt het ski
gebied zich uit over twee bergflanken. Het
dal zelf ligt op 1.816 meter hoogte. De hoogste
liften halen 2.800 meter en de pistes zijn
oostwestelijk georiënteerd. Deze factoren
zorgen voor een absolute sneeuwzekerheid
van begin december tot mei. Vooral rond Pa
sen is de combinatie sneeuw en zon perfect.
Langs de Carosellozijde vind je iets bredere
pistes, terwijl de Mottolinozijde uitdagen
de pistes voorschotelt én een fantastisch
snowpark. Snowboarders vinden op deze
flank ook de halfpipe en boardercross. Bei
de flanken zijn trouwens goed bereikbaar
door een uitstekend netwerk skibussen. En

onderaan de liften is het elke avond feest
met sfeervolle après-ski’s.
Het dorpje Livigno is taxvrij en er is een
veelvoud aan duty-free shops, restaurants,
discotheken, pubs, bars en sportwinkels.
Verder kan je er ’s avonds schaatsen, karten,
op sneeuwscootertocht of een romantische
rit maken in een paardenkoets.

NEDERLANDSTALIGE SKI- EN
SNOWBOARDLESSEN
Een Nederlandstalig monitorenteam ver
zorgt een uitstekende vakantiesfeer. Ze
heffen samen het glas in de bar of après-ski,
organiseren een plezierige quiz of gezellige
avondwandeling. De sneeuwbar met gratis
drankjes en muziek is intussen legendarisch.

lingen, maar – indien gewenst – tillen ze
ook de meest fervente skiër naar een hoger
niveau tijdens een speciaal daarvoor uit
gezochte route. En de kids? Die volgen ge
animeerde lessen of kunnen veilig terecht
in de Kidsclub, voor een dag vol plezier.

TIP

Livigno ligt vrij geïsoleerd.
Drukte op de piste en bij de
liften komt dus niet vaak voor.
Nieuw! Reis in alle comfort naar je eind
bestemming. Een Dream Class bus met
echte bedden zet je uitgerust af voor de
deur van je hotel.
Wintersporter? Landscapeski is Belgisch specialist

Het gediplomeerd team organiseert iedere
dag ook skilessen op maat. Voor beginne
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voor de mooiste skigebieden in Oostenrijk en Italië.
Ontdek hun aanbod bij ons, uw reisagent!

