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Tips voor uw volgende vakantie?

Laat u inspireren
door onze selectie
topbestemmingen

WWW.JOLYTRAVEL.BE

voorwoord

Drie reistrends en -tips
als inspiratie voor je volgende vakantie
e wereld van reizen blijft boeien, intrigeren.
Elke dag vallen er nieuwigheden te ontdekken. En als jouw professionele reisadviseur
houden we natuurlijk graag de vinger aan de pols.
Zodat jij voluit kan genieten van jouw belangrijkste
weken van het jaar.

je met zijn nieuwe Lux Me formule helemaal in de
watten. Je hoeft enkel te genieten. Net zo bij Pegase.
Via tientallen kleine attenties zorgt dit luxemerk ervoor dat je helemaal ontspant, ook met kinderen. Of
eerder iets actiefs met tieners? Dan neemt Gallia je
graag mee naar het stoere Schotland.

Nieuwe bestemmingen ontdekken
Steeds meer wereldsteden en bekende regio’s krijgen
te maken met een overvloed aan toeristen in het piekseizoen. We krijgen daarom steeds vaker de vraag om
eens iets nieuws te vinden. Samen met onze partners selecteerden we een aantal mooie alternatieven. Zoals de Alentejo in Portugal, Transsylvanië in
Roemenië, Aruba in de Caraïben of Kaapverdië. Voor
velen nog onbekend, maar echte vakantiepareltjes.
Of ga misschien island hoppen in Kroatië in mei of
kies voor een dubbele citytrip Rusland, voor of na
het WK? 2018 is trouwens een absoluut topjaar voor
een trip naar Zuid-Afrika. Het land viert het ‘Nelson
Mandela Centenary’ met allerlei bijzondere evenementen om de legendarische leider te eren. Of ga je
toch liever down under dit jaar?

Meer en meer zijn we er ons van bewust dat de natuurlijke schatten die ons zo aantrekken ook kostbaar zijn. Onze partners doen grote inspanningen
om je op unieke locaties een prachtige vakantie te
blijven aanbieden. Zo kan je bijvoorbeeld met Club
Med een duurzame droomvakantie boeken naar de
Malediven.

D

Intens genieten en bewust reizen
Mag het iets meer zijn? Na een jaar drukte en tonnen
werk zorgeloos de batterijen opladen? Grecotel legt

Cruises en cruises
De tijd dat cruiseschepen enkel senioren aan boord
hadden, ligt lang achter ons. Meer en meer mensen
weten intussen dat er een waaier aan cruiseschepen
en -formules bestaat. Yachting met Ponant, een expeditiecruise met Hapag-Lloyd Cruises, culinair genieten met Oceania Cruises … Wat je ook wenst, er
is beslist een formule en rederij op jouw maat. We
helpen je graag kiezen.
Welke reisplannen heb jij? Kom gerust langs, we helpen ze graag realiseren.

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

inhoud

Ontdek
12 Kroatië
18 Zuid-Afrika
20 Nicaragua
30 Aruba
33 Vietnam
34 Schotland
36 Rusland
40 Nieuw-Zeeland
41 Australië

Culinair

Geniet

8 Roemenië
10 Ligurië, Italië
11 Kaapverdië

4 Tenerife
6 De Malediven
22 Alentejo, Portugal
32 Onbezorgd op reis
42 Griekenland

Cruises
Colofon

14 Noordpool
24 Middellandse Zee
25 Ijsland
28 Amalfi, Italië
38 Expeditie Antarctica

OpVakantie is een realisatie van
www.koombanabay.eu
Contact: Axel De Corte
Redactie: www.kapiteinortega.be
Layout: www.mariewynants.eu

–3–

pegase
TENERIFE

Quality time,
voor het hele gezin

ntense ervaringen beleven in alle “Heb je zelf kinderen? Dan weet je dat we
het hele jaar rond een zonnig én gematigd
luxe en comfort? Terwijl je ver- met twee kleine spruiten van 7 maand en
klimaat. Shoppen, lekker eten, zonnen, een
blijft in kleinschalige, authentie- 2,5 jaar de afgelopen jaren een fantastische
prachtige natuur ontdekken en tal van activi
ke hotelletjes of stijlvolle luxeresorts? Sa- maar heel intense tijd beleefden. We vonden
teiten op slechts vier uur vliegen van Brussel.
men met reisorganisator Pegase verzorgen
het dan ook hoog tijd om een deugddoende
we graag elk aspect van de reis. Zodat je de
De vliegvakantie werd verzorgd in samen
vakantie te boeken waarbij we volop konden
meest kostbare weken van jouw jaar door- genieten van de kinderen. En van elkaar. Het
werking met Pegase. Een reisorganisator
brengt met een zalig gevoel van vrijheid.
waarbij je standaard geniet van vele privileges
liefst ergens warm en zonnig. Zodat we de
die een grote meerwaarde bieden. Zo kan je
batterijen volledig konden opladen.”
tot 7 dagen vóór vertrek zowel afreisdata, be
En dat geldt ook voor gezinsvakanties. Pe
gase weet immers dat momenten met de “Tot dan toe boekten we nooit via een reis stemming als hotel kosteloos wijzigen.
organisator en zochten onze eigen weg.
hele familie kostbaar zijn. Op reis maken
Maar nu we allebei een mooie job hebben en “De dag zelf startte onze vakantie reeds aan
we tijd vrij om samen te genieten van een
onze voordeur. Een privéchauffeur met
mooie zonsondergang, een goed glas wijn, eigenlijk niet veel tijd (en goesting) om alles
een heerlijk lokaal gerecht, een streepje
luxueuze wagen stond op het afgesproken
zelf uit te vissen, deden we beroep op een
muziek, de natuur en het samenzijn. Rei reisorganisator die ons door vrienden was
uur te wachten. Geen stress om zelf te moeten
rijden, te parkeren, de kinderen warm aan
zen is beleven en delen van een ervaring
aanbevolen. Een aangename ontdekking!”
met mensen van wie je houdt en waar je
te kleden om naar de luchthaven te stappen
om geeft. Zo ondervonden ook Christophe
Samen met de reisagent werd gekozen voor en te sleuren met de koffers. De behulpzame
en Hélène ...
Tenerife. Een heerlijke bestemming met
chauffeur zette ons direct af aan de ingang.

I
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Pegase schenkt je de beste omkadering
voor een onvergetelijke gezinsvakantie.

Ondergronds, dus beschut tegen weer en
wind. Ook op de bestemming zelf en bij het
terug thuiskomen, genoten we trouwens van
een privétransfer. Zalig!”
“Op de luchthaven kan het nogal hectisch
zijn, zeker met kinderen. De toegang tot de
Fast Lane alsook priority boarding zijn hier
een verademing. En eenmaal in The Loft
konden we in alle rust en comfort de kindjes
eten geven en zelf genieten van een uitge
breid eetbuffet. Nooit eerder voelden we ons
zo relaxed op een luchthaven. En dankzij de
premium service aan boord voelden we ons
helemaal ontspannen.”
In het trendy resort Baobab Suites in Costa
Adeje, Tenerife verbleef het gezin in een
luxueus appartement met een compleet
uitgeruste keuken en exclusieve hotelser
vice. Onder andere twee buitenzwembaden,
een Kids Corner, enkele stijlvolle bars en gas
tronomische restaurants en babysit service
zorgden voor een zorgeloos vakantieverblijf
voor de hele familie. En dat alles vlakbij het
zandstrand van Playa del Duque.

Fervente golfers
nemen kosteloos
hun eigen
golfmateriaal mee.

TIP

Wist je dat Pegase het ruimste
aanbod suites heeft op de
markt? Zo heb je op vakantie
altijd een plek om ‘thuis’ te
komen met het gezin.

Reizen verruimt onze blik op de wereld. Met Pegase
beleef je dit nog intenser. Al bijna dertig neemt deze
reisorganisator je mee naar de mooiste plaatsen
op aarde in de meest exclusieve omstandigheden.
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.
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club med

Milieubewust op vakantie,
met Club Med

Hoofdzakelijk door het transport hebben onze vakanties een invloed op milieu en broeikasgassen. Wil je
toch blijven genieten, maar op een verantwoorde manier, dan kies je best voor een duurzame vakantie.

Geniet van de natuur, bescherm de natuur.
Als specialist in droomlocaties is Club
Med zich bewust van de kwetsbaarheid
van deze plaatsen. Ze gaan daarom erg ver
om hun resorts zo duurzaam mogelijk te
maken. Van bij de conceptfase denken hun
experts na over hoe de biodiversiteit best
beschermd wordt. En dit zonder ook maar
een moment het klantcomfort uit het oog
te verliezen.
Club Med engageert zich om het eigen ver
bruik van hulpbronnen en de eigen impact
op het milieu terug te dringen. En onder
steunt klimaatcompensatieprogramma’s
zodat reizigers de emissie van broeikas
gassen van hun reis kunnen compenseren.

ENKELE VOORBEELDEN?
Het Brazaliaanse resort Rio Das Pedras ligt
ten zuiden van Rio de Janeiro, midden in
de Mata Atlântica. Het tweede grootste be
schermde ecosysteem van Brazilië. Club
Med onderhoudt er een eigen natuur
reservaat waardoor reizigers in het hart
van het oerwoud verblijven. Een 5 zone
voor wie intimiteit, exclusieve service en
luxueus comfort zoekt. En graag geniet

van de gezellige sfeer die zo kenmerkend
is voor Club Med.
In Zuid-West China charmeert Guilin door
zijn fabelachtige natuur, de heuvels die als
drakentanden uit het landschap steken, de
schilderachtige rivier Li en het eerste na
tuurlijke zwembad in China.
Dichterbij, in het Club Med resort van Opio
in de Provence, op de hoogvlaktes van Can
nes, vind je zon en klasse tussen de zee en
de bergen. Goed beschermd door een land
schap van olijfgaarden en pijnbomen.
En wat dacht je van de villa’s van het Eco
Nature Villa Finolhu op de Malediven?
6.000 m² zonnepanelen zorgen er voor
groene stroom. Bovendien steunt Club Med
er volop programma’s die zich inzetten voor
het behoud van het koraalrif op de archipel.
Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive
vakantieparken 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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10 duurzame weetjes:
U Slechts 7% van de oppervlakte van
onze resorts is bebouwd.
U We beschermen meer dan 1.000 ha
oerwoud.
U Op Finolhu in de Malediven installeerden we 6.000 m² zonnepanelen.
U In Guilin bouwden we het eerste
natuurlijke zwembad van China.
U We maken klanten bewust over
CO2-compensatie, ecologische
attitude ...
U We organiseren talrijke natuur
activiteiten: Clean Art Planet,
operatie ’schoon strand’, ...
U 10.000 GO’s & GE’s kregen een
specifieke opleiding rond milieuvraagstukken.
U 46 Resorts dragen het ‘Green
Globe’-label.
U Meer dan 20 Resorts kregen het
label ‘Eco leaders’ van TripAdvisor.
U Alle ontdekkingstochten hebben
het Franse ATR-label voor verantwoord toerisme.

DE MALEDIVEN

Luxueus paaldorp in een
sprookjesachtige lagune
Deugddoend warm water. Witte zandstranden en weelderige,
tropische plantengroei. Club Med in de Malediven is dé plek voor
wie zich eventjes wil afzonderen en helemaal herbronnen. Kom
lekker luieren aan het strand, verken de zeebodem, ga kajakken
en geniet met volle teugen van luxueus comfort.
Je hebt daarbij de keuze. Een verblijf in het Dorp Kani, op een privé
atol dat als tuineiland uitsteekt boven het turkooisblauwe water van
de Indische Oceaan. Of een verblijf in het Eco Nature Villa in een
sprookjesachtige lagune, op het eiland Gasfinolhu. Beide resorts
hebben alle ingrediënten voor een onvergetelijke vakantie.
De Malediven behoort tot de beste duiklocaties ter wereld. De
onderwaterwereld rond de eilandengroep verbergt prachtige
koralen en bijzondere vissoorten. Beide resorts zijn de perfecte
uitvalsbasissen om te gaan zeilen, duiken, diepzeevissen, surfen,
paddleboarden, snorkelen, waterskiën en kajakken.

KANI
4 clubdorp Kani beschikt over een 5 zone met een luxueuze
accommodatie: suites op palen met toegang tot zee. Hier geniet
je van een uitzonderlijke hotelservice: ’s morgens ontbijt op de
kamer, ’s avonds champagne. Bovendien kan je er terecht in drie
toprestaurants en twee bars.
VILLA’S FINOLHU
Het 5 resort op het eiland Gasfinolhu is een Eco Nature Villa.
Gelegen in een indrukwekkende lagune te midden van een uitzon
derlijk natuurgebied. Op dit private en beschermde eiland vinden
koppeltjes in 52 verfijnde villa’s het perfecte evenwicht tussen mo
derne luxe en natuurlijke charme. Ook hier verwennen we je met
een butler, 24/24 à la carte roomservice, ontbijt en teatime in de
villa, een gastronomisch restaurant, prachtig zwembad, Club Med
Spa by ILA en privédiners in de villa.
Bovendien bevindt Gasfinolhu zich op 15 minuten varen van het
resort Kani waardoor je ook van de daar aanwezige voorzieningen
en activiteiten kan genieten.
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maxitours
ROEMENIË

Vergeet de clichés,
ga voor een verrassende rondreis
naar Transsylvanië

Sighisoara

Waar vind je de laatste nog écht ongerepte natuur van Europa? Meer dan 190 kastelen en heel wat Unesco
Werelderfgoed? Een land waar de veelbezongen Donau uitmondt in de Zwarte Zee. Roemenië is zo’n voor
velen onbekende maar erg boeiende bestemming. Op minder dan 3 uur vliegen van Brussel én binnen de Europese Unie. Belgische nichetouroperator MaxiTours neemt je mee op ontdekkingstrip naar bijzondere plekken.

CITADELSTAD SIGHISOARA
Unesco Werelderfgoed. Vaak beschouwd
als de mooiste van de zeven Transsylvaanse
burchten. Gevestigd op een heuvel, om
ringd door stevige muren, behoudt de stad
zijn authentieke, middeleeuwse charme.
Erg speciaal is de nog bewoonde citadel.
Uniek in Roemenie, en zelfs in heel ZuidOost Europa.
We regelen ook graag een bezoek aan de
oude klokkentoren met klein stadsmuseum.
Na een klim van 117 trappen heb je op het
uitkijkterras een spectaculair zicht op de
stad en het omringende landschap. Be
zoek zeker ook de oude stadsmuur, torens
en bastions. En beklim de overdekte trap
naar de begraafplaats. Volgens de legende
stellen verloofde vrouwen op de trap hun
mannen op de proef. Op elke trap moet de
jongen zijn vriendin kussen en haar naam
uitspreken. Zegt hij plots een ander naam,
dan is hij niet de juiste.

KASTEEL PELEȘ
In de stad Sinaia, aan de voet van het Bucegi
gebergte ligt het vroegere zomerhuis van
de Roemeense Koninklijke familie. Een
sprookjesachtig kasteel, omringd door bos
en bewaakt door klassieke standbeelden.
Sinds 1990 ingericht als museum trekt
het jaarlijks 300.000 toeristen. En terecht.
Vergaap je aan de welkomstzaal met rijk
gedecoreerde houten meubels en glazen
dak dat op zonnige dagen wordt opengezet.
In de wapenzaal binnen lijk je een ridder
verhaal uit de middeleeuwen binnen te
wandelen. De bibliotheek herbergt dan
weer een grote collectie oude boeken. En
zelfs een geheime deur ... In het cinema
zaaltje zelf vind je prachtige muurschilde
ringen van Gustav Klimt.

futuristische gebouwen. Het meest indruk
wekkende is wellicht het kolossale Parle
ment. Het grootste gebouw ter wereld, na
het Pentagon. De decoratie binnenin met
marmer, bijzonder houtwerk en brons is
uniek. Dictator Nicolae Ceauşescu liet het
in amper 5 jaar tijd bouwen en zette hier
voor de ganse economie van Roemenië in.
Enkele andere tips:
Concertgebouw Ateneul Roman aan het
Plein van de Revolutie, het Cantacuzino pa
leis, de ruïnes van het Oud Koninklijk Hof,
de wijk Lipscani en de talrijke stijlvolle bars
en cafés waarin regelmatig evenementen en
concerten worden georganiseerd.
Sinds 35 jaar is MaxiTours de referentie voor reizen

CITYTRIP BOEKAREST
Het historische centrum van Boekarest
barst gewoon van de bezienswaardigheden:
Byzantijnse kerken, weelderige paleizen en
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in Roemenië. Hun gepassioneerd team trekt elk
jaar rond in dit geweldige land om exclusieve
programma’s uit te kiezen en te creëren.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Roemenië,
bakermat van onze
wijncultuur

Wist je dat niet Frankrijk maar Roemenië dé bron is van onze
Europese wijnen? Dat de Roemeense wijntraditie zelfs teruggaat tot 2000 voor Christus? Toch hoeft dat eigenlijk niet te
verbazen, want het land kent optimale omstandigheden om
wijn te verbouwen. Niet alleen het klimaat, ook de bodem is
ideaal voor het rijpingsproces van de druiven.
De oude Romeinen waren helemaal weg van de Roemeense
wijnbouw en zijn rijkdommen. De Oostkust van Roemenië
kende ooit zodanig veel wijngaarden, dat de Griekse wijngod
Dionysos daar volgens de legende geboren werd.
Vandaag is in Roemenië de wijncultuur sterker dan ooit. Wijn
recensenten van over de hele wereld zijn laaiend enthousiast.
Hugh Johnson, internationaal gezien als een van de beste wijn
recensenten, noemt Roemenië ‘hét wijnland rond de Zwarte
Zee en de Balkan met het grootste potentieel’.

UNIEKE VIJFDAAGSE WIJNREIS
Benieuwd om de gerenommeerde Roemeens wijnen ter plaatse
te proeven? Belgische touroperator MaxiTours ontwikkelde
een vijfdaagse wijnreis, waar je de wijnen kan degusteren van
de meest interessante lokale wijngaarden. De zaakvoerster van
MaxiTours selecteerde ze persoonlijk. In de wijngaarden van
Stefanesti proef je zo droge, fruitige witte wijnen, erg gesmaakt
door Alexander De Grote himself. Voor echte wijnliefhebbers
die wijnen met appellation d’origine willen ontdekken, maken
we graag ook een voorstel op maat. Vraag ons ernaar.

royal hotel sanremo
ITALIË

De échte ziel
van Ligurië

oyal Hotel Sanremo is meer dan een exclusief
5-sterrenhotel. Gasten vinden er een perfecte mix
van tijdloze elegantie, hedendaags comfort, warme
gastvrijheid en persoonlijke service. En die service gaat erg ver.
Zo werkte het hotel een heel unieke belevenis uit: een ‘Gourmet
Tour’. Een hoogstaande ontdekking van de bloemenriviera
uitgewerkt in samenwerking met Med Food Lab.

R

Grijp je kans en schrijf je in voor dit creatieve en authentieke
programma. Een gids neemt je mee op een unieke tocht naar enkele van Italië’s best bewaarde geheimen. Een mix van geschiedenis, traditie, lifestyle, mediterraanse cultuur en wellness. Een
exclusieve ervaring op het magnifieke Liguriaanse grondgebied.

WAT STAAT ER ONDER MEER OP HET PROGRAMMA?
San Remo. Waar zoveel meer te ontdekken valt dan zee of stad.
Onze gids neemt je mee naar de echte cultuur, de diepere kleuren,
de onverwachte uitzichten. Op je tocht ontdek je talloze verbor
gen herenhuizen en tuinen. Van de belle epoque tot de vroege
naoorlogse periode. Tijdens deze architecturale en botanische
trip naar het verleden proef je hoe de allerrijksten leefden.

flaneren in de grandeur
van weleer

Het lieflijke Val Nervia, domein van één van de meest delicieuze
Italiaanse wijnen: Rossese di Dolceacqua. Favoriet van Napoleon.
’s Morgens bezoek je het middeleeuwse juweel Apricale. Rijk in
charme, geuren en smaken. Geliefd bij schilders en poëten. Na
een uitgebreide lunch staat Dolceacqua zelf op het programma.
Het dorp dat op doek vereeuwigd werd door Claude Monet. De
schilder was vooral lyrisch over de brug, volgens zijn dagboek
een ‘juweel van licht’.

Proeven van de grandeur van weleer? In alle luxe flaneren
in een mild en zonnig klimaat? Het exclusieve 5-sterrenhotel
Royal Hotel Sanremo ligt op een unieke locatie aan de
Bloemenriviera. Op slechts 45 minuten rijden van Nice en
25 minuten van Monte Carlo, in een riant subtropisch park
van 16.000 m². Op enkele passen van zee en zandstrand,
dichtbij het stadscentrum en zijn wereldberoemd casino.

Saint-Paul-de-Vence verbergt talloze schatten. De middeleeuwse
omwalling omarmt talloze nauwe straatjes en duizenden jaren
oud erfgoed. Na de ontdekking door Paul Signac, Raoul Dufy en
Chaïm Soutine is het stadje erg geliefd bij tal van kunstenaars.
Met plezier tonen we je de meest speciale plekken, waar de
echte meesters – zoals Matisse en Picasso – voortreffelijk slaag
den in hun poging de onbeschrijfelijk rijke kleurenpracht en
intense lichtschakeringen te vangen.

De 127 kamers en exclusive suites hebben elk een gepersonaliseerd design. Ze bieden een geraffineerd interieur, pure
harmonie en ultieme elegantie. Aan het verwarmde buitenzwembad met zeewater en kindergedeelte, ontworpen door
de beroemde architect Giò Ponti is het heerlijke zonnebaden.
Je kan ook terecht op het zonneterras, tennisbaan, fitnessruimte en de state-of-the-art Royal Wellness, een stijlvolle
oase om lichaam en geest te ontspannen. En wie van lekker
eten houdt, kan terecht in verschillende restaurants met
prachtig panoramisch uitzicht.

Royal Hotel Sanremo staat voor 5-sterrenluxe, comfort en Italiaanse
verwennerij in een prachtige, zonovergoten omgeving. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.

– 10 –

morabeza reizen

KAAPVERDIË

Al eens geluncht
in een vulkaankrater?

ntdek het rijke smaakpalet van Kaapverdië. Combineer een verblijf in Hotel Morabeza met een
culinaire rondreis doorheen Fogo, Sao Vicente,
Santo Antao en Santiago ... Met zijn subtropische klimaat
is het er het hele jaar door zonnig en rond 25 graden. Na
slechts 6 uur vliegen van Brussel word je verwelkomd
door Belgische nichetouroperator Morabeza Reizen die
je onderdompelt in een aantrekkelijke mix bijzondere geneugten, gekruid met fantastische activiteiten.

O

EEN VOORPROEJFE?
Met een vliegtuigje vertrek je op culinaire excursie naar
het vulkanische eiland Fogo. Een zwarte, donkere kegel
die majestueus opreist uit de oceaan. Landen doe je in het
charmante stadje Sao Felipe. Met zijn kleurrijke koloniale
residenties, verleidelijke binnengalerijen en kokette steeg
jes een bezoek meer dan waard.
Rondom de stad vind je overal weelderige natuur. Met zijn
vruchtbare vulkaangrond is Fogo zo de ideale plek voor
koffieplantages en wijngaarden. De lokale koffie is wereld
vermaard om zijn kwaliteit en rijke aroma. En ditzelfde
geldt voor de Manecom-wijn. Verrukkelijk met een top
gerecht van vers gevangen vis op een gezellig terrasje met
zicht op vulkaan en oceaan.

Daarna nemen we je mee naar de vulkaan Pico de Fogo. Nog
narokend sinds zijn laatste uitbarsting in 2014. We zorgen
voor een lokale gids die het landschap door en door kent.
Samen met hem ga je op tocht langs donkere, versteende
en soms eeuwenoude lavastromen. De aardwarmte is er
voelbaar en op sommige plekken stijgt de zwavellucht uit
de grond. Afhankelijk van de route duurt de tocht 3 tot 7 uur.
Eenmaal boven zorgen we in de weergaloze Caldeira voor
een uitgebreide picknick met een glas lokale wijn. Daarna
volgt de afdaling. En die gaat snel ... Bijna rennend door het
zwarte vulkaangrind gaat het naar beneden. Superamusant!

HOTEL MORABEZA
50 jaar geleden bouwde de Belgische familie Vinckier
een sfeervol vakantiehuis op Sal. Vandaag is het uitge
groeid tot een viersterrenhotel met 120 kamers en talrijke
ontspanningsfaciliteiten. Gelegen aan het gouden zand
strand van Santa Maria, gebouwd in haciëndastijl, heeft
het hotel veel weg van een klein dorpje. Een oord waar je
in een familiale sfeer wordt verwelkomd.
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Pure ontspanning? Watersportplezier? Culinaire verwennerij?
Kaapverdië heeft het allemaal. Laat Morabeza Reizen je vakantie
inkleuren. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

kroatië

Island hoppen
in Kroatië

Ga aan boord van een luxueuze jacht en kies het ruime sop. Maar liefst 1.244 lieflijke
eilanden en rotsformaties omgeven door een kristalheldere zee wachten aan de einder.
Evenals een horizon vol mogelijkheden ...

WATERSPORTFESTIJN
Eerste stop: de 89 mooie eilanden van de
Kornati-archipel. Dit nationale park is een
waar zeelabyrint voor alle zeilliefhebbers
en de perfecte plek om opnieuw in contact
te komen met ongerepte natuur. Hou je van
watersporten? Of wil je het gewoon eens
proberen? Dan is het eiland Brač dé plek.
Ga windsurfen aan het prachtige strand
Zlatni Rat. Of kies voor duiken, waterskiën,
kajakken en jetskiën. We selecteren graag
een professionele begeleider en een prach
tig, uitdagend programma aangepast aan de
door jou gekozen moeilijkheidsgraad.
WELLNESSTRADITIE
Na alle opwinding is het tijd voor het
hoofdingrediënt van elke zomervakantie:
rust en ontspanning. En precies dat vind
je op Lošinj: het vitaliteitseiland. Dit eiland
kent een meer dan 125 jaar oude traditie
op het gebied van gezondheidsfaciliteiten.
Uiteraard reserveren we graag een plek in
de meest uitzonderlijke wellnessruimtes.
Want relaxen nemen wij serieus.

Vugava van het eiland Vis zelf of Plančić van
Hvar. Proost en eet smakelijk!
Na een zalige nachtrust moet je zeker de
Modra spilja of Blauwe grot bezoeken op het
nabijgelegen eilandje Biševo, op slechts vijf
kilometer van Vis. Elke dag zorgt de zon er
voor een betoverende lichtspel. Wij zorgen
ervoor dat je op het juiste tijdstip arriveert.

ROMANTISCHE NACHTEN
De fantastische trip langs 1.000 eilanden
eindigt bij zonsondergang op het minia
tuureilandje Porer. Kan je je een specialer
plekje voorstellen om de zon weer te zien
opkomen dan een eeuwenoude vuurtoren
gelegen op de top van een ronde rots met
een doorsnede van slechts 80 meter? Deze
nacht wordt echt speciaal! En heb je een
speciale wens om het voor je partner nóg
romantischer te maken? Dan helpen we je
dat graag realiseren. In alle discretie.
Kroatië: een land met een ontspannen vibe, veel

© Zoran Jelača / CNTB

rust en natuur, tradities en een authentieke sfeer.

LOKALE GASTRONOMIE
Honger gekregen van al die zware ontspan
ning? Hoog tijd dus om van de inheemse
keuken te proeven op het eiland Vis. In de
gezellige restaurants raden we de buzara uit
Dalmatië aan, een stoofpot met zeevruch
ten. En wat dacht je van verse vis, kreeft en
schaaldieren gecombineerd met een uit
stekende natuurlijke likeur en wijn zoals

Tegelijkertijd ook modern, levendig, luxueus en
trendy. Het land hecht veel waarde aan zijn
authentieke karakter en wil dat graag zo houden.
Je vindt er nog talloze plekken om helemaal tot
rust te komen en het echte Kroatische leven te
proeven. En zo zal het ook blijven. Ga voor een
unieke vakantiebestemming. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.

TIP
Blauwe grot

Vermijd de drukte en kies voor een vakantie in het voor- of najaar.

– 12 –

Of een
avontuurlijke
Fly & Drive?

Diocletianus Palace

Huur samen met vrienden een auto en ga cruisen langs de schitterende Adriatische kust, net
als in de film. Maar een ding is zeker: elke dag
wordt een nieuw avontuur.
Start de motor binnen de betoverende histori
sche stadskern van Dubrovnik en rij dwars door
de prachtige natuur. Ga voor een bezoek aan Na
tionaal Park Krka, in de buurt van de stad Šibe
nik en halverwege tussen Split en Zadar. Geniet
er van de adembenemende watervallen, zonder
twijfel een van vele onvergetelijke ervaringen.

Dobrodošli, welkom in Kroatië!
Eén van de mooiste landen voor
een autovakantie.
Arriveer je in Split? Bezoek dan zeker het ma
jestueuze paleis van Diocletianus. Maar kom
eerst op krachten via een heerlijk diner met
lokale gerechten, traditionele delicatessen en
uitstekende wijnen. Onze tip? De bekende Dal
matische pašticada, suddervlees.
Welke weg je ook kies, laat je op je reis door
niets tegenhouden. Zelfs de zee is geen onover
komelijke hindernis. Zo brengt een veerboot je
auto naar de ongerepte natuur van de eilanden
Korčula en Proizd. Veel plezier!

Dubrovnik

ponant

PONANT ICEBREAKER

© PONANT STIRLING DESIGN INTERNATIONAL

Als eerste naar
de échte Noordpool

oor het pakijs varen en de echte
geografische Noordpool bereiken,
op 90 graden noorderbreedte. De
Noordelijke IJszee oversteken. Het uiterste
noordoosten van Groenland verkennen,
over de Weddellzee en de Rosszee varen,
op Peter I-eiland aanmeren ... Tot dusver
was het een onbereikbare droom.

D

In 2021 komt hier echter verandering in,
met de Ponant Icebreaker. Een elektrische
hybride ijsbreker, aangedreven door vloei
baar aardgas. Het eerste volledig autonome
cruiseschip van ijsklasse PC2 dat ooit is ont
worpen. Speciaal gebouwd voor expedities
naar de extreme zones van het noordelijk en
het zuidelijk halfrond. Door zijn technisch
vernuft kunnen maximaal 270 geprivilegi
eerde passagiers in alle veiligheid en uiterst

comfortabel door pakijs varen van meer dan
2,5 m dikte en door lagen kruiend ijs van
meer dan 10 meter.

EXPEDITIE IN PALEISVERSIE
Vaar in het kielzog van de grote poolreizi
gers, aan boord van de allereerste ijsbreker
van de nieuwe generatie. Reis naar het hart
van de ijswereld voor een echt poolavontuur,
waarbij de geheimen van de ijslandschap
pen en de uitzonderlijke fauna (ijsberen,
keizerpinguïns, walvissen …) worden ont
sluierd door de natuurgidsen en weten
schappers aan boord.
Deze poolodyssee is niet zomaar een cruise,
maar een prachtig avontuur met een geraf
fineerd juweel van een vaartuig, met een
luxe die nooit eerder gezien is op dit soort
– 14 –

schepen naar extreme bestemmingen: he
likopters en rubberboten aan boord, grote
panoramische suites, gepersonaliseerde
service, gastronomische keuken, spa ...

DUURZAME ONTWIKKELING,
KERN VAN HET CONCEPT
De hybride Icebreaker op vloeibaar aardgas
is het eerste luxecruiseschip van ijsklasse
PC2 ooit ontworpen, een juweeltje van
spitstechnologie en een echte pionier op
het vlak van milieubewustzijn.
De geperfectioneerde uitrusting voldoet
aan de normen van ‘Clean Ship’ en gaat veel
verder dan de huidige milieuwetgevingen.
Het gebruik van LNG resulteert in een ver
minderde uitstoot van SO2, NOx, CO2 en
fijnstof. In elektrische hybridemodus is er

ponant

ponant, al meer dan 20 jaar
wereldleider op het vlak
van poolexpedities
Ponant is wereldleider op het vlak van expedities
naar poolgebieden en gespecialiseerd in extreme
gebieden. Het is de enige Franse rederij die tot in
het hart van de bevroren wereld vaart. Al meer dan
20 jaar biedt het bedrijf een ruime keuze van exclusieve bestemmingen, uitgestippeld door ervaren
zeemannen, die passagiers de kans bieden talrijke
uitzonderlijke plekken te bezoeken. In comfortabele
omstandigheden en met een unieke dienstverlening.

sprake van zero-emissie. Verder wordt het
energieverbruik geoptimaliseerd en zelfs
gerecupereerd. En via een geavanceerd
systeem wordt het afvalwater gezuiverd.
Dankzij deze schone energiebronnen mag
het schip varen in de meeste extreme zones.

De Ponant Icebreaker is het eerste schip onder Franse
vlag dat de geografische Noordpool zal bereiken.

BESCHERMING VAN DE POLEN
Ponant is lid van La Charte Bleue d’Arma
teurs de France en uitvoerend lid van de
International Association of Antarctic
Tour Operators (IAATO). Doel van deze
organisatie is het duurzaam toerisme in
Antarctica promoten. Leden moeten daar
bij specifieke regelgeving en gedragscodes
respecteren. Zoals het maximum aantal
passagiers dat aan boord mag, tot hoe dicht
dieren benaderd mogen worden; het brie
fen van passagiers, bemanningsleden en
expeditiepersoneel; de Antarctica-ervaring
waarover het expeditiepersoneel beschikt,
de noodplannen en de medische evacua
tie. In Arctica is Ponant ook lid van AECO,
Association of Arctic Expedition Cruise
Operators, die kiezen voor duurzaam en
veilig toerisme met respect voor het milieu.

Tot slot is de rederij bekroond met de
Trophée de la Charte Bleue d’Armateurs
de France. U
– 15 –
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Bovendien verleent Ponant actief steun aan
Le Cercle Polaire, een denktank die ijvert
voor de bescherming van poolmilieus. Tij
dens de poolcruises zijn prominenten van
The Call of the Poles en leden van Le Cercle
Polaire regelmatig eregastspreker om pas
sagiers te sensibiliseren voor de bescher
ming van de poolgebieden.

© PONANT STIRLING DESIGN INTERNATIONAL

ponant

JONGENS EN WETENSCHAP
TOCHT NAAR HET ONTOEGANKELIJKE
Met de Ponant Icebreaker baan je je een
weg naar de echte geografische Noord
pool. Een ultieme en fascinerende odyssee
naar een extreme bestemming. Want op
90° noorderbreedte is er geen oost of west,
en ook geen noord meer. In alle richtingen
kijk je naar het zuiden. Bovendien is er geen
nacht. In de Arctische zomer is het hier zes
maanden licht. Het einde van de wereld? Of
het draaipunt van de aarde? Je beleeft een
mentale sensatie, een gevoel van onwerke
lijkheid dat met geen woorden te beschrij
ven valt. Maar dat je dankzij de Icebreaker
nu helemaal zelf kan ervaren.

Omarm deze magische ervaring in de
adembenemende omgeving van de Noorde
lijke IJszee. Verken de bevroren oceaan met
zee-ijs van gemiddeld 1 tot 5 meter dik. En
waag je met rubberbootjes op de groten
deels verlaten, besneeuwde eilanden om
geven door eeuwig drijvend ijs.
De Noordpool is het koninkrijk van de ijs
beer. Maar in het zeewater vind je ook wal
russen, dolfijnen en robben. Zelfs de narwal
en Groenlandse walvis. En op de eilanden
spot je rendieren, poolwolven, muskus
ossen, poolhazen en poolvossen.
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Exploreer de geheimen van de
Noordpool aan de zijde van de
Ponant-experts. Dankzij hun kennis en ervaring geven zij jouw ontdekkingstocht extra pigment. Aan
boord bevindt zich trouwens een
state-of-the-art-laboratorium voor
het uitvoeren van oceanografische
onderzoeksmissies en operationele
missies. Een goudmijn voor wetenschappers. En mits begeleiding een
fascinerend kenniscentrum voor
jou en je medepassagiers.

ponant

ponant, unieke combinatie
van avontuur, verfijning
en 5-sterrencomfort
Franse cruiserederij Ponant is voortrekker
van een nieuwe cruisestijl. Een uniek reisconcept, naadloos gecombineerd met exceptionele routes en 5-sterren hotelservice.
De elegante, comfortabele schepen zijn op
mensenmaat, van 32 tot slechts 132 kajuiten.
Een Yachtingcruise volgens Ponant biedt in
alle intimiteit de geneugten van een verfijnde keuken, de duizend kleine attenties
van een discrete service en onvergetelijke
ontspanningsmomenten aan boord van
elegante, karaktervolle jachten. Ze combineren verfijning en gezelligheid, geven ruimte
aan emotie en ontdekking, en streven steeds
naar uitmuntendheid.

 laar voor een weergaloze ontdekkingscruise met
K
Ponant? Meer informatie bij ons, uw reisagent.
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Niet-Franstalige passagiers mogen rekenen
op excursies met Engelstalige begeleiding.
Ook het logboek is in het Engels en de bemanning is perfect tweetalig.

live to travel
ZUID-AFRIKA

Verken de
regenboognatie

eizen naar Zuid-Afrika is kiezen voor een unieke bestemming met een rijk koloniaal verleden en uitzonderlijke diversiteit. Laat je door Afrikaspecialist Live
To Travel helemaal onderdompelen in de Zuid-Afrikaanse natuur en cultuur
en kies daarbij voor het comfort van reizen in groep of voor de vrijheid om het land op
eigen houtje met huurwagen te verkennen. Deze bestemming heeft iets te bieden voor
ieder publiek en budget: van koppels op een luxueuze huwelijksreis tot gezinnen met
(jonge) kinderen of een groep vrienden op zoek naar budgetvriendelijk avontuur.

R

MAJESTUEUZE VERGEZICHTEN VAN
DE PANORAMAROUTE
Een traject dat zeker niet op je reis door
Zuid-Afrika mag ontbreken is de Panorama
route, met zijn indrukwekkend landschap
pen, watervallen, valleien, bergformaties en
kloven. Neem de tijd om de 180 km lange
autoweg langs verscheidene uitzichtpunten
en gezellige dorpjes te volgen. Hoogtepunt
is ongetwijfeld de Blyde River Canyon, de
derde grootste kloof ter wereld, met de Drie
Rondavels en God’sWindow. Je zal versteld
staat van al dat landschappelijk schoon!
SAFARI IN HET ICONISCHE
KRUGER NATIONAAL PARK
Het uitgestrekte en vaak bezochte Kruger
Nationaal Park in het noordoosten van
Zuid-Afrika is wereldbekend voor zijn
enorme variatie aan wildleven, ongeëven
aard door eender welk ander natuurpark in
Zuid-Afrika. Ga er samen met ervaren ran
gers de wildernis in (per open jeep of zelfs
te voet) en hou je camera bij de hand, want
met een beetje geluk spot je hier de ‘Big Five’:
leeuw, buffel, luipaard, neushoorn en olifant.
Om het nog specialer te maken kan je hier
onder meer overnachten in de safaritenten
van Shalati Kruger Lodge. Na een dag vol
intense belevenissen geniet je er ’s avonds
van een ‘braai’: een typische barbecue rond
het kampvuur en onder een prachtige
sterrenhemel. Val vervolgens in slaap met
de bijzondere geluiden van de Afrikaanse

bush en neem ’s ochtends een verfrissende
douche in openlucht. Veel dichter bij de na
tuur kan je niet komen!

HET KLEINE KONINKRIJK VAN DE SWAZI
Koninkrijk Swaziland wordt volledig om
geven door Zuid-Afrika en Mozambique en
is qua oppervlakte vergelijkbaar met Wal
lonië. Ongeacht de bescheiden grootte van
dit land, heeft het heel wat te bieden. Zo is
Mlilwane Wildlife Conservancy een opmer
kelijk reservaat dat een bezoek meer dan
waard is. Maak er kennis met de veelzijdige
cultuur van de Swazi aan de hand van een
rondleiding in een traditioneel dorp en fiets
per mountainbike tussen de zebra’s en anti
lopes die in het park aanwezig zijn. Door de
afwezigheid van roofdieren is dit een volko
men veilige activiteit. Bij het napraten rond
het kampvuur, komen de wrattenzwijnen je
zelfs misschien vergezellen.
Overnachten kan je in een ‘beehive’ (bijen
korf), een kenmerkende lokale koepelcon
structie van gras met lage deur en zonder
ramen. Een wel heel aparte manier om de
nacht door te brengen!

HET OMVANGRIJKE KWAZULU-NATAL
Kwazulu-Natal is een provincie die zijn
naam dankt aan de dominante etnische
groep die er zijn thuis heeft: de Zulu’s. Het
landschap is er erg divers, van de Zuid-Afri
kaanse bush in het noorden, tot de zand
stranden aan de warme Indische Oceaan en
– 18 –

Tafelberg

ONZE FAVORIETE RONDREIS
(ook het jaar rond individueel mogelijk)
Ga op 18-daagse groepsreis en ontdek Kruger
Nationaal Park, Swaziland, Drakensbergen,
Oudtshoorn, Kaapstad en zoveel meer.
Prijs: € 3.110 (+ € 410 single supplement).
Wegens groot succes zijn nog slechts enkele
data beschikbaar: 5 okt, 10 nov en 20 nov
2018. In de Zuid-Afrika-brochure van Live To
Travel vind je alle info. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.

de imposante Drakensbergen aan de grens
met Lesotho. Door het uitgebreide aanbod
aan activiteiten verveel je je hier nooit:
jeepsafari’s, boottochten, diepzeeduiken,
snorkelen, wandelingen, dorpsbezoeken …
Zo zal het aanschouwen van nijlpaarden en
krokodillen tijdens een bootcruise op het
St. Lucia meer je beslist bijblijven!

TOCHT LANGS DE BEFAAMDE
TUINROUTE & ROUTE 62
De Tuinroute brengt je van Port Elizabeth
langs de meest charmante kuststadjes van
de Zuid-Afrikaanse West-Kaap tot het pit
toreske Hermanus, waar je van juni tot no
vember walvissen (Zuidkapers) kan spotten.
Je valt ook tijdens dit gedeelte van de reis
gegarandeerd van de ene verbazing in de
andere omwille van de oogverblindende
stranden, schijnbaar eindeloze wandel
routes en de buitengewone natuurpracht.
Zelfs de adrenaline junkie komt hier aan
zijn/haar trekken met de hoogste bun
geejump van de Bloukrans Bridge (216m!),
in de omgeving van Tsitsikamma Nationaal
Park. Maar vergeet zeker niet de Tuinroute
even te verlaten voor een bezoek aan Oudts
hoorn, de hoofdstad van de struisvogelboer
derijen. Van hier brengt de legendarische
Route 62 je door de wijnlanden, met zijn
typische Kaaps-Hollandse architectuur en
overheerlijke wijnen, naar Kaapstad.
– 19 –

Blyde River Canyon

DE ONVERGETELIJKE ‘MOTHER CITY’
Een rondreis in Zuid-Afrika is niet com
pleet zonder een bezoek aan Kaapstad.
Enkele must-sees zijn o.a. het beklimmen
van de Tafelberg (of rit per kabelbaan), een
boottocht naar de voormalige gevangenis
op Robbeneiland en een roadtrip op het
Kaapse Schiereiland voor een vakantiefoto
bij Kaap de Goede Hoop, Kaappunt en de
pinguïns van Boulder’s Beach. Kaapstad
leent zich bovendien perfect voor shopping,
wellness, een stapje in de wereld zetten,
museumbezoeken en lekker tafelen.

TIP

In deze wereldstad geniet je van
heerlijke gerechten en lokale
wijnen in sterrenrestaurants
en dit aan erg democratische
prijzen. Laat deze kans niet aan
je voorbijgaan!

Live To Travel is dé specialist voor budget
vriendelijke tot exclusieve 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.

Genesteld tussen de Grote Oceaan en Caribische Zee ligt Nicaragua. Met zijn weelderige
jungle, actieve vulkanen, paradijselijke eilanden, bizarre meren en uitgestrekte stranden
een prachtbestemming. Wie zoals onze partner
Cosmic Travel, de weg kent, vindt in de weergaloze natuur de rijke restanten van aloude beschavingen. Pionieren in Latijns-Amerika zit hen al
25 jaar in het bloed waardoor ze inmiddels zeer
vertrouwd zijn met alle bestemmingen. Zelfs de
meest ongewone. Op je ontdekkingstocht zorgen
we samen met deze Belgische nichetouroperator
steevast voor een zeer gevarieerd en uiterst specifiek programma. Hier en daar gekruid met een
speciale ‘Cosmic Travel touch’ waardoor je de
besteming écht leert kennen ...

Vulkanische eiland Ometepe
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cosmic travel

NICARAGUA

Nieuwe hotspot
van exotisch toerisme

Granada

VULCANO BOARDEN OP DE CERRO NEGRO
De oude stad León is Unesco Werelderfgoed.
In het prachtig historisch centrum van deze
vroegere hoofdstad leer je het echte Nica
ragua kennen. Heerlijk om door de koloni
ale straatjes tussen de gekleurde huizen te
wandelen en de sfeer op te snuiven.
Absolute blikvanger is de reusachtige
18e-eeuwse witte kathedraal. Neem binnen
een kijkje, maar bestijg ook de trap naar het
dak versierd met talloze witte koepels. Hier
heb je een geweldig uitzicht over de stad
en de omliggende vulkanen. Nadien neemt
onze gids je mee voor een beklimming
van de nabijgelegen Cerro Negro vulkaan.
Avontuurlijk aangelegd? Dan kan je vulcano
boarden: met een soort snowboard langs de
vulkaanwand naar beneden glijden.
Cosmic Travel touch
We bezoeken een lokale campesino familie.
Tijdens een drankje met lokale vruchten
geven zij je graag een idee over het Nicara
guaanse leven.

GRANADA, OUDSTE KOLONIALE STAD
VAN AMERIKA
Gesticht door Francisco Hernández de
Córdoba in 1524, zijn Granada’s pleinen en
geplaveide straten gevuld met kleurrijke
koloniale architectuur. Met een versierd
paardrijtuig troont jouw begeleider je rond.
Tijdens de rit is er tijd genoeg om halt te

TIP

Tot nu toe was Nicaragua
moeilijk bereikbaar, maar vanaf
1 oktober 2018 vliegt Iberia op
maandag, woensdag en vrijdag
heen en terug op Managua.
De heenreis is met stop in
Guatemala City, de terugreis
is rechtstreeks.
houden aan de belangrijkste bezienswaar
digheden zoals Casa de los Tres Mundos,
het gemeentehuis, de kathedraal en de ha
ven. Daarna volgt een 4x4-rit naar de top
van de nabijgelegen vulkaan Mombacho,
een van de meest indrukwekkende gebie
den van het mistige overblijvende nevel
woud met dwergflora. Met wat geluk heb je
een prachtig uitzicht op het aangrenzende
meer Nicaragua en de Islets.
Cosmic Travel touch
We zorgen voor een workshop van Valen
tin Lopez in de school van keramiek. Je
ontdekt er de kunst van het maken van
keramiek en de geheimen van de Indiase
keramische handwerk.

4x4 een weg in de droge tropische bossen.
Naar het Montebelli Private Reserve en het
natuurreservaat El Chocoyero – El Brujo. De
rit leid je door de Y-vormige vallei, begrensd
door steile rotswanden en twee watervallen.
Een geliefd oord voor tientallen uitzonder
lijke vogels, zoogdieren, reptielen en amfi
bieën. Een buitengewone natuurlijke erva
ring is de terugkeer van honderden kleine,
groene papegaaien die na een lange dag hun
nest opzoeken in de rotswand naast een van
de twee watervallen.
Het uitgestrekte meer van Nicaragua is een
volgend hoogtepunt. Volgens de legende is
het geboren uit de tranen van een squaw.
Met een veerboot vaar je naar het vulkani
sche eiland Ometepe, een Biosphere Reserve
sinds 2012. Twee vulkanen Maderas (1.382 m)
en Concepción (1.630 m) stijgen er majestu
eus op uit het water. De plek voor een adem
benemende wandeling langs onder meer de
Charco Verde Lagoon en het dorp Altagracia.
Daar heb je trouwens een afspraak met een
eilandschilder. Laat je inspireren.
Fan van Latijns-Amerika? Cosmic Travel heeft
meer dan 25 jaar expertise in maatwerk-reizen
naar dit immense en boeiende continent. Ontdek

PAPEGAAIEN AAN DE WATERVAL
In de draakvruchtenvelden (Pitahaya) leer
je alles over de interessante cactusteelt van
een lokale boer. Daarna baan je je in een
– 21 –

hun aanbod voor wereldreizigers, avonturiers
en luxereizigers. Ook voor gezinnen met grote of
kleinere kinderen hebben wij heel wat in petto.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

caractère

BELEEFREIS ALENTEJO, PORTUGAL

Romantisch dineren
onder de mooiste sterrenhemel

Hou je van stilte en desolate landschappen
in een heerlijk klimaat? Van authentieke
dorpen die een bezienswaardigheid op
zich zijn? Word je geboeid door oude tradities en een landelijk leven? Dan moet je
naar de Alentejo in Portugal. Dorpjes als
arendsnesten gelegen, prachtige stadjes
met een rijk verleden en een van de mooiste
kustlijnen van Zuid-Europa. Logeer met de
beleefreis ‘Alentejo puur’ in een 15e-eeuws
klooster of het 5* Farm House São Lourenço
do Barrocal. Ga op zoek naar menhirs,
steencirkels en marmergroeven. Bezoek
de paardenfokkerij van Alter Real en de
Romeinse ruïnes van Mirobrigo.
Niche-touroperator Caractère ontdekte de
prachtige streek 15 jaar geleden en werd
op slag verliefd. Als eerste touroperator in
België namen ze de bestemming op in hun
programma. Naast unieke tips en geperso
naliseerd advies, zorgt het team voor talrijke

extra’s. Zo breng je een bezoek aan een kurk
fabriek met gids. Wist je dat de Space Shuttle
met kurk uit de Alentejo werd geïsoleerd?

TIP

Elke rondreis van Caractère
kan verlengd en/of
gecombineerd worden met
andere beleefreizen en
hotels. Of met enkele unieke
Buitengewoonpakketten.

STERREN KIJKEN MET JE GELIEFDE
En dat is lang niet alles. Vijf jaar geleden
kreeg Alentejo als eerste plek ter wereld het
‘Starlight Tourism Destination’-label voor
zijn prachtige sterrenhemel: de Dark Sky
Reserve. De melkweg is er gegarandeerd
250 nachten per jaar te zien, en er is geen
sprake van lichtvervuiling.
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Caractère zorgt hier met het pakket ‘Buiten
gewoon Hemels’ voor één van de meest ro
mantische momenten in je leven. Onder
begeleiding van een astronoom en met pro
fessionele telescopen zal je de sterrenhemel
voor altijd anders zien! Dit speciale moment
combineer je met een verblijf in een Sky view
suite van het exclusieve L’And & Vineyards
hotel. Waar je geniet van een verfijnd gastro
nomisch diner én winetasting uit de eigen
wijngaard. En ’s nachts? Dan schuift het dak
boven je bed open zodat jullie zalig slapen
onder de blote sterrenhemel.
25 jaar ervaring, sterke specialisatie en grondige
knowhow. 25 jaar kwaliteit en persoonlijke service.
De familiale toerismegroep 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.

Alentejo kreeg als eerste
plek ter wereld het ‘Starlight
Tourism Destination’-label

celebrity cruises

Sint-Pietersbasiliek, Rome

MIDDELLANDSE ZEE

‘Modern Luxury lives here’
eem nooit met minder genoegen
dan met het buitengewone.
Celebrity Cruises legt de lat
hoog. Samen met hen verwennen we je met
een excellente service in een luxueus kader.
Zodat je als gast enkel nog moet genieten
van een onvergetelijke cruise-ervaring. Dé
plek om maximaal te genieten vind je aan
boord van de Celebrity Edge, het nieuwe
vlaggenschip van Celebrity Cruises.

N

INTUÏTIEVE SERVICE
Voor zijn nieuwe paradepaardje werkte
Celebrity Cruises samen met vermaarde
topdesigners. Zij ontwikkelden een totaal
nieuw scheepsconcept dat de gast dichter
bij de zee brengt. Een voorbeeld? De Edge
Stateroom with Infinite Veranda verandert
de hut in een naadloze ruimte die zich uit
strekt van inkom tot oceaan.
Bovendien word je op je wenken bediend
zonder erom te hoeven vragen. Alle zorgen
worden je uit handen genomen. Het enige
dat je hoeft te doen, is kiezen wát je wil doen.

Relaxen in de Aqua Spa of flink sporten?
Cabaret, films of live muziekoptredens in
amusementslounge Celebrity Central? Re
laxen tijdens een ‘Concert on the Green’ in
The Lawn Club? Of uitgebreid tafelen, in de
specialiteitenrestaurants?

VERNIEUWD ZONNEDEK
Ook op het bovendek geniet je volop van de
zee. Blikvangers zijn een openluchtzwem
bad met een lengte van 22,6 m, individuele
cabana’s, bubbelbaden in de vorm van een
reuze cocktailglas en een solarium met
zwembad voorbehouden voor volwassenen.

TUIN VAN EDEN
Op de achtersteven van het schip vind je in
De Rooftop Garden is een speelse buiten
de nieuwe lounge annex restaurant Eden
tuin waar overdag allerlei activiteiten
met zijn drie dekken hoge glazen wand
plaatsvinden. ’s Avonds kan je hier dineren
een prachtig zicht op oceaan en kustlijn. In
of een openluchtfilmvoorstelling bijwonen.
de voormiddag dé plek om te chillen met
muziek, een boek te lezen, yogaklassen te
MAGIC CARPET
volgen en te genieten van koffie en versna Blikvanger wordt het Magic Carpet, een
transformationeel platform dat als hyper
peringen in het Eden Cafe. In de namiddag
een speelse ruimte met muzikanten en
luxueuze lift beweegt langs de zijkant van
luchtacrobaten. Waarin lezingen en kook het schip. Op dek 2 is het de sleutel naar
klassen plaatsvinden, waar je deelneemt
de bestemming. Op dek 5 wordt het een
aan een wijnproeverij of samen met mixolo openluchtrestaurant. Ter hoogte van het
gisten de hipste cocktails bereidt. ’s Avonds
zonnedek verandert het in een lounge. En
verrast Eden Restaurant met een modern
wanneer de zon ondergaat, kunnen tot 90
vijfgangenmenu. En bloeit de tuin helemaal
gasten op dek 16 – de hoogste verdieping
open met kunstzinnige optredens, gastro – genieten van een gastronomisch ‘Dinner
nomische gerechten en nightclubbing.
on the Edge’.
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azamara club cruises

BARÇA EN HET MIDDELLANDS ZEEGEBIED
Tijdens de zomer 2019 verkent de Celebrity
Edge het Middellands Zeegebied vanuit Bar
celona en Rome. Mis deze unieke kans niet!
En boek bijvoorbeeld een 8-daagse cruise
waarin je maar liefst 7 citytrips combineert!
Vertrekpunt is de wervelende wereldstad
Barcelona. Relax er op de stranden, bezoek
één van de tapasbarretjes en ga daarna
flaneren over de boulevard Las Ramblas.
Volgende halte: Valencia. Een zeer prettige
stad. Onze aanrader: een bezoek aan de fu
turistische gebouwen van Calatrava in het
uitgestrekte park. Het Witte Eiland Ibiza
ademt een sfeer van gemoedelijkheid uit.
Geniet op de pleintjes en terrassen van het
prachtige uitzicht.
Marseille is dan weer een prachtige nostal
gische haven omringd door witte kalkrot
sen. De stad staat bol van de forten, mo
numenten, kerken en kathedralen. Klaar
om ontdekt te worden. En wat dacht je van
Villefranche-sur-Mer aan de Côte d’Azur?
In dit kustplaatsje kan je heerlijk ronds
lenteren en proeven van een salade niçoise
en ratatouille. Of misschien kies je liever
voor een uitstapje naar de nabijgelegen le
gendarische badplaatsen Cannes, Nice en
Monaco? Laatste stop: La Spezia met zijn
wereldberoemde Cinque Terre. En tot slot
openluchtmuseum Rome, op 70 km van de
haven Civitavecchia. Stap het land van de
Paus binnen, drink Italiaanse espresso’s en
vergaap je aan de bouw- en schilderwerken
van Michelangelo.
Celebrity Cruises verwelkomt je met een
onovertroffen service. Hippe en stijlvolle designs.
Dineren in een unieke ambiance. Entertainment en
activiteiten voor het hele gezin. Op geen enkel detail
wordt bezuinigd. Ontdek hun uitgebreide aanbod bij
ons, uw reisagent. Samen vinden we zo bestemming

STAY LONGER, EXPERIENCE MORE
Unieke ervaringen en authentieke, culturele belevenissen terwijl je geniet van het comfort en de luxe van een
cruisevakantie. De drie schepen van luxe boutique-stijl
cruiserederij Azamara Club Cruises komen op plekken
waar grotere schepen niet kunnen aanmeren en ontwijken zo het massatoerisme. Bovendien blijven ze langer
aangemeerd of zelfs overnachten waardoor je via zorgvuldig uitgekozen landexcursies de havenstad en zijn
omgeving écht kunt ontdekken.
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.

AZAMARA PURSUIT
Op 3 augustus 2018 wordt de Azamara Pursuit als derde
schip toegevoegd aan de Azamara-vloot. Ook dit boutique-
schip ligt op vele bestemmingen extra lang aan de kade.
Boek de Maiden Voyage: een 10-nachtencruise van Barce
lona naar Southampton. Of cruise van Zuid-Engeland naar
IJsland, het land van vuur en ijs. Via een 15-nachtencruise.

In 2019 staan ook cruises naar Alaska en
Zuid-Amerika op het programma!

WONDEREN VAN IJSLAND
Verken in Reykjavík het buitengewone landschap en het
legendarische nachtleven. Vaar naar de prachtige kust
kliffen in Ísafjörður, en duik diep in de geschiedenis van
Akureyri. In Seyðisfjörður ontdek je het betoverende
Tvísöngur Sound Sculpture. In Oban wacht het prach
tige Inveraray Castle. En in Dublin is een bezoek aan de
Guinness Factory een must. Laatste stop, Fowey, is een
rasechte Cornwall stad, en thuisbasis van het Eden Pro
ject, waarin botanische tuinen onder geodetische koepels
worden bewaard.

en schip die het beste bij jou en je familie passen.
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Tips or
f
Trips

Roemenië, p. 8
De laatste nog écht ongerepte natuur van Europa. Meer
dan 190 kastelen en heel wat Unesco Werelderfgoed?
Een land waar de veelbezongen Donau uitmondt in de
Zwarte Zee.

Ligurië, p. 10
Exclusief 5-sterrenhotel Royal Hotel Sanremo werkte
een heel unieke belevenis uit: een ‘Gourmet Tour’.
Een hoogstaande ontdekking van de bloemenriviera.

30

Kroatië, p. 12

Kaapverdië, p. 11

Ga aan boord van een luxueuze jacht en kies het ruime
sop. Of huur samen met vrienden een auto en ontdek
de schitterende Adriatische kust. Elke dag wordt een
nieuw avontuur.

Combineer een verblijf in Hotel Morabeza met een
culinaire rondreis doorheen Fogo, Sao Vincente,
Santo Antao, Santiago ... Geniet van een heel jaar zon
en aangename temperaturen.

Alentejo, p. 22

Tenerife, p. 4

Logeer in het 15e-eeuwse klooster van Evora. Ga op
zoek naar menhirs, steencirkels en marmergroeven.
Bezoek een paardenfokkerij en de Romeinse ruïnes
van Mirobrigo.

Intens genieten met de kinderen. Terwijl alle aspecten
van jouw reis voor jou geregeld worden. Breng de
meest kostbare weken van jouw jaar door met een zalig
gevoel van vrijheid.

Barca – Rome, p. 24

Nicaragua , p. 20

Boek een 8-daagse cruise vanuit Barcelona of Rome,
waarin je maar liefst 7 citytrips combineert.

Weelderige jungle, actieve vulkanen, paradijselijke
eilanden, bizarre meren en uitgestrekte stranden.
Dé nieuwe hotspot voor exotisch toerisme.

Griekenland, p. 42

Aruba, p. 30

Combineer een spectaculaire ligging aan het strand met
een all-inclusiveformule van comfortabel design, uitstekende gastronomie, service en fascinerende activiteiten.

Mooie stranden, uitstekend klimaat, culinaire
verwennerij en fantastische activiteiten. “Bon Bini”!
Welkom op Aruba …

Amalfi, p. 28

Zuid-Afrika, p. 18

Antarctica, p. 38

Culinaire verwenningscruise naar het azuurblauw van
de Tyrreense Zee, grillige steile kliffen, schilderachtige
dorpjes, citroen bomen, wijngaarden ...

2018 is een absoluut topjaar voor een trip naar
Zuid-Afrika. Het land viert het ‘Nelson Mandela Centenary’ met vele bijzondere evenementen.

Expeditiecruise naar gigantische tafelvormige
ijsbergen en prachtige natuurzichten op het
Antarctisch Schiereiland.

20

– 26 –

Noordpool, p. 14

Schotland, p. 34

Australië, p. 41

Door het pakijs varen naar de echte geografische
Noordpool, op 90 graden noorderbreedte.
Een onbereikbare droom. Tot nu toe ...

Whisky, romantiek, kastelen en een van de laatste
stukken ongerepte natuur van Europa. Kies voor een
actieve autvakantie Schotland met enthousiaste tieners
op de achterbank.

Fly, drive & sail langs the Great Barrier Reef.
Met zijn prachtige koraalriffen, tropische eilandjes en
duizenden kleurrijke vissen een paradijs voor duikers
en snorkelaars.

IJsland, p. 25

Rusland, p. 36

Nieuw-Zeeland, p. 40

15-nachtencruise naar het nachtleven van Reykjavík, de
kustkliffen in Ísafjörður, de geschiedenis van Akureyri,
het Tvísöngur Sound Sculpture en Inveraray Castle.

Wat denk je van een 7-daagse rondreis die twee prachtige citytrips combineert: Moskou en Sint-Petersburg?
Doen!

Old Ghost Road, Around the Mountains, Alps to Ocean en
Timber Trail. Maar liefst 2.600 kilometer aan fietsroutes
slingeren zich door een adembenemend landschap.

14

25

34

36

10
22

24

28

12

8

42
4

11
33

6

Malediven, p. 6
Op een privéatol dat als tuineiland uitsteekt boven het
turkooisblauwe water van de Indische Oceaan. Of in een
Eco Nature Villa in een sprookjesachtige lagune?

41
18

Vietnam, p. 33
In het ‘land van de rijzende draak’ vind je het Azië van weleer. Ontdek de authentieke tradities tijdens een boeiende
rondreis als koppel, met het gezin of enkele vrienden …

40

38
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oceania cruises

ITALIË

Culinaire
verwenningscruise naar
de charmante Amalfikust

amen met Oceania Cruises nemen we je graag mee
naar Amalfi, één van de mooiste kusten in Italië.
Het azuurblauw van de Tyrreense Zee, grillige
steile kliffen, schilderachtige dorpjes, citroenbomen, wijngaarden … De natuur op zijn best. Niet voor niets Unesco
Werelderfgoed.

S

Het hart van de regio is Amalfi, op romantische wijze ge
klemd tussen bergen en zee. De nauwe straatjes kronkelen
zich rond monumenten die getuigen van grootsheid uit
vervlogen tijden. Nu is het een gezellig stadje vol citroe
nen- en limoncellowinkeltjes. Daarnaast vind je in het
stadscentrum het Piazza del Duomo met vele terrasjes en
een mooie fontein.
Dé blikvanger is echter de Duomo San Andrea. De imposante
Romaanse kathedraal, boven aan de grote trap, domineert
het centrale plein en verraadt Saraceense invloeden. Deze
invloeden zijn nog duidelijker waar te nemen in de Chiostro
del Paradiso, het Paradijsklooster naast de dom. Rijkelijk
gedecoreerd met palmetten en verstrengelde tweelingzuilen.
Nog in het stadje kan je de oudste werkende papiermolen
van Europa bezichtigen, evenals een klein papiermuseum,

het Museo della Carta. Een ander museum, Museo Civico,
is dan weer de trotse bezitter van de Tavole Amalfitane. Een
reeks vastgelegde bepalingen die tot 1570 de scheepvaart op
de Middellandse Zee regelden.
Vanuit Amalfi brengen we je met een bootje graag naar Conca
dei Marini, een klein vissersdorp en thuishaven van de ‘Grot
to dello Smeraldo’ waar het blauwe water weerspiegelt tegen
de rotsen en zo een prachtig pallet van verschillende kleu
ren blauw en groen tevoorschijn tovert. De binnenkant van
de grot is enkel vanuit het bootje te bezoeken. Wie wil kan
nadien ook in Conca dei Marini het klooster Santa Rosa en
de kerk San Pancrazio bezoeken.
Volgende stop: Positano, één van de bekendste en mooiste
dorpjes langs de Amalfikust. Het kleurrijke dorpje ligt tegen
de kliffen aan en is een must voor een dagtrip. In de nauwe
straatjes vind je winkeltjes met vele lokale producten, zoals
kleding en accessoires van zijde en linnen. Sla tijdens je
bezoek zeker de kerk Santa Maria Assunta niet over.
En wie wil, brengen we graag landinwaarts naar het ro
mantische kunstenaarsdorpje Ravello. Met zijn vele leuke
boetiekjes, smalle steegjes en fijne terrasjes op het kathe
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Food & Wine:
unieke excursie voor fijnproevers!

NEEM JE TIJD ...
draalplein. Maar waar Ravello echt om bekend staat, zijn zijn
oude villa’s met prachtige tuinen. Aanraders: Villa Rufolo en
Villa Cimbrone met hun talloze exotische planten, bloemen
en prachtige panorama’s.
Oceania Cruises biedt tijdens je trip naar de Amalfikust een
intieme, verrukkelijke gastronomische verwennerij aan. Een
unieke belevenis die je nergens anders zal vinden.
Vergezeld door een gerenommeerde sommelier en gere
puteerde chef-kok ga je op zoek naar de rijke smaken van
Amalfi op je tocht langs de geschiedenis van de regio. Zo krijg
je een artisanale limoncello demonstratie aan een oude Ro
meinse villa. Ontdek hoe deze verfrissende likeur artisanaal
wordt gebrouwen. En proef meteen het heerlijke resultaat.
Vervolgens brengen we je naar de beroemde wijngaard van
de oude Tramonti winery. Tijdens een wandeling door de
wijngaarden, wijden we je in de geheimen in van de perfecte
druiventeelt op de meer dan 100-jaar oude wijnstokken. Na
dien word je verwacht in de vermaarde osteria van de familie
zelf. Voor een diner van authentieke Tramonti gerechten,
bereid met lokaal geteelde producten en geserveerd met
twee wijnvariëteiten.

In zee met Oceania Cruises? Dan kies je voor een intieme,
kleinschalige cruise-ervaring. De vier identieke zusterschepen Regatta, Insignia, Nautica en Sirena bieden
plaats aan 684 gasten. En zelfs de twee ‘grotere schepen’ Marina en Riviera slechts aan 1.250 gasten. Door
hun geringere afmetingen kan elk van 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. Waardoor je alle kansen hebt om
de bestemming uitgebreid te verkennen.
En er is meer ... 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 uitmuntende gastronomie voor. Onder de hoede
van mesterchef Jacques Pépin wordt ieder diner een
waar festijn. De keuken aan boord van Oceania Cruises
concurreert moeiteloos met een sterrenrestaurant aan
land. Ook aan land blijft gastronomie troef. Kijk maar
naar de unieke Food & Wine excursie ...
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 levensgenieters en globetrotters. Vraag naar hun aanbod
bij ons, uw reisagent.
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travelworld

ARUBA

5 redenen waarom Aruba
een droombestemming is

Aruba, een piepklein eilandje in de Caribische Zee. Waarom zou je dit kiezen als je volgende vakantie
bestemming? Voor onze partner Aruba-expert Lieven Bossaert, eigenaar van de gespecialiseerde touroperator Travelworld, is dit geen vraag maar een evidentie. Als Aruba-expert bezocht hij het eiland
de afgelopen jaren tientallen keren. En met plezier. Want de redenen waarom dit voor hem de absolute
droombestemming is, zijn talrijk ...

lievearnubab-oexspseratert
MOOISTE STRANDEN
BESTE KLIMAAT
“Op Aruba geniet je van de allermooiste, parel “Aruba, dat is 365 dagen per jaar zomer! Het Arikok National Park, met bijna 1/5 van de
witte zandstranden. Het langste en breedste
ganse jaar door heb je dezelfde constante
totale eilandoppervlakte één van de grootste
strand is Eagle Beach, wat zich uitstrekt over temperatuur van rond de 30°C. De zon schijnt
natuurreservaten van de Caraïben. Heuvel
meer dan 11 km. Indrukwekkend! Het werd
volop, maar door een verkwikkend briesje
achtige rotsformaties en kalksteenterreinen,
door Tripadvisor zelfs uitgeroepen tot één
blijft het aangenaam. Het regent er zelden of indrukwekkende fauna en flora, diverse ver
van de mooiste stranden ter wereld.”
nooit én ook ’s avonds blijft het aangenaam
stopte baaien en grotten én Conchi Pool. Een
natuurlijk zwembad in een verborgen holte.
warm. Ideaal voor wie zalig wil dineren in
openlucht. Wil je jouw vakantie niet, letter Dit moet je zien om te geloven!”
“Houd je van meer actie? Ga dan voor Palm
Beach met z’n bruisende strandbars, grote
lijk en figuurlijk, in het water zien vallen?
luxehotels en tientallen restaurantjes en win Dan is Aruba de perfecte keuze.”
CULINAIR GENIETEN
keltjes. Zelf ben ik dol op Baby Beach, waar
“Sluit je niet op in je hotel, maar ga op culi
minder toeristen komen en je fantastisch
ONSTUIMIGE NOORDEN
naire verkenningstocht langs de vele gas
kunt snorkelen. Het water is er ondiep, dus “Huur een wagen en trek naar het ongerepte
tronomische hotspots. In totaal zijn er meer
noordoosten van Aruba. Daar vind je het
dan 200 restaurants op Aruba en daarvan
ook voor jonge kinderen ideaal.”
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TIP

Aruba voelt een tikkeltje
Europees aan. Het sfeervolle
eiland behoort tot de
Nederlandse Antillen en valt
dus onder het Koninkrijk der
Nederlanden. Waardoor je er dus
gewoon in het Nederlands kan
communiceren. Lekker handig.

… EN ZOVEEL MEER!
testte ik er al heel wat persoonlijk. Het hoeft “En daar stopt het niet. Het woord verveling
niet duur te zijn. Zo is het zalig lunchen in
behoort niet tot het Arubaanse vocabularium.
de Zeerover, waar je zelf garnalen pelt en
Ga flaneren in de kleurrijke hoofdstad
vers gevangen vis met je handen mag ver Oranjestad, maak een zeiltocht of snorkel
orberen.”
cruise langs de kust, ga paardrijden in de
branding, beklim de mysterieuze Casibari
“Er zijn ook heel wat fantastische strand rotsformatie of bezoek Renaissance Island,
restaurants, waar je met de voeten in het
waar de flamingo’s tussen de strandgangers
zand kan dineren op enkele meters van de
baden. Aruba leeft dag en nacht. Bovendien
zee. Toppers zijn o.m. Passions@The Beach
kan je het ook perfect combineren met buur
en The Flying Fishbone. Mis je toch de Bel eilandjes als Bonaire of Curaçao. En zelfs met
gische keuken? In Taste of Belgium serve een citytrip New York of een natuurvakantie
ren ze je overheerlijk stoofvlees met verse
in Suriname. Het kan allemaal. ‘Bon Bini’!
frietjes.”
Welkom op Aruba …”
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Zin gekregen in de Arubaanse zon? Travelworld
is dé Belgische Aruba-specialist bij uitstek.
Ontdek hun aanbod via ons, uw reisagent.

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 erger: door een ongeval. Om deze pech niet
nog erger te laten worden door een financiële kater kan je een reisverzekering aangaan. 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

VIETNAM

Op zoek naar de Mekong-mysteries
In het ‘land van de rijzende draak’ vind je het Azië van weleer. Wie beter dan de Belgische nichetouroperator
Imagine Travel om samen met ons een reis op maat uit te werken die je toelaat de authentieke tradities te ontdekken. Enkele suggesties voor een boeiende rondreis als koppel, met het gezin of enkele vrienden …

GOODNIGHT SAIGON
Starten doe je in Ho Chi Minh City. Een le
vendige stad. Met bijna evenveel scooters
als inwoners. Stap in een cyclo, een fietstaxi,
en ervaar de prikkelende geuren, kleuren
en geluiden. In het War Remnants Museum
en de Cu Chi tunnels, een ondergronds net
werk aangelegd door de Vietcong, herleef
je de dramatische gebeurtenissen van de
Vietnam Oorlog. Afsluiten doe je met een
avondmaal in een drijvend restaurant.
NATUURRESERVAAT PU LUONG
Een idyllische vallei vol bossen, riviertjes
en watervallen gevangen tussen bergketens.
Via Imagine Travel regelen we graag enkele
overnachtingen in een ecolodge, prachtig
gesitueerd op de bergflanken. Vanuit de
infinity pool heb je een adembenemend
uitzicht over de rijstvelden. Van hieruit
plannen we een raftingtocht dwars door
de weelderige natuur.

HANOI
Per cyclopousse nemen we je mee naar het
oudste bouwwerk: de Tempel van de Litera
tuur. Vlakbij wacht een excentriek poppen
theater op je komst. Met poppenspelers die
achter het podium tot hun middel in het wa
ter staan en hun houten poppen bewegen
op de muziek van een traditioneel orkest.
Een unieke belevenis. Daarna koop je op
een typische lokale markt samen met je gids
ingrediënten voor een culinaire kookles in
het Hanoi Cooking Centre.
HALONG BAY
Unesco Werelderfgoed. Een baai bezaaid
met indrukwekkende rotsen en zo’n 3.000
eilandjes. Op een jonk verwelkomen we je
met een cocktail en lunchbuffet.
We verkennen de baai en varen met kleine
bootjes naar de Verrassingsgrot. Wie wil kan
ook kajakken of duiken in de baai. We sluiten
af met diner en overnachting aan boord.
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JE ZIET NIET IEDERE DAG EEN
WERELDWONDER
Via een riviercuise op de Mekong com
bineren we Zuid-Vietnam makkelijk met
Cambodja.
We reserveren een luxueuze kajuit, voor
zien van alle hedendaagse comfort op de
RV Mekong Prestige I, een moderne plat
bodem speciaal ontworpen voor de vaart
op de Mekong. Een aangename rivier
cruiser, met een vleugje design en kolo
niale sfeerelementen. Daarmee vaar je tot
vlakbij Angkor, één van de zeven moderne
Wereldwonderen.
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.

gallia

SCHOTLAND

Actieve autovakantie
met enthousiaste tieners
op de achterbank

Whisky, romantiek, kastelen en een van de laatste stukken ongerepte natuur van Europa. Schotland is alles wat u zich ervan voorstelt. Maak een dagtocht naar het oude klooster van Iona of
naar Skye, de romantische schuilplaats van Bonnie Prince Charlie. Volg de Malt Whisky Trail, een
unieke tocht langs prachtig gelegen distilleerderijen. Of kies voor een achtdaagse autovakantie
georganiseerd door nichetouroperator Gallia. De perfecte reis voor wie er nog eens als gezin
met tieners op uit wil trekken.

aast een rit door de prachtige na
tuur zorgt Gallia in samenwerking
met ons, uw reisagent, voor een
hele rits sportieve activiteiten die de hele
familie aanspreken.

N

LANDROVER SAFARI
In Dull bij Aberfeldy stap je gewapend met
verrekijkers en fototoestellen in een stoere
Landrover voor een rit doorheen een adem
benemend berglandschap. Een ervaren
gids in kilt kruidt je ervaring met sterke
verhalen en legendes. We pauzeren in een
berghut waar jullie een warme drank wacht
– met scheutje whisky voor wie dat mag – en

wat Kenmore Shortbread. Daarna gaan we
dieper in de bergen richting basiskamp en
een overheerlijke lokale lunch.

MTB-TOCHT DOOR CAIRNGORMS
NATIONAL PARK
In het hart van de Schotse Hooglanden vind
je Cairngorms, het grootste nationale park
van Schotland. Met een uitzonderlijke na
tuur waarin je heerlijk kan wandelen of fiet
sen. Dat laatste hebben wij alvast voor jullie
geregeld. In de buurt van Aviemore kan je
kiezen uit een groot aanbod mountainbike
trails. Van rustige tochten door het bos tot
grote uitdagende expedities. Maar behalve
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de moeilijkheidsgraad zijn de makkelijkere
familieroutes even spectaculair als de rou
tes voor de meer ervaren mountainbikers.
Kies de trail die je het meeste aanspreekt
en duikt de natuur in.
Geen fetser? Dan nemen we je mee aan
boord van de Strathspey stoomtrein voor
een ritje naar Boat of Garden of Broomhill of
kan je in het Cairngorms skigebied met de
spectaculaire tandradbaan naar de top van
Cairngorm mountain. En ook een bezoek
aan Loch Ness, Inverness of aan één van
de beroemde whisky-distilleerderijen zijn
perfect mogelijk. Jij kiest, wij regelen het.

Aan de oostkust zijn de
ingewikkelde zeewegen het best
te verkennen met een zeekajak.

KAJAKKEN AAN DE OOSTKUST
Ook aan de wonderbaarlijke oostkust van
Schotland wacht je een rijk natuurlijk en
cultureel erfgoed. De ingewikkelde zeewe
gen zijn er het best te verkennen met een
zeekajak. En met een ervaren en erkende
begeleider ga je op weg naar een uniek avon
tuur. Op de heen- of terugweg breng je een
bezoek aan Arduaine Gardens, een verbor
gen paradijs met een grote verscheidenheid
aan planten. Vanaf een makkelijk bereik
bare kliftop heb je een spectaculair zicht
op de kust, de woeste zee en de eilanden.
KLIMMEN TUSSEN DE BOOMTOPPEN
Langs Loch Etive en Loch Awe gaat het ver
volgens richting Loch Lomond & The Tros
sachs National Park. Stop onderweg zeker
regelmatig om de mooie uitzichten op te ne
men en hier en daar een korte wandeling te
maken. En doe dat vooral op je eigen ritme.
Eenmaal op je bestemming kan je naar de
Go Ape in Aberfoyle. Een ‘tree-top adven
ture’ waar je tussen de weelderig, groene
bomen over kabels, ladders, paadjes, brug
gen en tunnels gemaakt van hout, touw of
supersterke kabel een parcours aflegt.
Toch liever met beide voeten op de grond? In
het Trossachs National Park wachten tien
tallen wandelpaden om ontdekt te worden.
Met ruim 24 jaar ervaring is Belgische niche
touroperator Gallia gespecialiseerd in groene
bestemmingen. Vakanties waar je volop en actief
geniet van ongerepte natuur en lokale cultuur.
Ontdek hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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expair tours

Ontdek de culturele parels
van Rusland

Catherine Palace

Wat denk je van een 7-daagse rondreis die twee prachtige citytrips combineert: Moskou en Sint-Petersburg?
Doen! Je kan er deze zomer niet omheen. Maar Rusland is geen eenvoudige bestemming om naar toe te reizen. Wie een visum wilt, moet daarvoor uitgenodigd worden. Dankzij onze partner Expair Tours, hoef je je
niets aan te trekken van deze administratieve rompslomp. Het Expair Tours team kent de bestemming door
en door. Ze nemen je graag mee naar vaak ongekende parels en tot de verbeelding sprekende belevenissen.

ICONISCHE HOOFDSTAD MOSKOU
In Moskou verblijf je in 4*hotel Budapest,
een historisch en charmant pand uit 1876
op een toplocatie. De perfecte uitvalsbasis
voor onze gids om je mee te nemen op
excursie naar het wereldberoemde Rode
Plein met zijn toverachtige gebouwen: het
Nationaal Historisch museum, de Pokrov
kathedraal en de Moeder Gods van Kazan
Kathedraal en – uiteraard – het Kremlin.
Samen verkennen jullie dit kloppend hart
en historisch centrum. Het complex her
bergt niet alleen de zetel van de Russische
Federatie, maar ook een theater, museum,
congresgebouw, de Tsarenklok, het Tsaren
kanon en verschillende kathedralen.
Nog op het Rode Plein wordt je blik getrok
ken door de Pokrovkathedraal. Een mees
terlijke basiliek met bijzondere vormgeving

en kleurgebruik. Dat ook aan de binnenkant
tot in de kleinste details prachtig is afge
werkt. Een bezoek meer dan waard.
Vervolgens kuieren jullie door de Tverskaja
Oelitsa, de bekendste winkelstraat van
Moskou. Vroeger passeerden hier de tsaren
voor hun processieroute. Nu domineren
luxeauto’s, dure winkels en prestigieuze
restaurants deze verkeersader die het post
communistische Moskou typeert. Wie zijn
weg niet kent, loopt hier al vlug verloren.
Gelukkig kan je bij ons terecht om precies
datgene te vinden dat je zoekt. En meer.

SNELTREIN NAAR SINT-PETERSBURG
Enkele dagen later raas je met de Sapsan
sneltrein naar Sint-Petersburg. Prinsheer
lijk op gereserveerde stoelen met voldoende
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ruimte. De inrichting van de trein is luxu
eus en de service uitstekend. Vier uur later
arriveer je op je bestemming: Sint-Peters
burg, het culturele hart van Rusland.

MUSEUMSTAD SINT-PETERSBURG
In 1703 gesticht door tsaar Peter de Grote is
deze stad eigenlijk één groot openluchtmuse
um. Hét symbool is het Hermitage Museum,
in 1764 opgericht voor de indrukwekkende
kunstverzameling van tsarina Catherina de
Grote. Maar inmiddels omvat de collectie
duizenden impressionante kunstwerken uit
diverse werelddelen en van verschillende
periodes. Het is een van grootste en meest
toonaangevende kunstmusea ter wereld.
Met talrijke werken van Da Vinci, Raphael,
Matisse, Paul Gauguin, Rembrandt ...

Chesmensky Church

Citytrippen, rondreizen of riviercruisen? Gespecia
liseerde Belgische touroperator Expair Tours laat je
Rusland ontdekken op de manier die best bij je past.
Zo kan je beide steden ook apart als citytrip boeken
of ze combineren met een luxe riviercruise. Vraag
naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Peterhof Palace

Onze favoriete reis uit de brochure Rusland van Expair Tours:
Ontdekking van Rusland – 7 dagen / 6 nachten
Combinatie van Moskou en Sint-Petersburg met transfer per
sneltrein. Nederlandssprekende privégids mogelijk. Vraag ernaar.

Een andere opvallende trekpleister is de
St. Isaac’s Kathedraal met een van de groot
ste en hoogste koepels ter wereld. Na de
beklimming van een meer dan 400 treden
tellende trap kan je de stad aanschouwen
op grote hoogte.

in het binnenzwembad, je ontspannen in de
Finse sauna of genieten van de exclusieve
gerechten van restaurant Le Vernissage met
panoramisch uitzicht over de stad.

DE WONDEREN VAN TSARSKOJE SELO
Safe the best for last? Wel, dat doen we
graag. Want de resterende tijd nemen we
De Kerk van de Verlosser op het Bloed spant
echter de absolute kroon. Deze Russisch- je mee naar de prachtige omgeving buiten
Orthodoxe kerk met zijn kenmerkende koe Sint-Petersburg. Naar het dorpje Poesjkin,
vroeger gekend als Tsarskoje Selo, het
pels is van binnen minstens zo mooi als van
buiten. Alle muren en plafonds zijn volledig Tsarendorp. Het favoriete buitenverblijf van
bedekt met ingewikkelde mozaïeken. Ook de 19e-eeuwse tsaren. Met indrukwekkende
hier zorgt onze gids ervoor dat je elk kleinste
paleizen zoals dat van Aleksandrinski en
detail van dit wonder gezien hebt én dat je de
Pavlovsk.
meest interessante weetjes oppikt.
Het allermooiste is echter zonder enige
Middenin het historische centrum van
twijfel het Jekaterina-paleis. De majestu
Sint-Petersburg ligt je nieuwe verblijf. Het 4* euze blauwwitte gevel is aan beide zijden
Hotel Ambassador combineert 19e-eeuwse
gedecoreerd met kariatiden, atlasbeelden
architectuur met moderne faciliteiten. Na
en pilasters. De kapel wordt bekroond met
elk stadsbezoek kan je een frisse duik nemen
een goudkleurige koepel. Het even indruk
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Smolny Convent

wekkende interieur is intussen nauwgezet
gerestaureerd na de verwoesting in WO II.
Vergaap je er aan de bijna 50 meter lange
Grote Danszaal en vooral de unieke Jantar
naja Komnata, de Amber-kamer.
Aan de zuidkant van het complex vind je een
klassieke vleugel gebouwd door de Britse
architect Cameron met op de bovenste
verdieping een zuilengalerij vanwaar je
over een prachtig park uitkijkt. Een com
binatie van een strakke 18e-eeuwse tuin
en een 19e-eeuwse Engels landschapspark
rond een grote vijver. Met een boothuis in
Hollandse baksteenstijl en een badhuisje in
de vorm van een moskee aan de oever. En
op het eilandje in het midden een concert
paviljoen. Nog verderop, in het dichtbeboste
deel van het park, zijn een Chinees paviljoen,
een marmeren Engelse brug, een piramide
en een Romeins badhuis in classicistische
stijl verscholen. Maar niet voor lang …

hapag-lloyd cruises

EXPEDITIE ANTARCTICA

Architectonische
meesterwerken in wit

igantische tafelvormige ijsbergen en prachtige natuurzichten. Onverschrokken baant het
splinternieuwe expeditieschip HANSEATIC inspiration zich van 4 tot 16 februari 2020 een pad
naar het Antarctisch Schiereiland. Dwars door het smalle Lemaire-kanaal en het kristalheldere
water van het Neumayer-kanaal. Beleef een intensievere ervaring van de Weddellzee dan op eender
andere route. Vergaap je aan de vulkanische contrasten van de Zuidelijke Shetlandeilanden: ijs, gletsjers
en fascinerende fauna. Geraakt de HANSEATIC inspiration tot in het hart van de regio? Boek een plek op
de unieke expeditiecruise van specialist Hapag-Lloyd Cruises en ontdek het zelf.

G

HANSEATIC INSPIRATION
De Amazone, Antarctica, het Arctische ge
bied of de Noord-Amerikaans Great Lakes
bij Chicago en Detroit? De HANSEATIC
inspiration is ontworpen om zowel in de
ijskoude wateren van het poolgebied als in
tropische omgevingen een uitzonderlijke
expeditiecruise-ervaring te bieden. Let op:
op het schip is slechts plaats voor maximaal
230 passagiers. En voor Antarctica zijn er
dat slechts 199.
BELEVING CENTRAAL
Scheep in in Ushuaia en laat je meevoe
ren naar het onbekende. Expeditiecruises
hebben immers hun eigen karakter, alles
staat in het teken van ontdekken. En op je
tocht staan beleving, emotie, adrenaline en
kippenvelmomenten centraal.
De natuur bepaalt daarbij het ritme van
de reis, en zorgt vaak voor onverwachte,
unieke ervaringen. Bepaalde natuurfeno

menen zoals opduikende ijsbergen, scholen
walvissen of het Noorderlicht laten zich im
mers niet in een vast programma opsluiten.

MODERN BASECAMP
Rederij Hapag-Lloyd Cruises zorgt echter
voor een ervaren expeditieteam dat zoveel
mogelijk inspeelt op de veranderende om
standigheden. Via minitrektochten met
rubberbootjes nemen experts en lokale gid
sen je mee op excursie. En af en toe wordt
zelfs ’s nachts uitgevaren om, bijvoorbeeld,
orka’s te spotten in de zilte zee.
We laten je daarbij niet in het ongewisse. In
formatieve lezingen door wetenschappers,
ervaringsspecialisten zijn een integraal deel
van elke expeditiecruise. Biologen, antropo
logen, glaciologen, geografen en andere spe
cialisten geven interessante achtergrond
informatie, antwoorden op heel specifieke
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vragen en zorgen ervoor dat de cruise een
belangrijk educatief aspect heeft. Zodat je na
je reis genoeg weet om je prachtige reisver
halen te kruiden met interessante weetjes.
Om die ervaring verder te optimaliseren is
de HANSEATIC inspiration trouwens uit
gerust met bijzondere tools en top-techno
logie. Waardoor het een soort modern en
comfortabel basecamp vormt dat met jou
en de andere passagiers meereist.

STERRENCOMFORT
Belevenis staat dus centraal. Maar omdat
deze reizen heel intensief zijn op zowel li
chamelijk als mentaal vlak is comfort geen
overbodige luxe. Integendeel. De HANSE
ATIC inspiration evenaart en overstijgt
zelfs de MS HANSEATIC, uitgeroepen tot
’s werelds enige 5-sterren expeditie- en
boutique-schip tot nu toe.

expeditiecruises,
a once-in-a-lifetimeexperience
Rederij Hapag-Lloyd Cruises is al jarenlang
pionier op gebied van expeditiecruises. In
2003 ontdekte de MS Bremen nog een onbekend deel van Antarctica, vandaag bekend als Bremeneiland en Bremenkanaal.
En in 2014 was MS HANSEATIC het eerste
niet-Russische expeditieschip dat succesvol
de Noord-Oost Passage rondde.
In 2019 breidt de Hapag-Lloyd Cruises vloot
uit met twee nieuwe 5-sterren expeditie
schepen: HANSEATIC nature en HANSEATIC
inspiration. Uitgerust met state-of-the-arttechnologie. En met PC6, de hoogste
ijsklasse voor passagiersschepen, geschikt
voor zowel expedities naar de poolgebieden
als voor luxecruises naar tropische bestemmingen zoals het Amazonegebied.

DUURZAAM REIZEN
Het concept van expeditiecruises werd
voor het eerst uitgevoerd in 1966, door
Lars Eric Lindblad. Deze pionier vatte het
respect voor de natuur en het ecologische karakter van expeditiecruises goed
samen in één zin: “Je kan niet beschermen
wat je niet kent”.
Expeditiecruises zijn duurzame vakanties.
Die naast unieke ervaringen ook unieke
inzichten geven over klimaatgevoelige
plekken.

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.

Echte expeditiecruises doen er bovendien
alles aan om een minimale tot zero impact te hebben op natuur en omgeving.
Zo werkt Hapag-Lloyd Cruises als enige
rederij ook met elektrisch aangedreven
rubberboten die weinig of geen CO2-
uitstoot hebben en ook het geluid drastisch verminderen.
Als het gaat om poolexpedities, worden
de strikte regels gevolgd die de Inter
national Association of Antarctic Tour
Operators (IAATO) of de Association of
Arctic Expedition Cruise Operators (AECO).
En ook bij contacten met de lokale mensen en dieren wordt veel aandacht besteed aan respect voor authenticiteit en
eeuwenoude leefgewoontes.
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NIEUW-ZEELAND

Het nieuwe
wielermekka!
Lake Tekapo

Old Ghost Road, Around the Mountains, Alps to Ocean en Timber Trail. Nieuw-Zeeland
heeft maar liefst 2.600 kilometer aan fietsroutes die zich slingeren door een adembenemend landschap. Meet je met hoge besneeuwde bergtoppen, dichtbegroeid regenwoud,
uitgestrekte kusten, vulkanen, spectaculaire watervallen en diepblauwe gletsjermeren.

Elk type renner haalt hier zijn hart op. Van
meerdaagse tochten voor fietsers die in hun
eigen tempo het land verkennen tot uitda
gende tracks voor de avontuurlijke moun
tainbiker. Samen met Antipodes, officieel
erkend als Kiwi-specialisten bij uitstek in
België, stippelen we zorgvuldig een verras
sende route uit en maken we het graag nóg
avontuurlijker ...

Queenstown

WAT DACHT JE HIERVAN?
We treffen elkaar aan het hotel in Christ
church met de fietsen en de nodige uit
rusting. De twee eerste dagen zijn een ge
leidelijke opwarming door een haast vlak
landschap. Eerst doorkruis je de Canter
bury Plains tot Methven aan de voet van
de bergen. Daarna daal je langs het open
weiland van de Canterbury Plains af naar
de Pacific Coast.
Vanaf Geraldine gaat het lichtjes bergop
naar het schilderachtige Lake Tekapo waar
talrijke scènes uit de ‘Lord of the Rings’ en
‘The Hobbit’ werden opgenomen. De plek
voor onze eerste rustdag. In warme thermi
sche baden kan je heerlijk relaxen. Maar je
blijft toch niet de hele tijd luieren? Wat dacht
je van een helikoptervlucht naar Mount
Cook, de hoogste top van Nieuw-Zeeland?
Of een romantische sterrenobservatie?

jet boating

Tijd voor het echte werk. Klim en daal langs
door gletsjerijs gevormde meren, verken het
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wondermooie Mackenzie Bassin en eindig
met een pittige beklimming van de 1.080
meter hoge top van de Crown Range. Daar
na gaat het in een rotvaart naar Queenstown,
de avontuurhoofdstad van Nieuw-Zeeland.
Oef, rustdag? Dat dacht je. Tijd om het beest
helemaal los te laten! Met bungeejumping,
jet boating, mountainbiken en/of rafting.

TIP

Haal meer uit je reis, plan je
trip samen met een 100% Pure
New Zealand expert. In België
mogen maar 6 reisspecialisten
het beschermde gold logo
opspelden waaronder Antipodes
specialiste Valérie Vannueten.

Een dag later al fiets je door de spectacu
laire Kawarau Gorge richting Cromwell en
de historische Central Otago Rail Trail. We
verlaten de weg en wagen ons op de on
verharde wegen van de Maniototo Plains.
Naar dorpen en boerderijen daterend uit
de goudkoortsperiode. Poolburn Gorge. De
art-decogebouwen van Ranfurly. Het Rock
and Pillar gebergte. Allen blijven ze op
het netvlies gebrand. Moe maar tevreden
bereik je tot slot Pukerangi waar de Taieri
Gorge Railway trein je meeneemt naar eind
bestemming Dunedin.

n
australian holiday by antipodes

AUSTRALIË, SUNSHINE STATE QUEENSLAND

Fly, drive & sail langs
the Great Barrier Reef
Queensland, een fantastische staat om
de Aboriginal-cultuur te ontdekken. Bovendien de toegangspoort tot het Great
Barrier Reef. Met zijn prachtige koraalriffen, tropische eilandjes en duizenden
kleurrijke vissen, anemonen, zeekoeien en
zeeschildpadden een paradijs voor duikers
en snorkelaars. Wat dacht je van een fly,
drive & sail along the Great Barrier Reef?
Van Brisbane tot Cairns, in het tropische
noorden van Queensland.
Om écht iets speciaals te maken van je reis,
werken we graag samen met de specialisten
van Antipodes zoals Valérie Vannueten. Sa
men met vijf van haar collega’s werd zij offi
cieel erkend door de Australische Dienst van
Toerisme als Aussie-specialist. De perfecte
gids dus die met tal van leuke insider-tips
jouw vakantie het nodige pigment geeft.

RELAXTE MINICRUISE
Cairns is de centrale uitvalsbasis voor wie
het rif in al zijn schoonheid wil ervaren. En
dat doe je best met een minicruise. We re
serveerden alvast een plaatsje op de Silver

n
valérauiestravliëa-enxpnerut ete

swift. Een luxueuze catamaran die je mee
neemt op tocht langs de mooiste eilandjes
en koraalriffen. Onderweg is er tijd om te
zwemmen in helderblauw water en te lui
eren op afgelegen stranden.
Toch is deze cruise vooral een relaxte duiken snorkelexcursie naar minstens drie
unieke riflocaties: Flynn, Pellowe, Milln en/
of Thetford. Prachtplekken om te duiken en
te snorkelen onder begeleiding van ervaren
duikinstructeurs. En ’s avonds serveren we
je aan boord een verzorgd koud en warm
buffet terwijl je geniet van een geweldige
zonsondergang.

WHITSUNDAY ISLANDS
Helemaal aan de andere kant van het rif
liggen de tropische Whitsunday Islands.
Een verzameling paradijselijke eilandjes
met langgerekte zandstranden die zo wit
zijn dat het pijn doet aan de ogen. Ook
een geliefde uitvalsbasis. Wie zoals ons de
juiste plekken kent kan er gewoon vanaf het
strand zwemmen naar het kleurrijke ko
raal. Ook hier regelen we graag een unieke
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duik- of snorkeltrip of een tochtje met een
glasbodemboot.
Bovendien leggen we je helemaal in de wat
ten op de meest speciale luxe-resorts. En
echte romantici? Die nemen we mee naar
een geheime locatie. Voor een sprookjesach
tige overnachting op een onbewoond eiland.
De experts van Antipodes Voyages wijzen je de weg
naar Nieuw-Zeeland en Australië. Maar ook naar
de Pacific en Azië & Beyond. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.

grecotel hotels & resorts

LUX.ME WHITE PALACE IN KRETA

Nieuwe ultra-all-inclusiveformule
amiliale hotelketen Grecotel introduceerde in twee van hun resorts
de nieuwe LUX.Me. Een subliem
lifestyle vakantieconcept dat een spectaculaire ligging aan het strand combineert
met een ultra-all-inclusiveformule van
comfortabel design, uitstekende gastronomie, service, fascinerende activiteiten en
top
entertainment. Kortom, een onweerstaanbare wereld van keuzes aan het water!
Vraag ons naar de lange lijst van faciliteiten,
privileges en verwennerijen die zijn inbegrepen in deze ultra luxe all-informule.

F

White Palace, gelegen vlakbij de Kretenzi
sche stad Rethymnon, bezit de geraffineer
de elegantie van een Grecotel luxeresort.
Hier word je verwend in ruime kamers,
wereldvermaarde toprestaurants, stateof-the-art-zwembaden & lagunes, sunset
lounges met eindeloze zichten op de zee en
een moderne spa. Het personeel staat borg

voor een vlotte bediening met de glimlach
en toffe animatie overdag en ’s avonds.

TIP

Neem de kids mee voor een
spectaculaire dag in het
aquapark van het naburige
Grecotel Club Marine Palace.
WELKOM OP KRETA!
Meer van het Griekse eiland zien? De guest
relations in het hotel geven tips op maat
van elke reiziger. Op hun aanraden trek je
bijvoorbeeld door de bergen naar het Pre
velli klooster en kan je rondkuieren in het
stadje Plakias. Ook het meer van Kournas,
op slechts een half uurtje rijden, loont de
moeite. Wandel er in de prachtige omge
ving en geniet van een Griekse koffie, op
een terrasje met uitzicht op het meer. Dé
aanrader in de buurt is de Agreco Farm.
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Een biologische boerderij die de sfeer van
toen uitademt. Bezoek de oude watermolen,
de wijngaard, de raki-distillerie. En geniet
er van een copieuze maaltijd boven op de
heuveltop. ’s Avonds zorgen Kretenzische
dansers voor een uitgelaten sfeer. Een
unieke belevenis die volledig inbegrepen
is in de LUX.ME formule!
Vanwege het grote succes werd het
Lux.Me concept recent ook geïntroduceerd
in Daphnila Bay Dassia, in Corfu. Ook daar
word je verwend met talrijke voordelen.
Citytrip, familievakantie of culturele rondreis
Griekenland? Grecotel is een familiale Griekse
hotelketen met 30 luxe- en familieresorts (4 en
5 sterren), gelegen aan de mooiste stranden.
Beleef een vakantie in alle comfort in Athene,
Kreta, de Peloponnesos, Corfu, Kos, Mykonos,
Rhodos, Chalkidiki, Alexandroupolis of Larissa.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

