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ImagineTravel is een 100% Belgische touroperator, die 
in 2010 werd gesticht door een gepassioneerd team. Ons 
ruim aanbod omvat onder andere de volgende reisfor-
mules: groepsreizen, reizen in internationaal gezelschap, 
individuele reizen, �y&drive, imagine4kids, treinreizen 
en riviercruises.

Onze specialiteit is reizen op maat. Doordat iedereen bij 
Imagine een jarenlange ervaring met de bestemmin-
gen heeft, weten wij perfect welke reis bij u past. Verder 
werken wij reeds lang samen met lokale corresponden-
ten waarvan wij weten dat zij een correcte en gezonde 
werksituatie hanteren. Wij streven naar een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding en geloven dat iedereen recht 
heeft op een correcte verloning. 

We zijn er ons van bewust dat de combinatie van reizen 
en duurzaamheid een moeilijk verhaal is. Toch proberen 
wij hier ook in te evolueren door op sommige bestem-
mingen te kiezen voor lokaal vervoer zoals treinen, elek-
trische sneeuwscooters, boten, �etsen,... Verder hebben 
wij ook een ruim aanbod aan ecologische logementen. 
Het is een eerste, maar belangrijke stap.

Als pionier van familiereizen op de Belgische reismarkt 
hebben wij ook een apart aanbod speci�ek gericht op 
families met kinderen. Neem dus zeker een kijkje op 
onze website www.imagine4kids.be of
 www.imaginetravel.be voor ons volledig aanbod. 

Wij wensen u alvast veel inspiratie/leesplezier op de vol-
gende pagina’s en hopen de uitdaging te mogen aan-
gaan om uw droomreis samen te stellen.

Fanny, Tine, Leslie, Magali, Nick, Nathalie, Wouter, 
Sharon, Jocelyne, Vicky, Evy, Nikki, Vanessa, Lieve, 
Paul, Anne, Jean-Marie, Veronique en Céline.
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#IMAGINEYOURNEXTHOLIDAY

Volg ons op 
facebook en Instagram
Gebruik #imagineyournextholiday voor al 
je Instagramfoto's over imagineTravel.
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Reizen naar IJsland is reizen op het ritme van de natuur.  
De weidse landschappen, de kracht van de weers- 
elementen en de verrassende smaken van de lokale  
seizoenskeuken zorgen steeds voor een authentieke  
ervaring. De sterke contrasten tussen de zomer met 
zijn middernachtzon en de winter met het noorderlicht  
maken deze bestemming het hele jaar door boeiend. 
Het is een buitenaards paradijs met gletsjers, geisers, 
watervallen en vulkanen. U ervaart hier de natuur in zijn 
puurste en meest contrasterende vorm.

IJsland
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GEOTHERMISCHE BADEN
IJsland heeft een waaier aan geothermische zwembaden. Het meest ge-
kend is The Blue Lagoon, prachtig gelegen in een zwart lavaveld. Verder 
vindt u ook nog de pas geopende Sky Lagoon bij Reykjavik, de natuur- 
baden in Myvatn, de drijvende Vök baden, de Geosea thermische baden 
in Husavik en de Fontana stoombaden in Laugarvatn. In Dalvik kunt u zich 
ontspannen in een bierton met een mengeling van water, bier, gist en hop 
die uw huid een verfrissende facelift geeft!

ACTIEF IJSLAND
IJsland is de perfecte bestemming voor een actieve reis! Vanuit Reykjavik, 
Olafsvik, Dalvik en Husavik kunt u op walvissafari per traditionele boot of 
per zodiac. Er zijn ook excursies om papegaaiduikers te spotten. U kunt 
ook raften, kayakken tussen de ijsschotsen, snorkelen in de Silfra kloof of 
ijs- en lavagrotten verkennen. Ontdek het IJslandse paard, één van de meest  
zuivere Europese rassen! Verder kunt u ook afdalen in een vulkaan of in een 
ijstunnel uitgegraven in een gletsjer. Er zijn verschillende mogelijkheden 
om per sneeuwscooter de gletsjers te ontdekken.

WANDELEN IN DE IJSLANDSE NATUUR
Wandelen in IJsland is een echte belevenis en de ideale manier om van 
dichtbij de prachtige natuur van IJsland te bewonderen. Er zijn wande-
lingen langsheen warmwaterbronnen en lavavelden en voor de meer  
avontuurlijke reiziger zijn er tochten op de gletsjers! Ontdek het binnenland 
tijdens een trekking naar het prachtige vulkaangebied van Thórsmörk of 
Landmannalaugar. 

SUPERJEEPS
Een typisch IJslands vervoermiddel zijn de superjeeps. Dit zijn enorme jeeps 
die perfect zijn om het ruige binnenland te verkennen en op gletsjers te  
rijden. Verkenning van de Kaldidalur bergpas, het natuurreservaat Thors- 
mork, de Langjökull gletsjer, Landmannalaugar en Hekla!

IN DE LUCHT
Vanuit de lucht krijgt u een andere kijk op de unieke natuur! Per helikopter 
vliegt u over Reykjavik, de zuidkust, de Gouden Cirkel, de glaciale lagune 
van Jökulsarlon,... U kunt zelf uw landingsplaatsen kiezen. Een exclusieve 
manier om het eiland te ontdekken!

GASTRONOMIE
Laat u verrassen door de vele uitstekende bars en restaurants in Reykjavik! 
De IJslandse creativiteit vindt u ook terug in de lokale keuken met verse, 
lokale ingrediënten van topkwaliteit. Probeer ook eens de typische gerech-
ten zoals gedroogde vis, haaienvlees, schapenkop en soms walvisvlees. De 
nationale sterke drank is Brennivín, ook wel de zwarte dood genoemd en 
smaakt een beetje naar jenever. En ja, er zijn ook lokale brouwerijen en u 
kunt dit lekkere bier overal proeven!

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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OP ONTDEKKING VANUIT REYKJAVIK

Relax NatuurAvontuur 

Dag 1 Brussel - Ke�avik - Reykjavik

Dag 2 “Food walk” door Reykjavik 
Afspraak aan de Harpa Music Hall voor een culinaire wandeling met een  
lokale Engelstalige gids. Samen met een klein internationaal gezelschap 
loopt u langs bij gekende restaurants en familierestaurantjes om op die 
manier de heerlijke verborgen plekjes van de stad te ontdekken. Tijdens 
de wandeling proeft u onder andere: IJslandse hot dog, traditionele vlees-
soep en artisanaal ijs gemaakt volgens een geheim familierecept. Als laatste 
proeft u Skyr, de gezonde IJslandse yoghurt. Vrije namiddag. Optioneel kunt 
u een walvissafari bijboeken. 

Dag 3 Secret Lagoon & Gouden Cirkel
Begin de dag met een duik in de Secret Lagoon, één van de oudste natuur-
lijke geothermische baden in IJsland. Ontspan in het deugddoende water 
met een temperatuur van 38-40C°. Daarna vertrekt u naar de Gouden Cirkel 
met de geiser Strokkur in Geysir, de indrukwekkende waterval Gullfoss en 
het Nationaal Park Thingvellir. 

Dag 4 Reykjavik - Ke�avik - Brussel

PRIJS: vanaf € 915 p.p. 

Dag 1 Brussel - Ke�avik - Reykjavik

Dag 2 De Gouden Cirkel 
Bezoek aan de Gouden Cirkel met de geiser Strokkur in Geysir, de indruk-
wekkende waterval Gullfoss en het nationaal park Thingvellir. 

Dag 3 Vallei van Thor 
Vandaag vertrekt u vroeg met een superjeep naar Thorsmork, de vallei van 
Thor. Onderweg stopt u aan de schilderachtige waterval Seljalandsfoss en 
aan de Gigjökull gletsjer. U ziet de kraters Magni en Modi, ontstaan tijdens 
de uitbarsting van de Eyja�allajökull in 2010. 

Dag 4 Reykjavik - Ke�avik - Brussel

PRIJS: vanaf € 1.065 p.p.

Dit is een kleine selectie uit ons aanbod. Wenst u een ander hotel, excur-
sies, extra nachten,... contacteer uw reisagent en Imagine zal uw reis op 
maat uitwerken.

Dag 1 Brussel - Ke�avik - Reykjavik

Dag 2 Ontdekking van de Zuidkust & gletsjerwandeling 
Rit langs de Zuidkust waarbij u één van de indrukwekkendste regio’s van  
IJsland doorkruist. Onderweg stopt u bij de prachtige watervallen Sel-
jalandsfoss en Skógafoss. Gedurende 1,5 à 2 uur maakt u een gletsjerwan-
deling op de Myrdalsjökull. 

Dag 3 De Gouden Cirkel per superjeep & sneeuwscooter
Een superjeep brengt u vandaag naar de Gouden Cirkel. U bezoekt het 
Thingvellir Nationaal Park en het geothermische gebied van Geysir en  
Gullfoss, “De Gouden Waterval”. Hierna gaat het nog een versnelling hoger 
en trekt u met een sneeuwmobiel naar de gletsjer Langjokull, de 2de groot-
ste gletsjer van IJsland. *Opmerking: rijbewijs vereist!

Dag 4 Reykjavik - Ke�avik - Brussel

PRIJS: vanaf € 1115 p.p.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Vanaf midden juni tot midden september zijn de bergwegen naar het  
binnenland open. Het precieze tijdstip wanneer een route wordt geopend 
is ieder jaar anders en afhankelijk van het smelten van de wintersneeuw. 
Bergwegen zijn rotsige of zanderige routes en vaak slecht. Door hoge  
waterstanden dient u rekening te houden met soms delicate rivierdoor- 
wadingen. Daarop zijn op deze wegen zijn uitsluitend 4x4 wagens toegela-
ten. Tijdens de maanden juni en juli is er bijna 24u./24u. daglicht. Imagine-
travel raadt u daarom aan om een slaapmasker mee te nemen.

TIPS FOR TRIPS:

HOOG- EN LAAGLANDEN
PRIJS: vanaf € 1.775 p.p.
9-daagse fly & drive programma met de binnenlanden, de Noord-, Oost- en 
Zuidkust. 

MAJESTUEUZE FJORDEN
PRIJS: vanaf € 2.145 p.p.
14-daagse fly & drive programma rondrit van IJsland inclusief de West- 
�orden en Snaefellsnes.

ICELAND4KIDS
PRIJS: vanaf € 5.810 per familie.
7-daagse fly & drive programma met de binnenlanden en de Noordkust.

EXTENSIE LANDMANNALAUGAR
PRIJS: vanaf € 1.500 p.p.
4-daagse trekking door het ruige IJslandse binnenland.

AUTHENTIC ICELAND
PRIJS: vanaf € 6.000 p.p.
8-daagse exclusieve rondreis per superjeep met privé chauffeur. 

Het officiële seizoen om het Noorderlicht te spotten loopt van oktober tot 
maart. Tijdens deze periode (uitgezonderd december en januari) kunt u de 
volledige rit rond IJsland doen maar moet u wel op de ringweg 1 blijven en 
een 4x4 huurwagen nemen. Tijdens de maanden december en januari zal u 
slechts 4 uur daglicht hebben. 

TIPS FOR TRIPS:

GLACIALE WONDEREN
PRIJS: vanaf € 1.295 p.p.
8-daagse fly & drive programma met de West- en Zuidkust. 

GEISERS, GLETSJERS EN VULKANEN
PRIJS: vanaf € 1.295 p.p.
8-daags programma rondrit van IJsland langs de ringweg 1.

PLANNING VAN UW FLY & DRIVE. 

Een �y & drive is de beste manier om IJsland te verken-
nen. Hieronder enkele tips om rekening mee te houden 
bij het plannen van uw reis. Geef uw ideeën aan ons door 
en Imagine maakt uw droomreis op maat. 

IJsland

SLAPEN ONDER DE STERREN
Een IJslander zal u zeggen: “5* zal u vinden in de natuur maar niet in de 
hotels”.
De IJslandse sterrenclassificatie komt niet overéén met ons systeem. Er zijn 
maar een paar 5* hotels. 4* hotels worden beschouwd als luxehotels en u 
betaalt de prijs van een 5*luxe hotel. De kwaliteit en service is echter niet 
te vergelijken met onze 4* hotels. Binnen elke hotelcategorie is er ook veel 
verschil: er zijn de typische hotels met veel hout, gerenoveerde hotels en de 
nieuwe, moderne hotels. Buiten Reykjavik zijn de hotels heel erg verspreid 
op het platteland. Bij boeking is het mogelijk dat we geen beschikbaar hotel 
in de buurt vinden omdat er maar 1 of 2 hotels zijn en dat daardoor het 
programma aangepast moet worden.

Hierbij de hotelcategorieën:
- Budget: is een mix van B&B, guesthouses, geen privé badkamer.
- Comfort: een mix van B&B, guesthouses, boerderijen en hotels 2-3* met  
 privé badkamer.
- Quality: een mix van B&B, boerderijen en hotels 3*-4* met privé badkamer.
- Superior: de best mogelijk accommodatie in elke regio. Meestal 4* hotels  
 maar kunnen ook boerderijen, B&B of Boutique hotels zijn.
- Exclusief: hotels buiten categorie zoals bv. The Retreat Blue Lagoon en  
 Deplar farm.

EXCURSIES
De afstanden in IJsland zijn redelijk groot en de lange duur van bepaalde 
excursies zal een invloed hebben op uw reisplanning. Bovendien zijn be-
paalde populaire excursies vlug volzet. Daarom raadt Imagine Travel u aan 
om uw excursies op voorhand te reserveren.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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MAJESTUEUZE FJORDEN. 
14-daagse rondrit van IJsland,  
inclusief de West�orden en Snaefellsnes.

IJsland
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Dag 1 Brussel - Reykjavik - Hveragerdi (± 100 km)
Rechtstreekse vlucht met Icelandair naar Keflavik. Pick-up van uw huur- 
wagen op de luchthaven. Rit langs de zuidelijke kust van de Reykjanes  
Peninsula naar het charmante “bloemendorp” Hveragerdi. Het is één van de 
weinige dorpen ter wereld gebouwd bovenop een geothermisch gebied. 
De vele serres worden verwarmd met de geothermische warmte uit de 
grond en produceren het merendeel van de groenten en fruit voor IJsland. 
Ideeën voor activiteiten: toegang tot de Blue Lagoon.

Dag 2 Thingvellir NP - Gullfoss - Fludir (± 170 km) 
Na het ontbijt, rit naar het Thingvellir Nationaal Park. Thingvellir, UNESCO 
werelderfgoed, is een adembenemende vallei waar de staat IJsland in de 
Vikingtijd is ontstaan. Dit is ook de plaats waar de Noord-Amerikaanse en 
Euraziatische continentale platen uit elkaar drijven. Deze slenk loopt dwars 
door IJsland en dit is de plaats waar hij het best gezien kan worden: 4km 
breed en 40m diep over een afstand van 16km. Verder naar Gullfoss, de 
indrukwekkende “Gouden watervallen”. Daarna stop aan het nabijgelegen 
Geysir met zijn borrelende bronnen. 
Ideeën voor activiteiten: rafting op de Hvita rivier, snorkelen of duiken 
in de Silfra kloof, sneeuwscootertocht vanuit Gullfoss, ontspannen in 
de stoombaden van Fontana of het natuurbad The Secret Lagoon, lava- 
tunnel tour Raufarholshellir.

Dag 3 Thjorsardalur - Hella - Vik - Kirkjubaejarklaustur 
  (± 300 km) 
Ontbijt en rit langs de zuidkust met stop aan de spectaculaire Seljalandsfoss 
en Skogafoss watervallen, de Myrdalsjökull gletsjer en het natuurreservaat 
van Dyrholaey met zijn rijk vogelbestand. Vervolg van uw reis naar het char-
mante dorpje Vik met zijn zwarte zandstranden en doorheen het lavaveld 
Eldhraun. Aankomst in het dorpje Kirkjubaejarklaustur, waar vroeger een 
12de eeuws katholiek klooster was. 
Ideeën voor activiteiten: Toegang tot het LAVA center, Skogar folk  
museum, Sneeuwscootertocht op de Myrdalsjökull gletsjer, gletsjer-
wandeling op de Solheimajökull gletsjer, kayakken bij de lagune van de  
Solheimajökull gletjser, ATV op het zwarte zandstrand, uitstap naar de 
Katla ijsgrot, Zipline avontuur in Vik en paardrijden. 

Dag 4 Kirkjubaejarklaustur - Skaftafell - Jökulsarlon - 
  Höfn (± 210 km) 
Vandaag vervolg van de weg over Skeidararsandur naar het Nationaal Park 
van Skaftafell. Ontdekking van het Skaftafell Nationaal Park. Een groene 
oase onderaan de Vatnajökull gletsjer omringd door zwart woestijnzand. 
Hier kunt u verschillende mooie wandelingen maken of een begeleide glet-
sjerwandeling maken. Vanaf Skaftafell vertrek naar de verbluffende glaciale 
lagune Jökulsárlon, waar drijvende ijsbergen en enkele nieuwsgierige zee-
honden kunt zien. 
Ideeën voor activiteiten: gletsjerwandeling vanuit Skaftafell, verken-
ning van de ijslagune van Jökulsarlon per am�bieboot, zodiac of kayak.

Dag 5 Höfn - Djupivogur - Reydar�orour - Egilsstadir 
  (± 300 km)
Rit langs de spectaculaire Oost�orden, met torenhoge bergen en charman-
te vissersdorpjes, naar het vruchtbare gebied van Egilsstadir. 
Ideeën voor activiteiten: de drijvende baden van Vök, museum van  
mineralen en dorpswandeling in Bakkagerdi.

Dag 6 Dettifoss - Asbyrgi - Husavik - Myvatn (± 310 km) 
Doorkruis de Moorudalsoreafi Hooglanden bekend om zijn grimmige,  
ongerepte schoonheid en verder naar de machtige Dettifoss waterval,  
Europa’s krachtigste waterval. Bezoek aan de prachtige hoefijzeren Asbyrgi 
canyon en daarna rit naar de Tjornes peninsula en de vriendelijke vissers- 
haven Husavik. Verder naar Myvatn. 
Ideeën voor activiteiten: walvissafari vanuit Husavik per traditionele 
boot of zodiac en Gosea baden in Husavik. 

Dag 7 Myvatn - Akureyri - Siglu�ordur (± 100 km) 
Ontdek de hoogtepunten rond het meer van Myvatn met mythische vul-
kanische formaties te Dimnuborgir, pseudo kraters te Skutustadir, kleur- 
rijke zwavelhoudende heuvels van Namaskard en het vulkanische gebied 
van Krafla. Rit naar Siglu�ordur langsheen één van de mooiste kusten van  
IJsland met een uniek uitzicht op de Atlantische Oceaan. 
Ideeën voor activiteiten: Myvatn natuurbaden, walvissafari vanuit  
Dalvik en biespa in de omgeving van Dalvik.

Dag 8 Siglu�ordur - Varmahlid/Laugarbakki (± 200 km) 
Vertrek vanuit Siglu�ordur/Akureyri doorheen de historische regio van  
Skaga�ordur, gekend voor het fokken van paarden. Mogelijkheid te  
Glaumbaer om optioneel een oude boerderij, een mooi voorbeeld van 
oude IJslandse architectuur, te bezoeken. Verder naar de baai van Hunafloi. 
Ideeën voor activiteiten: rafting, bezoek aan Glaumbaer en paard- 
rijden.

Dag 9 Holmavik - Isa�ordur (± 360 km) 
Rit naar Holmavik, doorheen Steingrims�aroarheidi, naar de spectaculaire 
regio van de West Fjorden, het oudste gedeelte van IJsland. De weg gaat 
door de ontelbare onbewoonde �orden van Isa�oroardjup met een prach-
tige kustlijn bewoond door zeehonden en vogels. Verder naar Isa�ordur, de 
grootste stad in de omgeving. 
Ideeën voor activiteiten: museum van hekserij in Holmavik.
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Dag 10 Isa�ordur en omgeving 
Tijd om Isa�ordur en zijn omgeving de verkennen waaronder de stadjes 
Bolungarvik en Sudureyri. Overnachting in de buurt van Isa�ordur. 
Ideeën voor activiteiten: zeekayakken, boottocht naar het eiland Vigur 
en wandelingen.

Dag 11 Thingeyri - Bildudalur - Latrabjarg - Flokalundur 
  (± 330 km) 
Rit van Isa�ordur, door de prachtige West�orden, naar het gebied van  
Flokalundur. Stop aan de Dynjandi watervallen en de Latrabjarg kliffen. In 
de zomer zijn deze kliffen bevolkt met duizenden papegaaiduikers, Jan Van 
Genten, zeekoeten en alken. 

Dag 12 Ferry Baldur - Breida�ordur - Stykkisholmur 
U reist per ferry door de Breida�ordur baai, met ontelbare eilanden en een 
rijk vogelbestand, naar het charmant dorpje van Stykkisholmur of omge-
ving voor de overnachting. 

Dag 13 Snaefellsnes schiereiland - Borgar�ordur - 
  Reykjavik (± 360 km) 
Verder naar het Snaefellsnes schiereiland langsheen de kleine vissersdorp-
jes Hellissandur en Grundar�orour. Stop aan de prachtige basalt rotsfor-
maties in Arnarstapi en het rotsstrand van Djupalonssandur. Ontdek het  
Borgar�ordur gebied en bezoek de watervallen van Hraunfossar en  
Barnafoss, het dorp Reykholt met zijn museum over de IJslandse saga’s en 
de warmwaterbronnen van Deildartunguhver. Verder via de Hval�orour 
�ord naar Reykjavik voor de overnachting. 
Ideeën voor activiteiten:
Snaefellsnes schiereiland: Viking Sushi adventure vanuit Stykkishol-
mur, walvissafari vanuit Olafsvik en bezoek aan de Vatnshellir grot.
Borgar�ordur: vanuit Husafell bezoek per monstertruck of sneeuw-
scooter aan de ijstunnel in de Langjökull gletsjer, bezoek aan de lavagrot 
Vidgilmir en de Krauma geothermische baden.
Reykjavik: walvissafari, boottocht naar de papegaaiduikers, Sky Lagoon, 
�yover iceland en Reykjavik foodwalk.

Dag 14 Reykjavik - Ke�avik - Brussel (± 50 km) 



Kalaallit Nunaat, "Land van de Groenlanders” zoals de  
inwoners van het land graag naar hun land verwijzen, 
is tot op de dag van vandaag een autonoom gebied 
binnen het koninkrijk Denemarken, hoewel het land 
geogra�sch bij het Amerikaanse continent behoort. 
Groenland is ’s werelds grootste eiland met een be-
volkingsdichtheid van amper 0,03 inwoners per km2.  
Australië en Antarctica zijn dan wel groter maar worden 
als continenten beschouwd, terwijl Groenland echt als 
eilandstaat word gecatalogeerd. De Inuït, of Eskimo’s 
zoals ze bij ons ook wel worden genoemd, zijn met een 
kleine 60.000 inwoners een vrij kleine bevolkingsgroep 
op onze planeet, echter hun levenswijze en tradities  
proberen ze toch zoveel mogelijk in stand te houden.

Ervaar het echte leven in de noordelijke delen van onze 
planeet, zoals u het nergens anders kunt ervaren. Groen-
land heeft hoofdzakelijk een poolklimaat en enkel aan 
de kust is het een stukje zachter en komen de tempera-
turen ’s zomers boven het vriespunt. Ontdek dit afgele-
gen eiland en ervaar het in al zijn pracht en glorie. 

Groenland 
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Dag 1 Reykjavik - Narsarsuaq (dinsdag)
Vertrek te Reykjavik met Air Iceland naar Narsarsuaq. U wordt ontvangen 
door uw gids bij aankomst in Narsarsuaq. Transfer naar uw hotel en een 
informatiebijeenkomst, waar de gids u meer uitleg geeft over de mogelijke 
excursies. U krijgt een begeleide wandeling door de stad. 

Dag 2 Narsarsuaq - Qaqortoq (woensdag)
Transfer naar de pier en een boottocht, door het met ijsbergen gevulde 
Fjord van Erik, tot in Qaqortoq, waar uw gids u opwacht aan de pier. Transfer 
naar uw hotel en check-in gevolgd door een informatiebijeenkomst. Korte 
stadstour door Qaqortoq, één van de mooiste steden van Groenland, heel 
pittoresk tussen de Qaqortoq �ord en het meer van Tasersuaq.

Dag 3 Qaqortoq (donderdag)
U kunt indien gewenst intekenen op excursies of u kan de omgeving ont-
dekken. 

Dag 4 Qaqortoq - Narsarsuaq (vrijdag)
Vrije tijd in Qaqortoq. Later op de dag transfer per helikopter naar Narsarsuaq, 
indien er geen helikopter voorhanden is, kan de transfer Narsaq-Narsarsuaq 
per boot worden uitgevoerd. 

Dag 5 Narsarsuaq - Reykjavik (zaterdag)
Transfer naar de luchthaven voor uw naar Reykjavik. 

Dag 1 zaterdag
Air Iceland vlucht van Reykjavik naar Ilulissat. U word er opgewacht door de 
gids. Transfer naar het hotel en een begeleide stadswandeling. 

Dag 2 zondag
Vrije dag in Ilulissat voor optionele excursies tot middagtransfer naar de 
haven voor het inschepen aan boord van de MV Sarfaq Ittuk. Vertrek voor 
een zuidelijke cruise langs de Groenlandse westkust met een korte stop in 
Aasiaat. 

Dag 3  maandag
U vaart verder naar het zuiden en het schip maakt vandaag 3 stops, in Sisimiut, 
in Kangaamiut en in Maniitsoq. U heeft de mogelijkheid om telkens even 
van boord te gaan of een excursie te maken.

Dag 4 dinsdag
‘s Ochtends aanmeren in Nuuk, de hoofdstad van Groenland. Verder staan 
er nog stops in Qeqertarsuatsiaat en in Paamiut op het programma.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Zuid-Groenland Groenland per boot
5-daagse ontdekking. 8-daagse �y&cruise.

Dag 5 woensdag
Vandaag vaart u in de zuid-Groenland archipel. Stops in Aarsuk en in Qaqor-
toq waar u overnacht.

Dag 6 donderdag
Korte stadstour door Qaqortoq, één van de mooiste steden van Groenland.

Dag 7 vrijdag
Helikopter vlucht van Qaqortoq naar Narsarsuaq. Indien er de dag van uw 
vertrek geen helikopter beschikbaar is zal de transfer per boot gebeuren.

Dag 8 zaterdag
Transfer naar de luchthaven en vlucht van Narsarsuaq naar Reykjavik.
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DE FÆRÖER EILANDEN 

Europa’s best bewaarde geheim en dat mag men letter-
lijk nemen met deze afgelegen archipel. Dit land bestaat  
uit maar liefst 18 eilanden, waarvan het eilandje  
Tindhomur, ten zuiden van het eiland Vagar een must 
is voor fotografen. De naam “Færöer” betekent schaap- 
eilanden en bijgevolg ziet u deze dieren dan ook overal. 
Ze zoeken hun voedsel, voornamelijk gras, op de steile 
kli�en. Een ander eigenaardig beeld zijn de vele huizen 
met gras op hun dak en wat het vooral bijzonder maakt 
is dat er regelmatig schapen op het dak staan te grazen.  
De eilanden kennen de grootste vogeldichtheid ter  
wereld met mooie dieren zoals de papegaaiduiker, alken  
en stormvogels. Kortom één zijn of worden met de  
natuur, is op deze bestemming echt geen moeilijke  
opgave. 

De Færöer 
eilanden 



8-daagse �y&drive. 

Classic 
Færöer 

Dag 1 Het dorp Gásadalur en indrukwekkende 
  uitkijkpunten
Aankomst na een rechtstreekse vlucht vanuit Parijs. Hier neemt u ook de 
huurwagen en kunt u het eiland Vágar verkennen. We raden een bezoek 
aan het kleine dorpje Gásadalur aan. Vanaf hier kunt u wandelen over na-
tuurpaden en genieten van het indrukwekkende uitzicht over Tindhólmur, 
mis de prachtige waterval die naar de oceaan loopt niet. 

Dag 2 Vestmannakli�en en de rotsformaties 
  “Giant & the Witch”
Op weg naar het noorden kunt u een boottocht van twee uur (niet inbe-
grepen) maken om de Vestmanna-kliffen te zien. Ga verder naar het dorp  
Tjørnuvík, dat wordt omringd door steile bergen. Hier ziet u de indrukwek-
kende rotsformaties de “Giant and the Witch”. Steek de brug over die de 
eilanden Eysturoy en Streymoy verbindt en ga verder naar het dorp Eiði. 
Hier wacht u een prachtig uitzicht op de hoogste berg van de Faeröer,  
Slættaratindur. 

Dag 3 Bezoek het dorp Gjógv en geniet van het uitzicht 
  vanaf Crown Princess Mary´s Bench
Geniet van de dag in het schilderachtige dorpje Gjógv. Loop langs de 
rand van de kloof en misschien ziet u wat papegaaiduikers uit hun nesten  
komen. Als u de heuvel op loopt, wordt u beloond met een prachtig uit-
zicht op de vogelkliffen en het dorp. 

Dag 4 Ontdek de noordelijke eilanden 
  en het meest noordelijke dorp Viðareiði
Vanuit Leirvík rijdt u door de onderzeese tunnel naar de stad Klaksvík. Vanuit 
Klaksvík is het mogelijk om de andere Noordelijke eilanden te verkennen. 
Op het eiland Viðoy ligt het meest noordelijke dorp op de Faeröer, Viðareiði, 
dat zeker een bezoek waard is. 

Dag 5 Het eiland Kunoy, stad Klaksvík
We raden u aan het eiland Kunoy te bezoeken. Vanuit het kleine dorpje 
Kunoy heeft u een prachtig uitzicht op het eiland Kalsoy. Terug op Eysturoy 
raden we aan naar het dorp Søldar�ørður te rijden, waar u een lokaal huis 
met een indrukwekkende tuin kunt bezoeken (niet inbegrepen). 

Dag 6 Saga Island Sandoy en traditionele levensstijl
Bezoek het prachtige en groene eiland Sandoy, ook wel het Saga-eiland 
genoemd. Het eiland wordt, vergeleken met de andere eilanden, geken-
merkt door overwegend vlak terrein. Neem de veerboot vanuit de haven 
Gamlarætt naar het dorp Skopun. Mis de dorpen Dalur en Húsavík niet, die 
in een prachtige omgeving liggen. 

Dag 7 Tórshavn en cultureel centrum Kirkjubøur
Geniet van de dag in Tórshavn, maar vergeet niet het dorp Kirkjubøur te  
bezoeken, het historische en culturele centrum van de Faeröer. De pitto-
reske oude boerderij is de thuisbasis van een familie die al 17 generaties 
lang de boerderij en kerkelijke site beheert. Bekijk de onvoltooide Magnus- 
kathedraal en de kleine middeleeuwse kerk van St.Olav. 

Dag 8 Vertrek vanaf de Faeröer
Einde van de reis.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Eén van de gelukkigste landen ter wereld. De Denen zijn gekend voor hun �etscultuur, hun ecologisch bewustzijn, hun 
modern design en ook hun uitstekende gastronomie. Het Deense begrip ”hygge”, een bepaald gevoel van warmte en geluk, 
wordt over de hele wereld uitgezonden. Denemarken is rijk aan witte zandstranden, koninklijke kastelen, buitenverblijven 
aan zee en ’s werelds meest leefbare steden. Natuurlijk mogen we ook de befaamde legoblokjes en de kleine zeemeermin 
niet vergeten, want ook zij maken onvervalst deel uit van dit prachtige land. 

Denemarken

14 
DENEMARKEN



8-daagse �y & drive.

Kastelen 
en Jutland

Dag 1 Kopenhagen
Aankomst te Kopenhagen, hoofdstad van Denemarken. Kopenhagen is 
gebouwd op een eiland, u doorloopt de stad dus best via de kanalen per 
boot of te voet. De wijk Christianshavn moet u zeker gezien hebben, dit 
‘vrije stadsdeel’ wordt ook wel Klein Amsterdam genoemd. Tot slot kunt u 
ook de kastelen Christiansborg en Roseborg nog aanschouwen, evenals 
het stadhuis, de fabriek van Carlsberg, de kleine zeemeermin, het nationaal  
museum en natuurlijk Tivolipark. 

Dag 2 Kopenhagen - Helsingor - Roskilde (± 120 km)
Na uw vertrek uit Kopenhagen, in noordelijke richting, kunt u het Elsinore- 
meer bezoeken, waar ook het Kronborgkasteel gelegen is. Dit kasteel is  
gekend als het kasteel van Hamlet. De reis gaat verder naar Roskilde, waar 
zich de koninklijke graftombe, uit de 12de eeuw, in de kathedraal bevindt. 

Dag 3 Roskilde - Odense (± 135 km)
Vandaag gaat u richting Odense, stad van Hans Christian Andersen, Deens 
schrijver en dichter en vooral gekend vanwege zijn sprookjes. De stad 
Odense is een mengeling van oud en nieuw, echter het is ook de ideale 
plaats om zich vertrouwd te maken met een gekend Deens product: een 
ambachtelijk bier! 

Dag 4 Odense - Århus (± 145 km)
Vandaag reist u richting Billund, hier bevindt zich Legoland, een miniatuur-
wereld volledig opgebouwd in Lego. Hierna gaat u verder tot Århus, de 
grootste stad van Jutland. Hier vindt u het openluchtmuseum “Den Gamle 
By”, dat gewijd is aan de cultuur en gebruiken van de lokale bevolking vanaf 
de jaren 1500 tot heden. 

Dag 5 Århus - Skagen (± 225 km)
Skagen is gelegen tussen witte duinen en heide met bloemen. Langsheen 
de kust, vindt u kleine restaurants die uitstekende garnalen en zeevruchten 
serveren.

Dag 6 Skagen - Kolding (± 315 km)
Vanaf nu gaat het terug zuidwaarts naar Kolding. De belangrijkste geschied-
kundige bezienswaardigheid van de stad is het kasteel, dat achtereenvol-
gens dienst deed als fort, koninklijke verblijfplaats, ruïne en uiteindelijk als 
museum.

Dag 7 Kolding - Kopenhagen (± 230 km)
Deze dag staat in het teken van de rit en het bezoek aan Kopenhagen.  
Gezien de lange geschiedenis van de stad en haar veelvoud aan attracties, 
is er altijd wel wat te zien of te doen. København betekent in het Deens 
“handelshaven”. 

Dag 8 Kopenhagen
Einde van de reis. 

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Dag 1 Agerskov (Zuid Jutland)
Aankomst in Denemarken. Via de Margrietroute rijdt u naar het charmant 
Møgeltønder. U kunt er het Schackenborg Slot bezoeken, het werd tot voor 
kort nog bewoond door de Deense prins Joachim en zijn gezin. 

Dag 2 
Maak vandaag zeker een bezoek aan de brede zandstranden van het  
waddeneiland Rømø, u kunt er via een dam naar toe.

Dag 3 Agerskov - Nørre Nebel (West Jutland)
Maak een stop in Ribe waar u een bezoek kan brengen aan het Vikings-
center of u kunt naar de havenstad Esbjerg gaan om wat te slenteren door 
de straten. In de omgeving van het hotel kunt u nog even uitrusten op de 
prachtige zandstranden.

Dag 4 Nørre Nebel - Nykøbing M (Noordwest Jutland)
Als u de Margrietroute volgt rijdt u via de smalle landtong langs het Ring-
købing �ord, het havenstadje Hvide Sande en de bekende badplaats  
Søndervig. 

Dag 5 
Vandaag kunt u een bezoek brengen aan het Nationaal Park Thy, aan de 
brede zandstranden van Vigsø Bugt of de Jammerbugt. Wilt u eens zien hoe 
de Denen vroeger leefden en werkten, maak dan zeker een stop aan het 
openluchtmuseum Hjerl Hede.

Dag 6 Nykøbing M - Aalbæk
U rijdt naar het mooie vissersdorpje Lønstrup. Vlakbij het dorp hebt u de 
vuurtoren Rubjerg Knude. Deze vuurtoren verdwijnt langzaam maar zeker  

in een duin. U kunt er de duin beklimmen, vooral bij zonsondergang is 
het er prachtig. Daarna rijdt u verder naar het meest noorderlijke punt van  
Denemarken, waar het Skagerrak en het Katttegat samenkomen. 

Dag 7 Aalbæk - Skanderborg (Oost Jutland)
Vandaag is een lange reisdag, maar als u op tijd vertrekt kunt u prachtige 
delen van de Margrietroute volgen. Houdt u van shoppen en cultuur maak 
dan zeker een stop in het centrum van Aarhus, de 2e stad van Denemarken. 
Enkele van de bekendste attracties van de stad zijn het kunstmuseum ARoS 
en het openluchtmusem Den Gamle By (de oude stad). 

Dag 8 
U rijdt naar het merengebied, waar er veel mogelijkheden zijn om wande-
lingen te maken. Vanaf Himmelbjerget (Hemelberg, het hoogste punt van 
de regio) hebt u een prachtig zicht over de meren. 

Dag 9 Skanderborg - Christiansfeld (Zuidoost Jutland) 
Onderweg passeert u de oude steden Vejle en Kolding. De stad Vejle ligt 
prachtig aan het �ord. De stad Kolding staat bekend om de Koldinghus, een 
gerestaureerde kasteelruïne aan de rand van het centrum. 

Dag 10 einde van de reis
Einde van de reis.

JUTLAND. 
10-daagse autorondreis.

Denemarken

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Dag 1 Kopenhagen
Aankomst in Kopenhagen, hoofdstad van Denemarken. Kopenhagen werd 
geklasseerd als één van de groenste en meeste aangename steden om te 
wonen.

Dag 2 Kopenhagen
De dag is gewijd aan de ontdekking van Kopenhagen. We raden u aan een 
wandeling te maken naar het koninklijk paleis Amalienborg. Dit paleis is een 
mooi voorbeeld van 18de eeuwse architectuur, vergeet ook niet langs te 
gaan langs de Sankt Petri kerk.

Dag 3 Kopenhagen - Malmö - Ystad (± 95 km)
U steekt de Øresundbrug over tussen Denemarken en Zweden. Malmö 
is een kleine stad, met een grote keuze aan culturele attracties zoals het 
museum voor moderne kunst (Moderna Museet). Vervolgens reist u verder 
naar Ystad. De kleine stad, Ystad, is wereldwijd gekend, vanwege de roman-
figuur, commissaris Wallander. 

Dag 4 Ystad - Borgholm - eiland Öland (± 310 km)
Eerste stop van de dag is in Kalmar, bezoek het kasteel, waarvan de vier-
kantstoren dateert van het begin van de 12de eeuw. U reist verder via de 
Ölandsbron brug, die 6 km lang is en Öland met Kalmar verbindt. Het zon- 
rijke eiland Öland is een geliefkoosde vakantiebestemming bij Zweden. 

Dag 5 Borgholm - eiland Öland
Vandaag staat de zon op het programma, net als de zee en grote witte  
zandstranden. Bezoek ook het kasteel van Borgholm en de versterkte  
vesting van Eketorp. In het zuiden van het eiland kunt u ook de tijd door-
brengen in de dodenstad (necropolis) van Gettlinge. 

Dag 6 Borgholm - Jönköping (± 250 km)
U reist richting Jönköping en doorkruist de regio Småland. Deze regio is rijk 
aan hoge bomen, grote wouden, landbouwgrond en ongeveer vijfduizend 
meren, waar u kunt vissen, zwemmen en kanovaren. Småland is het konink-
rijk van de kristal (glasblazerij) en de thuishaven van Ikea. Op het einde van 
de namiddag bereikt u Jönköping, een kleine stad gesitueerd ten zuiden 
van het Vättern meer. 

Dag 7 Jönköping - Göteborg (± 145 km)
In de voormiddag kunt u genieten langsheen de oevers van het Vättern 
meer en u zelfs begeven naar het dorp Grana. Dit kleine stadje is ook ge-
kend vanwege zijn suikergoed (snoepgoed). Ga verder naar Göteborg. 

Dag 8 Göteborg
Vrije dag te Göteborg. Dag volledig gewijd aan de ontdekking van Göte-
borg. U vindt er ontelbare antiquiteiten en ook de magnifieke overdekte 
markt “Feskekôrka”, waar u vers gevangen vis kunt kopen en bekijken. 

Dag 9 Göteborg - Malmö (± 275 km)
Te Malmö kunt u het kasteel Malmöhus bezoeken. We raden u ook het 
strand van Ribersborg aan, een twee kilometerslange strook wit strand,  
ingericht in de jaren 1920. Na een wandeling doorheen de parken, gelegen 
dichtbij het stadion, kunt u zich naar de rand van de zee begeven om er op 
het strand te flaneren.

Dag 10 Malmö - Kopenhagen
Einde van de reis. 

COMBINATIE VAN 
KOPENHAGEN EN ZUID-ZWEDEN. 
10-daagse �y & drive.

Denemarken
& Zweden

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Norge, Landet med Midnattsol: Noorwegen, het land 
van de middernachtzon. Noorwegen is een modern land 
dat trots is op zijn geschiedenis. Laad uw batterijen op 
tijdens uw reis doorheen dit rustige land met zijn vrien-
delijke bevolking. 17 mei is de nationale feestdag van 
Noorwegen en is een waar feest, met een trots Noors 
volk in traditionele klederdracht en een vreugde en  
solidariteit die elders niet veel meer voorkomt. Natuurlijk 
is Noorwegen vooral gekend vanwege zijn �orden, zijn 
bergen en ook voor zijn muziek die haar oorsprong vindt 
in deze prachtige natuur. Denken we maar aan Edvard 
Grieg die sommige van de mooiste muziekstukken uit 
de geschiedenis, in Noorwegen heeft gecomponeerd. 
Maar ook kunstenaars als Munch, Hamsun en Ibsen 
hebben duidelijk in Noorwegen een mooie thuisbasis 
voor hun artistieke inspiratie gevonden. Elk seizoen is 
uniek in Noorwegen en maakt dat het land eigenlijk het 
hele jaar door bezocht kan worden, zelfs in de donkere  
wintermaanden. De Lofoten eilanden zijn ook zo een 
staaltje van schoonheid, ontworpen door moeder  
natuur. Noorwegen is tot slot ook te ontdekken per 
postboot, aan boord van 1 van de schepen van Havila of 
Hurtigruten, ook wel eens de mooiste zeereis ter wereld 
genoemd.

Noorwegen 
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Dag 1 Oslo
Aankomst in Oslo. De stad is opwaarts gelegen van het Oslo�ord en is vol-
ledig door bossen omgeven. Zeker te vermelden waard zijn het Vigeland 
park met de mooie beeldhouwwerken, het museum van de vikingboten, 
het Munchmuseum, het koninklijk paleis en zoveel meer. 

Dag 2 Oslo 
Vrije dag. Wij raden u aan om de stad en het �ord verder te ontdekken. Dit 
kan per bus of u kunt ook het �ord van Oslo per boot ontdekken. 

Dag 3 Oslo - Myrdal - Vatnahalsen (per trein) 
De 5-uur durende reis van Oslo naar Vatnahalsen maakt deel uit van het  
traject tussen Oslo en Bergen, gekenmerkt als één van de mooiste trein- 
routes ter wereld. In Myrdal dient u van trein te veranderen. 

Dag 4 Vatnahalsen - Sogne�ord - Leikanger 
  (per trein / boot)
Vandaag neemt u eerst de trein naar Flåm, genaamd de Flåmsbana.  
De Flåmsbana loopt langs bergpassen, vanaf dewelke het mogelijk is om  

19 
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De grootste natuur 
van Noorwegen
7-daagse trein/bootreis.

MEER INFO: www.imaginetravel.be

watervallen en diepe valleien te aanschouwen. Vanaf Flåm reist u verder per 
boot doorheen het Sogne�ord, het langste en diepste �ord van Europa, tot 
in Leikanger.

Dag 5 Leikanger - Sogne�ord - Bergen (per boot)
De reis gaat verder per boot tot in Bergen. Het is de tweede grootste stad 
van Noorwegen en de enige stad ter wereld die omgeven wordt door  
7 bergen en 7 �orden.

Dag 6 Bergen
Vrije dag. Bergen biedt u verschillende toeristische attracties aan zoals de 
Hanzehaven Bryggen, de kabeltrein Fløibanen, Troldhaugen (met het huis 
van Edvard Grieg), de bloemen- en vismarkt, het aquarium van Bergen en 
Gamle Bergen (het openluchtmuseum over oud Bergen). 

Dag 7 Vertrek vanuit Bergen
Einde van de reis.

Oslo
Bergen

Flåm

Leikanger

Vatnahalsen 
& Myrdal 

Sogne�ord 



Dag 1 Oslo
Aankomst te Oslo. De stad Oslo is opwaarts gelegen van het Oslo�ord en 
is volledig door bossen omgeven. Bezoek zeker het Vigeland park met de 
mooie beeldhouwwerken, het museum van de vikingboten, het Munch- 
museum, het koninklijk paleis en zoveel meer. 

Dag 2 Oslo - Vinstra (± 230 km)
Vertrek noordwaarts, en kom langsheen het grootste meer van Noorwegen, 
het Mjøsa meer. Een bezoek aan het openluchtmuseum van Maihaugen 
te Lillehammer is aan te raden. Reis verder naar Ringebu, waar u de mooie 
houten kerk, uit de Middelleeuwen kunt bezoeken.

Dag 3 Ringebu - Røros (± 200 km) 
Reis doorheen de vallei van Gudbrandsgard. U komt langsheen het natio-
nale park van Rondane. Roros is een klein gezellig dorp dat op de lijst van 
werelderfgoed staat van UNESCO. 

Dag 4 Røros - Trondheim (± 160 km)
We raden u aan de vallei van Gauldalen te volgen in de richting van Trond-
heim. Het is de derde grootste stad van Noorwegen en was de eerste 
Noorse hoofdstad. Trondheim is nog steeds de kroningsstad van de Noorse 
koningen. 

Dag 5 Trondheim - Kristiansund (± 195 km)
De reis gaat nu verder langs een pittoreske weg die u laat genieten van 
berg en zee. Vanaf Kanestraum gaat de reis verder in de richting van  
Kristiansund, stad aan zee, omgeven door mooie parken. 

Dag 6 Kristiansund - Ålesund (± 135 km)
U neemt de ferry van Kristiansund naar Bremsnes tot in Molde, de rozen-
stad, gekend voor zijn jaarlijks internationaal jazzfestival. U steekt daarna 
het Romsdals�ord per ferry over tussen Molde en Vestnes. Geniet van het 
uitzicht alvorens uw dag te eindigen in Ålesund. 

Dag 7 Ålesund
De gezellige stad Ålesund werd gebouwd op drie eilanden en het stads-
centrum in “Art Nouveau stijl” bevat verschillende gebouwen, waarvan de 
gevels versierd zijn met uitbundige ornamenten. Met zijn kanalen en kleine 
stenen huisjes is deze stad een aanrader. Beklim zeker de 418 treden die u 
naar de top van de Aksla berg leiden en u zal er kunnen genieten van een 
prachtig onvergetelijk uitzicht. 

Dag 8 Ålesund - Loen (env. 130 km)
Vandaag kruist u het Norddal�ord per ferry tussen Linge en Eidsdal. Ver-
volgens reist u zuidwaarts tot Geiranger. Geniet van een 1.30 uur durende 
boottocht op het Geiranger�ord, beter gekend als de parel van de �orden. 
U gaat nog steeds verder richting zuiden tot u Loen bereikt. 

Dag 9 Loen - Sogndal (± 130 km)
U komt langsheen twee gletjers, de Brikdal gletjer te Olden en de Josteda-
len gletjer in Skei. De reis verloopt verder langsheen deze route met heel 
prachtige, impressionante vergezichten tot Sogndal. 

HET LAND VAN DE VIKINGEN. 
15-daagse �y & drive.

Noorwegen

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Dag 10 Sogndal - Voss (± 110 km)
We raden u aan een stop in te lassen te Flåm om een ritje met de trein te 
maken of een boottocht op het mooie Nærøy�ord. Reis verder naar Voss.

Dag 11 Voss - Bergen (± 90 km)
Geniet van de meren en watervallen onderweg. De weg naar Bergen is 
prachtig. 

Dag 12 Bergen
Bergen is de tweede grootste stad van Noorwegen omgeven door 7  
bergen en �orden. Bezoek de verschillende wijken van de stad, zoals de 
Hanzewijk Bryggen, de vis- en bloemenmarkt en de kabeltrein Fløibanen. 

Dag 13 Bergen - Geilo (± 260 km)
U kruist het Eid�ord via de nieuwe Hardanger hangbrug. Aan te bevelen 
is een stop aan de waterval van Vøringsfoss, de grootste van Noorwegen. 

Dag 14 Geilo - Oslo (± 220 km)
De weg doorkruist de vallei van Hallingdal, langs het meer van Krødern 
in de richting van Hønefoss, om tot slot uw eindbestemming te bereiken,  
namelijk Oslo. 

Dag 15 Oslo
Einde van de reis. 
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8-daagse.

Dag 1 Aankomst te Bergen
Aankomst te Bergen. De voornaamste toeristische attracties zijn het Hanze 
stadsdeel Bryggen en zijn haven, de kabeltrein Fløibanen, Troldhaugen, de 
bloemen- en vismarkt, het aquarium van Bergen. 

Dag 2 Cruise op het Sogne�ord 
  (Bergen - Leikanger - Sogndal)
In de namiddag vertrek per speedboot langsheen de westkust van Noor-
wegen. Na enkele uren vervolgt de reis zich langsheen het Sogne�ord, het 
langste en diepste �ord ter wereld, tot Leikanger. Hierna gaat de reis verder 
per bus naar Sogndal. 

Dag 3 Wandeling op een gletsjer 
U neemt de bus van Sogndal via Gaupne tot Jostedalen en de gletsjer  
Nigard. De vallei van Jostedalen biedt een spectaculair panorama, gevormd 
door gletsjererosie. Hier maakt u een wandeling met gids gedurende  
2 uren, op zoek naar adembenemende ijslandschappen. Voorzie u op  
warme kleding, windbestendig, evenals wat voedsel en dranken. Na deze 
avontuurlijke dag te Jostedal, keert u terug naar Sogndal in de avond. 

Dag 4 Cruise in het �ord en reis met de trein naar Flåm 
  (Sogndal - Leikanger - Vatnahalsen)
Bus richting van Leikanger alvorens u inscheept voor een cruise richting 
Flåm. Te Flåm scheept u in op de gelijknamige gekende trein van Flåm. De 
trein doorkruist prachtige berglandschappen met zijn watervallen, steile 
bergkammen die wel reiken tot een hoogte van 900 meters. 

Dag 5 Afdaling per moutainbike en �ordsafari
Trein richting Flåm, halverwege stapt u uit in het station van Berekvam waar 
de gids u opwacht met de mountainbikes. De afdaling verloopt verder 
langs een smal pad langsheen de rivier en met een schitterend uitzicht. 
Hierna gaat u op spannende �ordsafari langsheen het smalle Nærøy�ord. 
Na ongeveer anderhalf uur, komt u aan in Gudvangen, gelegen op het 
einde van de Nærøy�ord. Vanaf hier gaat de reis verder per minibus in de 
richting van Voss. 

Dag 6 Rafting op de rivier van Voss
In de voormiddag gaat het richting het rafting center van Voss, alwaar u 
een raftingtocht op de rivier zult beleven. Gedurende deze tocht kunt u 
mogelijks in het water vallen of kan de raft onderste boven draaien. Van 
een uitzonderlijke belevenis mag u zeker zijn. U kunt in het rafting center 
eveneens genieten van een barbecue middagmaal.

Dag 7 Voss - Bergen (treinreis)
Per treinreis van ongeveer anderhalf uur, bereikt u Bergen. Hier heeft u vrije 
tijd om deze mooie stad te ontdekken. 

Dag 8 Vertrek vanuit Bergen
Einde van de reis.
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Dag 1 Aankomst te Harstad
Aankomst te Harstad waar u de huurwagen in ontvangst neemt. Rit van 
216km naar Andenes via Lødingen en Sortland.

Dag 2 Walvissafari 
Geniet van het arctische landschap en uitzicht met de prachtige eilanden 
Andøya, Senja en Bleiksøya met zijn papegaaiduikerskolonie op de achter-
grond. De soort walvis die het meest gezien wordt is de potvis. Met een 
beetje geluk kunt u ook andere soorten waarnemen, zoals orka's, vinvissen, 
grienden, witflankdolfijnen en bultrugwalvissen.

Dag 3 Andenes - Svolvaer
Rit van 185km naar Svolvaer via Sortland en Stokmarknes. De ferry van  
Melbu naar Fiskebol dient u ter plaatse te betalen.

Dag 4 Troll�ord cruise
Ervaar de majestueuze Troll�ord van de Lofoten en de zeearenden in alle 
stilte en comfort aan boord van de speciaal gebouwde hybride-elektrische 
boot. Vertrekkend vanuit Svolvær varen we langs het dramatische landschap 
van de Lofoten om de beruchte Troll�ord te bereiken. Als we de Troll�ord 
bereiken, wordt u beloond met een adembenemend en prachtig uitzicht 
op steile bergen die recht in de �ord vallen, terwijl zeearenden overvliegen, 
zwevend tegen de achtergrond van dit prachtige kustlandschap.

Dag 5-6 Svolvaer - Reine
Twee dagen om de Lofoten te verkennen. We raden u zeker aan Stamsund 
te bezoeken, dit is een zeer mooie streek. Niet te missen zijn Kabelvåg, een 
oud vissersdorp en het dorp Eggum dat over de oceaan hangt. Tot slot, 
sla zeker ook Utakleiv met zijn onvergetelijke landschappen, de bekende  
stranden van Ramberg en het mooie kleine vissersdorp Nus�ord, in de  
gelijknamig �ord niet over. U overnacht er in een typische rorbu of vissers-
huisje.

Dag 7 Reine - Harstad
Vandaag gaat het terug naar Harstad waar u de nacht zult doorbregen.

Dag 8 Harstad
Afgeven van de huurwagen op de luchthaven en einde van de reis.

LOFOTEN EN VESTERALEN. 
8-daagse.

Noorwegen 
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ONTDEKKING VAN  
3 SCANDINAVISCHE HOOFDSTEDEN. 
8-daagse.

Noorwegen,  
Denemarken & Zweden

Dag 1 Oslo
Aankomst te Oslo. De stad Oslo is opwaarts gelegen van het Oslo�ord en 
is volledig door bossen omgeven. Bezoek zeker het Vigeland park met de 
mooie beeldhouwwerken, het museum van de vikingboten, het Munch- 
museum, het koninklijk paleis en zoveel meer. 

Dag 2 Oslo
Vandaag bezoekt u het Norsk Folkemuseum. Het toont aan de hand van 
collecties uit het hele land hoe de mensen van 1500 tot heden in Noorwe-
gen leefden. De Gol Stave Kerk uit 1200 is een van de vijf middeleeuwse 
gebouwen in het museum.

Dag 3 Oslo - (ferry) - Kopenhagen 
In de vroege namiddag neemt u de nachtferry van Oslo naar Kopenhagen. 
U slaapt aan boord van de ferry in een buitenkajuit.

Dag 4 Kopenhagen
Aankomst in Kopenhagen in de ochtend. Kopenhagen is gebouwd op een 
eiland, u doorloopt de stad dus best via de kanalen per boot of te voet. De 
wijk Christianshavn moet u zeker gezien hebben, dit ‘vrije stadsdeel’ wordt 
ook wel Klein Amsterdam genoemd. Tot slot kunt u ook het stadhuis, de 
fabriek van Carlsberg, de kleine zeemeermin, het Nationaal Museum en  
natuurlijk Tivolipark bezoeken.

Dag 5 Kopenhagen
Bezoek het Kasteel Rosenberg in het centrum van Kopenhagen. Het kasteel 
bezit 400 jaar pracht en praal, koninklijke kunstschatten en de kroonjuwe-
len.

Dag 6 Kopenhagen - (trein) - Stockholm
Neem de trein van Kopenhagen naar Stockholm (± 5 1/2H) . De treinreis 
gaat over de 16km lange Oresundbrug die Kopenhagen met Malmo ver-
bindt. In de late namiddag aankomst in Stockholm.

Dag 7 Stockholm 
Stockholm, de Zweedse hoofdstad, is gebouwd op 14 eilanden, water is dus 
nooit veraf. De goed bewaarde Middeleeuwse gebouwen staan er zij aan zij 
naast moderne architectuur, en net buiten het stadscentrum is de archipel 
samengesteld uit 24.000 eilanden die uitnodigen tot een bezoek.

Dag 8 Stockholm
Einde van de reis.
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MOOISTE ZEEREIS TER WERELD. 
12-daagse.

Wilt u op korte tijd de volledige kustlijn van Noorwegen 
ontdekken? Dan is een zeereis met één van de post-
boten van Hurtigruten of Havila de ideale formule. Wij 
bieden beide rederijen aan. Hurtigruten is de bekendste 
van de 2 rederijen, maar Havila is nieuw en heeft dan 
ook de nieuwste en meeste milieuvriendelijke schepen 
op deze route. Er is dagelijks een afvaart mogelijk. Indien 
de volledige reis te lang zou zijn is het ook mogelijk om 
een deel van de reis te maken.

Noorwegen Dag 1 Bergen
De reis begint in Bergen, de hoofdstad van West-Noorwegen, met de kleur-
rijke en op de UNESCO-lijst geplaatste pakhuizen in Bryggen. Bergen is de 
poort naar de Noorse �orden en het begin van uw kustavontuur.

Dag 2 Florø - Måløy - Torvik - Ålesund - Geiranger / 
  Hjørund�orden - Ålesund - Molde
Ålesund, staat bekend om zijn art nouveau-architectuur met prachtige 
bakstenen huizen en pakhuizen. In de zomer kunt u verder gaan naar het 
UNESCO-werelderfgoedgebied Geiranger Fjord, dat steile berghellingen en 
dramatische watervallen heeft.

Dag 3 Kristiansund - Trondheim - Rørvik
Het is ochtend als we aanmeren in de historische stad Trondheim, die meer 
dan duizend jaar geleden is gesticht. Na ons bezoek varen we verder in de 
�ord, langs een mooie archipel zo naar het noorden van Noorwegen.

Dag 4 Brønnøysund - Sandnessjøen - Nesna - Ørnes - 
  Bodø - Stamsund - Svolvær
Op dit stuk markeren we met een ceremonie het oversteken van de poolcir-
kel en gaan we verder naar het poolgebied. Het betekent middernachtzon 
in de zomer, terwijl we in de wintermaanden, mogelijks het noorderlicht 
kunnen zien. 's Avonds wachten de vissersdorpen van de Lofoten, de steile 
bergen en de Vikingen.

Dag 5 Stokmarknes - Sortland - Risøyhamn - Harstad - 
  Finnsnes - Tromsø - Skjervøy
De reis gaat verder door smalle �orden en langs wilde bergen naar Tromsø. 
Nu heeft u ook het land van de Sami, de inheemse bevolking van Noor- 
wegen, bereikt. 

Dag 6 Hammerfest - Havøysund - Honningsvåg - 
  Kjølle�ord - Mehamn - Berlevåg
Zo ver noordelijk als u kunt komen - over land en zee. Voor velen is het 
bezoek aan de Noordkaap een hoogtepunt en een doel voor reizen langs 
de Noorse kust. Hier in het polaire landschap is de natuur op haar hardst en 
meest verlaten, maar tussen kale vlaktes en ruige kliffen klampen mensen 
zich vast en oogsten ze de natuur. 

Dag 7 Båts�ord - Vardø - Vadsø - Kirkenes
Meer naar het oosten kunt u niet gaan op deze reis. De grens met Rusland 
is maar een paar kilometer verderop, en de verkeersborden in Kirkenes zijn 
in het Noors en Russisch. U kunt tot aan de grens gaan op een van onze 
excursies, of wat dacht u van een bezoek aan het Snowhotel waar alles van 
ijs en sneeuw is gemaakt?

Dag 8 Mehamn - Kjølle�ord - Honningsvåg - Havøysund -  
  Hammerfest - Øks�ord - Skjervøy - Tromsø 
Het polaire landschap verandert als we weer naar het westen en zuiden 
varen. De grote vlaktes worden vervangen door steile toppen, en 's avonds 
varen we Tromsø binnen. 

Dag 9 Finnsnes - Harstad - Risøyhamn - Sortland - 
  Stokmarknes - Svolvær - Stamsund
We keren terug naar de wilde, idyllische eilanden van de Lofoten. Onder de  
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grillige bergen liggen kalkhoudende witte zandstranden en vissersdorpjes 
met een levendige visindustrie en de lokale bevolking gebruikt de kust-
schepen voor dagelijkse uitstapjes en transport. 

Dag 10 Bodø - Ørnes - Sandnessjøen - Brønnøysund - 
  Rørvik
Nu zijn we zo ver naar het zuiden gekomen dat we de poolcirkel oversteken  
en wegvaren van de zonovergoten nachten. Hier vaart u langs talloze  
eilandjes en langs de bijzondere berg, Torghatten, die een gat in het mid-
den heeft. 

Dag 11 Trondheim - Kristiansund - Molde - Ålesund
We varen door het brede Trondheim-�ord. U kunt van boord gaan in  
Kristiansund en u laten rijden over de Atlantic Ocean Road, die de mooi-
ste rit ter wereld wordt genoemd. De weg slingert zich langs eilandjes en  
daarna kunt u weer in Molde aan boord gaan van het schip.

Dag 12 Torvik - Måløy - Florø - Bergen
De laatste dag van de tocht voert u door een gevarieerd kustlandschap 
van kale rotsachtige bergen en een doolhof van geluiden en waterwegen  
tussen vele eilanden. De grote �orden en gletsjers liggen in het binnenland. 
Bergen wacht op het einde van de reis. 
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Kennismaken met Zweden is echt, authentiek genieten. 
In Zweden is de moderne samenleving in de stad nooit 
ver verwijderd van de natuur. Gratis luxe, zoals ruimte om 
te ademen, frisse lucht, schoon water, open landschap-
pen en een adembenemende natuur, is altijd dichtbij. 
Deze �jne combinatie van moderniteit en authenticiteit 
kan men beschrijven als het beste van twee werelden. 
Zweden is een uitgestrekte, toegankelijke, comfortabele 
en veilige bestemming, die ongeacht ’s mens interesses, 
ontzettend veel te bieden heeft. 

De Zweedse manier van leven is er één met een crea-
tieve traditie. Zweden maakt naam en faam op gebied 
van design en interieur, mode, kunst, literatuur, �lm en  
gastronomie. Ook de Zweedse stuga (= rood houten 
huisje) is een kenmerk van Zweden, dat Zweden zo 
Zweeds maakt. Kortom Zweden heeft niet alleen een 
prachtige natuur, haar bevolking leeft ook als één met 
die natuur. 

Zweden 
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9-daagse �y & drive.

De wilde  
natuur van 
Zweden

Dag 1 Stockholm
Stockholm, de Zweedse hoofdstad, is gebouwd op 14 eilanden, water is dus 
nooit veraf. De goed bewaarde Middeleeuwse gebouwen staan er zij aan zij 
naast moderne architectuur, en net buiten het stadscentrum is de archipel 
samengesteld uit 24.000 eilanden die uitnodigen tot een bezoek. 

Dag 2 Stockholm
Profiteer van deze dag te Stockholm om het eiland Djurgården te be-
zoeken. Hier kunt u het Vasa museum bezoeken, evenals het openlucht- 
museum Skansen en het ABBA museum. Ook het stadhuis van de oude stad 
(Gamla Stan) en het koninklijk paleis zijn aanraders in Stockholm.

Dag 3 Stockholm - Falun (Dalarna regio) (± 225 km)
Rit naar Falun, gelegen in de Dalarna regio. Bij het verlaten van Stockholm 
is een omweg via Sigtuna aan te bevelen. Dit charmante kleine stadje 
werd opgericht door de vikingkoning Erik de Viking. Het wordt ook wel de  
mooiste stad van Zweden genoemd. 

Dag 4 Falun 
Een dag om de streek te ontdekken. Er zijn tal van mogelijkheden zoals 
kanovaren op het meer of om te gaan wandelen in de bossen.

Dag 5 Falun - Mora (± 90 km)
Mora is gelegen aan de oevers van het meer Siljan in de regio Dalarna. Vanaf 
Sollerön kunt u verder reizen naar Gesunda waar een beklimming naar de 
top van de Gesundaberg mogelijk is. U heeft er vanaf de top een prachtig 
zicht op het Siljanmeer en de omgeving. 

Dag 6 Mora - Skinnskatteberg (± 210 km)
Nusnäs is de plaats waar de traditionele houten paarden, genoemd “Dala”, 
het nationale symbool van Zweden, worden gemaakt. U kunt er het  
fabricageproces volgen vanaf een stuk hout, tot de finale beschildering met 
de hand. Daarna vervolgt de reis naar Skinnskatteberg.

Dag 7 Skinnskatteberg - Elandsafari
Naar het einde van de namiddag, zult u de gids ontmoeten voor uw  
excursie. Hij zal u een toelichting geven over het leven van de wilde dieren 
in Zweden. U vertrekt op tocht, waar u op zoek gaat naar elanden en andere 
wilde dieren. 

Dag 8 Skinsskatteberg - Stockholm (± 170 km)
Terugreis naar Stockholm. Onderweg is er tijd om te stoppen te Västerås, 
één van de oudste steden van Zweden, gelegen aan het meer van Mälar. 

Dag 9 Stockholm
Einde van de reis. 
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Dag 1 Granö
Aankomst te Umea en transfer naar de lodge. Klaarmaken voor de volgende 
dagen en avondmaal in de lodge. 

Dag 2 Kano - Wildernishut
Vandaag gaat u met de kano op avontuur stroomopwaarts van de rustige 
Ume rivier. U vertrekt na een korte introductie van de gids naar Stenliden 
een oud boerenhuis uit de 18e eeuw. Hier woont niemand meer maar het 
boerenhuis is goed bewaard gebleven en het voelt als een reis terug in 
de tijd. In de gerestaureerde schuur kunt u overnachten. Binnen vindt u 
bedden en een buitenkeuken. Buiten vindt u een open haard waar u kunt 
rondhangen en genieten van de rust en het uitzicht over de rivier. 

Dag 3 Wandeling - Wildernishut
U volgt het pad van de houthakker tot diep in het bos. Door een zeer  
afwisselend bos voert de wandeltocht u langs verbazingwekkend oude 
dennenbomen en oude monumenten uit die tijd. Tijdens hun harde werk 
in het bos woonden de houthakkers in kleine hutten en in zo'n zorgvuldig 
gerestaureerde hut overnacht u ook, vlakbij een beekje waar het hout tot 
aan de rivier stroomde. In de muren zijn nog steeds de initialen te vinden 
van alle arbeiders die hier hun tijd hebben doorgebracht. Wandelafstand  
ca 7 km goed te doen voor iedereen.

Dag 4 Mountainbike 
Met mountainbike en helm fietst u door een prachtig bosgebied en een 
van de meest opmerkelijke natuurreservaten met eeuwenoude sporen van 
bosbranden en ongewoon veel jonge en oude loofbomen die een para-
dijs vormen voor veel verschillende soorten en zeldzame spechten. Vlakbij 
het reservaat ligt het meer Korbesjön met een romantisch strandje. Tijdens 
uw tocht volgt u ook een beek met veel beversporen en wanneer u de 
historische Rallberget-berg beklimt, krijgt u een prachtig uitzicht over de 
omgeving. Na deze afwisselende 35 km lange fietstocht komt u weer terug 
in Granö Beckasin en de bewoonde wereld. Als u met kinderen reist kunt u 
de tocht ook gemakkelijk inkorten tot 20 of zelfs maar 8 km. 

Dag 5 Vrije dag
Vandaag heeft u de tijd om op ontdekking te gaan in de omgeving van de 
lodge. Of gewoon om te genieten van de natuur.

Dag 6 Vlottentocht 
's Ochtends ontmoet u uw gids en bouwt u samen met hem uw eigen 
vlot. Tegen lunchtijd is het vlot klaar en vaart u de rivier af als Huckleberry 
Fin onze vlotvaarder in vroeger dagen. Halverwege de rivier maakt u een 
stop op het kleine eiland Holmen. Een perfecte overnachting in een van de 
tenten tussen de bomen.

Dag 7 Vlottentocht
U vervolgt uw reis langs de rivier. In de vroege namiddag komt u aan op 
de eindbestemming. U haalt het vlot uit elkaar en krijgt een transfer terug 
naar de lodge.

Dag 8 Granö
Einde van de reis. 

AVONTUURLIJK ZWEEDS LAPLAND. 
8-daagse.

Zweden 
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29
FINLAND & ZWEDEN

9-daagse combinatiereis.

Finland  
& Zweden

Dag 1 Helsinki
Helsinki is een (culturele) moderne stad met 450 jaar geschiedenis, met  
invloeden uit zowel het westen als het oosten van Europa. De verschillende  
historische tijdperken zijn duidelijk zichtbaar doorheen de stad, en dit via 
een wandeling er doorheen en via een bezoek aan het maritieme fort  
Suomenlinna, dat u een goede kijk geeft op een fascinerend verleden. 

Dag 2 Helsinki 
Ontdekking van de stad. De onvermijdelijk te bezichtigen plaatsen zijn 
het historische stadscentrum, het plein van de senaat, het parlement, de  
Finlandia Hall, het monument van Sibelius en de stenen Temppeliaukio 
kerk. 

Dag 3 Helsinki - Turku
Neem de trein naar Turku. Dit is de oudste stad van Finland en de voor-
malige hoofdstad. Bezoek het kasteel van Turku, het maritiem centrum  
Marinium, de Aboa Vetus (museum), het Ars Nova museum of de kathe-
draal. 

Dag 4 Turku - cruise naar Åland
Vandaag neemt u de ferry naar Åland. Zie hoe de kapitein langs de eilanden 
vaart. Eenmaal aangekomen in Mariehamn, ontdekt u een betoverende  
archipel tussen Zweden en Finland. Wandel door de straatjes en bewon-
der de houten huizen en de kleine ambachtelijke winkels. Het Maritiem  
Museum is een aanrader om te bezichtigen. 

Dag 5  Åland
U heeft vandaag een vrije dag om zelf op ontdekking te gaan. Of u kunt 
een fiets huren en naar de eilanden Nåtö en Järsö fietsen. Het is één van de 
mooiste fietsroutes in de regio. Een andere mogelijkheid is om een kajak te  
huren en de omgeving via de zee te ontdekken.

Dag 6 Åland - cruise naar Stockholm
In de namiddag gaat u terug aan boord van de ferry en vaart u verder naar 
Stockholm. U komt ’s avonds aan in Stockholm. 

Dag 7 Stockholm
Stockholm, de Zweedse hoofdstad, is gebouwd op 14 eilanden, water is dus 
nooit veraf. De goed bewaarde Middeleeuwse gebouwen staan er zij aan zij 
naast moderne architectuur, en net buiten het stadscentrum is de archipel 
samengesteld uit 24.000 eilanden die uitnodigen tot een bezoek. 

Dag 8 Stockholm - cruise naar Helsinki
Laatste mogelijkheid om wat te gaan winkelen in Stockholm. In de late  
namiddag scheept u in voor de overtocht naar Helsinki. U verblijft op de 
ferry van Stockholm naar Helsinki.

Dag 9 Helsinki
Einde van de reis.
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Het land van de 1.000 meren (in werkelijkheid 187.000 
meren) is gekend voor zijn ruimte en frisse lucht. De 
naaldbossen en het aangename zomerklimaat maken 
het plaatje compleet. Ook de middernachtzon is hier in 
de zomermaanden van de partij. Een kustlijn van 4.500 
km is zeker niet niets te noemen en met een hippe 
hoofdstad als Helsinki, hebben de Finnen het ook meer 
dan getro�en. Finland is een waar natuurparadijs waar 
vissers, watersporters, vogelspotters en actieve vakan-
tiegangers hun gading kunnen vinden. Ook op culinair 
vlak hoeft dit land niet onder te doen.

In de wintermaanden is Finland vooral gekend vanwe-
ge het deel waar de Sami wonen, namelijk Lapland. De  
huskyhonden, de tochten per sneeuwscooter, een avon-
tuur met een ijsbreker, ronddobberen in water met 
ijstemperaturen, het zijn allemaal indrukken voor het 
leven. Ook de beroemdste inwoner van dit landsdeel, 
namelijk de Kerstman, heeft hier zijn thuis gevonden en 
doet elk jaar weer, de harten van jong (en minder jong) 
sneller slaan. 

Finland 
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Dag 1 Helsinki
Helsinki is een (culturele) moderne stad, met invloeden uit zowel het  
westen als het oosten van Europa. De verschillende historische tijdperken 
zijn duidelijk zichtbaar doorheen de stad, en dit via een wandeling er door-
heen en via een bezoek aan het maritieme fort Suomenlinna, dat u een 
goede kijk geeft op een fascinerend verleden. 

Dag 2 Helsinki - Lappeenranta (± 250 km)
We raden u een stop te Porvoo aan, een klein idyllisch stadje en het twee-
de oudste van Finland. Verder oostwaarts rijdt u nog langs de grensstad 
Vaatimaa, in de richting van Lappeenranta, dat het centrum vormt van 
Zuid-Karelia. Het is een stad gekend vanwege zijn hartelijke bevolking, zijn 
natuurlijke schoonheid. De baai met zijn fort en lindebomen, is een waar 
paradijs voor de inwoners. 

Dag 3 Lappeenranta - meer van Saimaa
We raden u aan om het Saimaameer te ontdekken per 2 uur durende boot-
tocht. ’s Avonds gaan vele mensen kijken naar de stroomversnellingen met 
draaikolken, een gegarandeerd spektakel voor het oog.

Dag 4 Lappeenranta - Savonlinna: Joensuu (± 340 km)
Vandaag gaat u tijdens uw reis echt een indruk opdoen van het beroem-
de merenland. Hierna volgt dan de stad Savonlinna, gekend vanwege 
zijn operafestival. Hier kunt u ook het gekende Olavinlinna kasteel, dat de  
Zweden hielp om Savonlinna te beschermen tegen een inval van de Russen 
in 1475, bezichtigen. De reis blijft verder noordwaarts gaan, in de richting  
van Kerimäki en Vihtari, om finaal in Joensuu uit te komen, dichtbij de  
Russische grens en op ongeveer 400 km van Helsinki. De stad werd gesticht 
in 1848 door tsaar Nicolaas I van Rusland, en kende een hoogbloei dankzij 
de bevaarbaarheid van de waterwegen in de riviermonding.

Dag 5 Joensuu - Jyväskylä (± 250 km)
De stad Varkaus is gekend vanwege haar culturele diversiteit, haar musea, 
haar kunsttentoonstellingen, haar concerten, haar evenementen en haar 
theaterstukken. Het is tevens de stad van de gekende architect Alvar Aalto.

Dag 6 Juväskylä - Tampere - Turku (± 315 km)
Vertrek richting Tampere, gelegen tussen het Näsijärvimeer en het  
Pyhäjärvimeer. Beide meren liggen niet op dezelfde hoogte. De 18 meter 
hoogteverschil tussen beiden wordt overbrugd via stroomversnellingen 
te Tampere. Deze stroomversnellingen zijn in het verleden altijd belangrijk  
geweest als energiebron en zeker de dag van vandaag als manier om elek-
triciteit op te wekken. Vervolgens reist u naar Turku, de oudste stad van  
Finland en de voormalige hoofdstad. 

Dag 7 Turku - Helsinki (± 165 km)
U reist westwaarts via Salo, ook gekend als de geboortestad van Nokia.  
U reist vandaag een deel langs de koningsroute, een reisweg die behoort 
tot de oudste reiswegen in Noord-Europa. Deze reisweg begint in Bergen 
(Noorwegen) langs de Atlantische Oceaan, helemaal tot in Sint-Petersburg, 
via de golf van Finland. Wit-bruine panelen langsheen de weg, duiden de 
interessante plaatsen aan.

Dag 8 Helsinki
Einde van de reis.

8-daagse �y & drive.

De meren en  
bossen van Finland
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U kunt zowel naar Fins, Noors of Zweeds Lapland  
reizen. In zowel het noorden van deze 3 landen vindt 
u uitgestrekte landschappen met besneeuwde bossen, 
bevroren meren en de winterse activiteiten. Het verschil 
zit niet in de landschappen, maar in de ruimte. Reizigers 
vinden hun weg sneller naar Fins Lapland mede door 
de Kerstman die er woont, waardoor het er wat drukker 
is. Zweeds Lapland is authentieker en rustiger net zoals 
Noors Lapland.

Het seizoen van winters Lapland loopt van begin decem- 
ber en loopt tot eind maart. De ijshotels openen pas 
in het tweede deel van december. De koudste maand 
in Lapland is februari. Het is namelijk ook de maand dat 
de zon steeds hoger aan de hemel komt te staan en de  
dagen in een snel tempo langer worden. De laagstaande  
zon compenseert daarmee de kou, dat ideaal is voor  
safari’s, een heldere sterrenhemel en het noorderlicht.

De drukste periode in Lapland is onze kerstvakantie,  
helaas is het daardoor onmogelijk om tijdens deze  
periode een à la carte reis samen te stellen. Wij bieden 
vaste pakketjes aan naar Lapland tijdens de kerstvakan-
tie met verschillende afreisdata.

In Lapland is er een grote diversiteit van accommodaties 
en activiteiten zodat er voor iedereen wel iets te vinden 
is. Hierbij sommen we enkele mogelijkheden op. Dit is 
slechts een kleine selectie van wat mogelijk is.

Winters 
Lapland 
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Hierbij een greep uit ons aanbod qua accommodaties (waarom niet een 
laatste nacht verblijven in een glazen iglo of ijskamer):

- Lapland Guesthouse in Kangos (Zweeds Lapland), een unieke guest- 
 house waar de eigenaars u de best mogelijke ervaring willen geven.
- Arctic Light Hotel in Rovaniemi (Fins Lapland), een stadshotel waar u  
 toch het Lapse gevoel krijgt. Dit hotel is ideaal indien u graag in een stad  
 wenst te verblijven.
- Gamme Cabins in Kirkenes (Noors Lapland), verblijf in een bungalow  
 geïnspireerd op een traditionele jacht- en vissershut. Vanuit de zithoek  
 kunt u misschien het noorderlicht spotten.
- Icehotel in Jukkasjarvi (Zweeds Lapland), niet het enige maar wel het  
 bekendste ijshotel. U overnacht er in een ijskamer waar alles gemaakt is  
 uit ijs. Indien u toch liever wat meer luxe hebt, kunt u ook kiezen om één  
 van de luxe suites te nemen, deze hebben hun eigen warme badkamer  
 met sauna.
- Santa Claus Holiday Village in Rovaniemi (Fins Lapland), overnacht in  
 het hotel van de Kerstman. Dichter bij de Kerstman slapen is niet mogelijk.  
 Breng zeker een bezoek aan de man en stuur een brief vanuit zijn post- 
 kantoor. U overnacht er in bungalows.
- Wilderness hotel Inari/Muotka/Nellim/Nangu (Fins Lapland), 4 hotels  
 met verschillende mogelijkheden qua kamertypes. Elk type is met  
 veel houtelementen gemaakt waardoor ze heel warm aanvoelen. Maar  
 het leukste is toch om in één van de Aurora Cabins te overnachten. Vanuit  
 het bed heeft u kans om het noorderlicht te spotten.
- Javri Lodge in Saariselkä (Fins Lapland), indien u liever geen kinderen in  
 het hotel wenst. In deze lodge zijn enkel volwassenen toegelaten. Het  
 was ooit het buitenverblijf van de Finse president maar is nu een luxe  
 lodge met zwembad.
- Loggers Lodge in Harads (Zweeds Lapland), luxe chalet voor 2 perso- 
 nen met privé chef. In een straal van 5km rond de lodge heeft u niets  
 anders dan bossen. U laat de chef weten wanneer u wenst te eten aan  
 de hand van een tablet. Bij de Lodge is er ook een sauna en jacuzzi om het  
 noorderlicht te spotten. 
- Chalets voor families in Levi (Fins Lapland), of u nu met 2 of met 12  
 personen reist, in Levi is er altijd wel een mogelijkheid om een chalet/ 
 appartement te vinden die voldoet aan de grootte van uw gezin.

- Een huskytocht is voor velen het hoogtepunt van een reis naar Lapland.  
 Tijdens deze unieke ervaring glijdt u met een hondenslee door de dikke  
 pakken sneeuw. De honden doen niets liever dan lopen, en dat merkt u  
 meteen. Af en toe moet u op de rem gaan staan als ze te enthousiast  
 worden. U deelt de slee met twee en stuurt afwisselend. (er zijn verschil- 
 lende mogelijkheden qua tijdsduur van 1h tot een 2-daagse).
- Dankzij de sneeuwscooter kunnen de inwoners van Lapland overal  
 komen, zonder bang te zijn weg te glijden of weg te zakken in de sneeuw.  
 Een sneeuwscooter geeft bovendien een enorm gevoel van vrijheid.  
 Tijdens een sneeuwscootertocht Lapland kunt u dat gevoel dan ook be- 
 leven! (er zijn verschillende mogelijkheden qua tijdsduur van 1h tot een  
 2-daagse).
- Rendieren en Lapland zijn dankzij de Sami onlosmakelijk met elkaar ver- 
 bonden. Ideaal als een slee door de sneeuw getrokken moet worden  
 komt hun goede uithoudingsvermogen goed van pas.
- Hier brengen de elfen hun vrolijke dagen door met het maken van  
 's werelds meest begeerde speelgoed, waarbij ze hout en verf mengen  
 met kerstmagie. Ga mee op dit onvergetelijke avontuur om de geheimen  
 van de speelgoedfabriek te ontdekken en ontmoet de magische be- 
 waker van het bos - de Kerstman!
- Op een exclusieve arctische excursie in Kirkenes willen we u het beste  
 koningskrab avontuur geven. We nemen u per sneeuwscooter en slee  
 mee in de �ord. U stapt uit op het bevroren ijs en helpt de visser de fuiken  
 uit de diepte te trekken door het gat in het ijs.
- Ervaar een unieke cruise-ervaring aan boord van de Sampo ijsbreker.  
 Deze deed vroeger dienst om de bevroren zee ijsvrij te maken.
- In het befaamde Ice Restaurant van het SnowHotel kunt u smakelijk  
 dineren, of u nu alleen een bezoek brengt aan het restaurant of als gast in  
 het hotel verblijft. U geniet er van een heerlijk 3-gangen diner.

- Voor veel reizigers is het dé reden om naar Lapland te reizen: het noor- 
 derlicht, oftewel Aurora Borealis. Dit bijzondere natuurverschijnsel  
 spreekt tot ieders verbeelding. De grote variatie in kleuren maakt dat het  
 telkens een andere ervaring is.
- Ervaar de sensatie van het rijden op ijs in Levi, karting is misschien be- 
 kend voor u, maar het besturen van een go-kart met spijkerbanden op de  
 ijsbaan is een totaal andere beleving.
- Sneeuwschoenen zorgen ervoor dat het praktisch onmogelijk is om weg  
 te zakken in de diepe sneeuw. Ze zorgen ervoor dat u op plekken kunt  
 komen die anders onbereikbaar zijn. Het is veel leuker dan u op het eerste  
 gezicht zou denken.
- Met een handboor, een touw en wat aas gaat u naar een bevroren meer.  
 Na het boren van het gat kan het ijsvissen aanvangen. De vangst van de  
 dag wordt meestal ’s middags op een open vuur klaargemaakt. 
- Na aankomst op de boerderij in Kiruna maakt u de IJslandse paarden  
 klaar en gaat u een rondrit maken door het bos waar overdag elanden te  
 zien zijn.
- Korouoma is een prachtig ruige bestemming in Zuid-Lapland. Deze lange  
 scheur in het gesteente herbergt spectaculaire watervallen die in de  
 winter de mogelijkheid bieden tot geweldig ijsklimmen.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Ierland is een land om te beleven. Denk aan helden, betovering en span-
ning, in Ierland mag u het allerbeste verwachten. Ongelofelijke landschap-
pen, warme mensen en bijzonder charmante dorpjes. Stort u op Ierlands 
eeuwenoude oosten waar fascinerende verhalen liggen. Waai uit op de 
Wild Atlantic Way, langs een oceaankust die u nergens anders vindt. Of laat 
u overdonderen door wat u ziet op de Causeway Coastal route. Dit is het 
moment om Ierland te ontdekken. Doe eens wat anders op vakantie, in 
Ierland barst het van de mogelijkheden, van traditionele muziek tot een 
eilandkabelbaan. Loop over een touwbrug, doe een Vikingen-tour, geniet 
van traditionele muziek of van een begeleide tour per black taxi. 

De Keltische cultuur is in Ierland overal aanwezig en de Ieren zijn trots 
op hun afkomst. Het bruisende stadsleven van Dublin met zijn Guinness 
en pubs kunt u in een wip inruilen voor de prachtige landschappen die 
de rest van het land rijk is. En nét die combinatie maakt van Ierland een  
topbestemming. 

Britse 
Eilanden
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Dit land, westelijk gelegen van België is geen onbekende. Zeker nu het land 
ervoor gekozen heeft om politiek de banden met de Europese Unie door 
te knippen, is het land niet meer uit het nieuws weg te slaan. Het Verenigd 
Koninkrijk is samengesteld uit Schotland, Noord-Ierland, Engeland en Wales. 
De verscheidenheid in het land is dan ook groot.

Schotland kent een zeer sterke aantrekkingskracht op gebied van natuur 
en culturele rijkdom. De Schotten mogen trots zijn op hun woongebied 
want het is uitzonderlijk in Europa. De meren (Loch Ness is het gekendste) 
maar ook de bergen (Highlands) en de natuur in het algemeen maken van 
deze bestemming een topattractie voor vele bezoekers. De eilanden rond 
Schotland, zoals Orkney, Shetland en de Hebriden maken het geheel nog 
aantrekkelijker. Tot slot is er ook de trotse hoofdstad Edinburgh met zijn jaar-
lijks festival de Military Tattoo.

Noord-Ierland heeft lange tijd in de schaduw gestaan van de andere lands-
delen en niet in het minst door zijn turbulente verleden. Gelukkig is deze 
bladzijde omgeslagen en heeft dit landsdeel een mooie toekomst voor de 
boeg. Belfast kent een enorme ontwikkeling met mooie projecten zoals het  

Titanic museum dat een ware must is voor de bezoeker van Noord-Ierland. 
De natuur, zoals de Giant’s Causeway is niet te versmaden.

Wales is het minst gekende, en meest vergeten stukje Verenigd Konink-
rijk, echter niet minder waard om te ontdekken. De Welshmen zoals ze zich  
zelf trots noemen, zijn een trotse bevolkingsgroep met een eigen taal en 
eigen gebruiken. Het Welsh was enkele decennia terug bijna uitgestorven 
maar kent de dag van vandaag een schitterende heropleving. Vooral het 
noorden van Wales met zijn nationaal park, Snowdonia, zal elke wandelaar 
en natuurliefhebber bekoren. 

Tot slot is er Engeland met de trotse hoofdstad Londen. Een metropool 
om u tegen te zeggen met een ongelofelijk aanbod aan cultuur en gastro-
nomie. De Engelse keuken heeft de laatste jaren een enorme transformatie 
ondergaan, waardoor haar nogal negatief imago, stilaan wordt wegge-
werkt. Naast Londen, zijn er natuurlijk ook de steden Manchester, Glasgow, 
Liverpool, Leeds, York, enz. De ene is al gekender dan de andere en is het 
niet vanwege het voetbal dan is het wel vanwege de Beatles of de rijke 
geschiedenis die u doorheen heel Engeland kunt terugvinden.

Jersey, Guernsey, Alderney, Herm en Sark lenen zich uitstekend om het  
actieve met het bourgondische te combineren. U vindt er leuke dorpjes en 
stadjes, interessante bezienswaardigheden, glooiende heuvels en woeste 
baaien met klifpaden, waar u heerlijk kunt fietsen of wandelen. De keuken, 
met onmiskenbaar Franse invloeden, lijkt speciaal voor fijnproevers ge- 
schapen. Natuurlijk heeft elk eiland zijn eigen karakter. Het éne wat woester, 
wat ruiger, het andere wat groener, weer een ander wat stiller. Voor elke 
smaak is er wel een eiland te vinden. De verschillen tussen de eilanden  
maken een bezoek aan meerdere Kanaaleilanden interessant. Guernsey 
vormt samen met Herm, Sark en Alderney een eigen Bailiwick (onafhanke-
lijk parlement). De Bailiwick Jersey is zelfstandig en iets groter dan Guernsey. 
Binnen de archipel is Sark nog eens een geval apart. Het is een ‘feodaal’ 
eiland waar ‘le seigneur’ het nog voor het zeggen heeft en waar de af- 
wezigheid van iedere vorm van gemotoriseerd verkeer onmiddellijk opvalt. 
Herm is bij eb opeens twee keer zo groot en op Shell Beach, het grootste 
strand van Herm, liggen prachtige schelpen, aangevoerd door de warme 
golfstroom. 

MEER INFO: www.imaginetravel.be

35
BRITSE EILANDEN

Verenigd 
Koninkrijk 

Kanaaleilanden 



Dag 1 Royal Tunbridge Wells - Brasted
Na aankomst in Engeland rijdt u naar de stad Canterbury, bekend vanwege  
het Middeleeuwse karakter van de binnenstad en de wereldberoemde  
Kathedraal. Via het lieflijke platteland van Kent met zijn weelderige tuinen 
rijdt u naar Royal Tunbridge Wells. 

Dag 2 Brasted - Portsmouth
Vanuit Kent rijdt u dwars door Sussex waarbij u talloze charmante en  
typisch Engelse dorpjes passeert. U doorkruist het South Downs National 
Park, geopend in 2011. Het park is een paradijs voor wandelaars, met de 
meeste wandelpaden van alle nationale parken in Engeland. U arriveert 
in het dynamische Portsmouth, een havenstad met een rijke maritieme  
geschiedenis. 

Dag 3 Portsmouth - Bath
Vanuit Portsmouth rijdt u naar Bath. Onderweg zijn er talloze beziens-
waardigheden maar zorg ervoor dat u voldoende tijd over houdt voor een  
bezoek aan Bath; na Londen de meest bezochte plaats in Engeland en sinds 
1987 op de werelderfgoedlijst. 

Dag 4 Bath - Bideford
In de ochtend kunt u Bristol bezoeken. Hierna kunt u een bezoekje bren-
gen aan Glastonbury, plaats waar de legendarische Koning Arthur begraven 
zou zijn. U eindigt in het Exmoor National Park, met zijn heide, bossen en  
valleien een waar wandelparadijs. 

Dag 5 Bideford - Fowey
De route gaat vandaag door het graafschap Cornwall, bekend om zijn rijke  
Keltische erfgoed. U komt langs de Bodmin Moor, een prachtig natuur- 
gebied. Vanaf de hoogste toppen heeft u een spectaculair uitzicht over het 
omliggende landschap met ruïnes, staande stenen en oude boerderijen. 

Dag 6 Fowey
Vanuit Fowey kunt u een prachtige rondrit maken door de uiterste punt 
van Cornwall. Een prachtig gebied met stenen monumenten, glooiende  
heuvels en prachtige stranden, geniet van exotische bloemen in de botani-
sche tuinen van het Eden Project. U overnacht in de omgeving van Fowey. 

Dag 7 Fowey - Torquay
Vanuit Fowey rijdt u naar Torquay. Onderweg komt u langs het rustige 
en welvarende marktstadje Tavistock, de prachtige 13e eeuwse Buckland  
Abbey en de bruisende havenstad Plymouth. 

Dag 8 Torquay 
Torquay ligt aan de rand van het Dartmoor National Park. Het park bestaat 
uit prachtig heidelandschap met granieten heuvels en biedt alle gelegen-
heid voor een ontspannen dag. 

Dag 9 Torquay - Bournemouth
De kust tussen Exmouth en Swanage staat bekend als de Jurassic Coast 
vanwege de vele fossielen die er te vinden zijn. Het staat dan ook niet voor 
niks op de Werelderfgoedlijst! 

Engeland

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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COMPLETE RONDREIS  
VAN ZUID-ENGELAND. 
12-daagse.

Dag 10 Bournemouth - Brighton
U toert via de zuidkust van Engeland weer in oostelijke richting waarbij 
u vele interessante kustplaatsjes kunt bezoeken en kunt genieten van de  
beste en originele Engelse 'Fish & Chips'! Via de Middeleeuwse stad  
Southampton en het New Forest National Park komt u in de populairste 
badplaats van Groot-Brittannië, Brighton, bekend vanwege de Pier en het 
Royal Pavilion.

Dag 11 Brighton
Vanuit Brighton kunt u Hastings bezichtigen, bekend vanwege de 'Slag om 
Hastings' uit 1066 waarbij Willem de Veroveraar met 7000 man voet aan wal 
zette en de laatste Saksische koning versloeg. 

Dag 12 Brighton
Einde van de reis.
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Wales Dag 1 Brecon Beacons
U rijdt naar het prachtige Brecon Beacons waar uw accommodatie voor de 
volgende twee nachten zal zijn. 

Dag 2 Brecon Beacons
In de buurt heeft u de bekroonde Penderyn distilleerderij. Met behulp van 
het natuurlijke bronwater uit de Brecon Beacons produceert de distilleerde-
rij Penderyn Single Malt whisky, evenals een gin, vodka en heerlijke room 
likeur. Blaenavon ligt op een korte afstand, waar u het Blaenafon Cheddar 
bedrijf heeft, een familiebedrijf met handgemaakte Welsh Cheddar kaas 
en zachte Welsh geitenkaas. Hun Pwll Mawr Cheddar rijpt onderaan de  
mijnschacht van de Big Pit National Coal Museum. 

Dag 3 Brecon Beacons - Snowdonia
Maak een bezoek aan de stad Caernarfon. Het indrukwekkende kasteel,  
domineert de stad. U rijdt verder naar de Pant Du Vineyard, een familie-
bedrijf op een idyllische locatie, met uitzicht op de prachtige Snowdonia 
bergen in het noordoosten en een panoramisch uitzicht op de zee in het 
westen. Zij zijn gerenommeerd voor het produceren van wijnen, cider en 
appelsap van hoge kwaliteit. Vanavond gaat u dineren bij een lokale familie.

Dag 4 Snowdonia 
Vandaag rijdt u naar het eiland Anglesey, waar er heel wat te ontdekken 
is. Breng er een bezoek aan de Halen Mon zoutmijn, een familiebedrijf dat 
rond het jaar 2000 hun eigen zout gemaakt heeft. Dit zout is zeer geliefd in 
het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de wereld. Waarom niet genieten 
van een ”afternoon tea” in Chateau Rhianfa voordat u terugreist naar het 
vasteland.

Dag 5 Snowdonia - Aberystwyth
In de buurt van Snowdonia, bevindt zich de universiteitsstad Bangor, waar 
u het Neoromaans Penrhyn Castle en Bangor Cathedral kunt bezoeken. Ga 
verder naar het magische Mid-Wales en maak een stop in het charmante  
dorp Portmeirion, een verrassend kleurrijke plaats aan de kust met een  
Mediterraanse sfeer. 

Dag 6 Aberystwyth - Cardi�
Vandaag kunt u tijd doorbrengen in de bruisende stad Aberystwyth. Neem 
de trein naar Constitution Hill waar u fantastische uitzichten over de baai 
en de kasteelruïnes heeft. U rijdt verder naar het pittoreske Aberaeron, 
een charmante havenstad met adembenemend uitzicht op Cardigan Bay. 
De Ceredigion Food Trail is heel populair en kunt u in deze regio volgen. 
Breng een bezoek aan de Da Mhile Distillery. Hier maakt men ambachtelijke  
organische sterke drank, waaronder “Botanical Gin” en “Seaweed Gin”.

Dag 7 Cardi�
Cardiff is gebouwd rond het kasteel en beschikt over tal van indrukwek-
kende historische gebouwen om te bezoeken evenals mooie parken en  
tuinen. Een lokale gids neemt u op ontdekking doorheen de stad. Onder-
weg maakt u tal van kleine stops om lokale specialiteiten te proeven. 

Dag 8 Cardi� 
Einde van de reis.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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DE SMAKEN VAN WALES. 
8-daagse Fly & Drive.

Brecon Beacons

Snowdonia

Aberystwyth

Cardi�



Dag 1 Rotterdam - Guernsey (vertrek op zondag)
U vliegt rechtstreeks vanaf Rotterdam naar Guernsey en wordt door onze 
lokale vertegenwoordiger opgewacht bij aankomst te Guernsey. 

Dag 2-5 Guernsey
Ontdekking van Guernsey op eigen tempo en ritme. 

Dag 5 Guernsey - Sark
Uw transfer van het hotel naar de haven is geregeld en de boottickets ont-
vangt u ter plaatse. U krijgt voor 2 dagen een huurfiets ter beschikking om 
het eiland op uw eigen tempo te verkennen. U zult ontdekken dat Sark een 
wereld op zich is waar de tijd lijkt stilgestaan te hebben. 

Dag 6 Sark
Ontdek Sark op eigen tempo. 

Dag 7 Sark - Guernsey
Vandaag vaart u weer terug naar Guernsey. 

Dag 8-9 Guernsey
Ontdekking van Guernsey op eigen tempo en volgens eigen invulling. 

Dag 10 Guernsey - Jersey
Vandaag vertrekt u per Condor Ferries naar Jersey. Jersey ligt aan uw  
voeten en u kunt zelf bepalen wat u van het mooie eiland wilt zien. Vanaf 
het busstation in St. Helier vertrekken de bussen naar alle delen van het 
eiland. Maar u kunt ook een auto of een fiets huren, als u wilt. 

Dag 11-14 Jersey
Ontdekt op eigen kracht Jersey en geniet met volle teugen van dit prach-
tige eiland.

Dag 15 Jersey - Rotterdam
U wordt in uw hotel opgehaald voor uw transfer naar de luchthaven. U 
vliegt vanuit Jersey terug naar Rotterdam.

Kanaaleilanden 
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Dag 1 Guernsey (vertrek op zondag)
U vliegt rechtstreeks vanaf Rotterdam naar Guernsey. Transfer naar het hotel.

Dag 2-3 Guernsey
Ontdek de pracht en het groen van Guernsey per fiets. Er zijn heel wat  
kleine gezellige wegen die over het hele eiland lopen. Fietsers, voetgangers 
en paardrijders hebben hier voorrang. Maak een fietstocht langs de noor-
delijke kust van Guernsey en ontdek mooie zichten op de kustlijn en mooie 
smalle paden. Rij zeker naar Jerbourg en de kliffen die je er aantreft.

Dag 4 Guernsey - Sark - Guernsey
Sark is met zijn 35,5 km lange kustlijn het smalste van de vier hoofdeilan-
den, echter wel historisch interessant en middeleeuws charmant. Breng 
zeker een bezoek aan “La Seigneurie Gardens, één van de meest populaire  
bezienswaardigheden van Sark. Overtocht naar Sercq en terug is per ferry. 

Dag 5 Guernsey - Jersey
U wordt naar de haven gebracht voor uw ferry naar Jersey. 

Dag 6-7  Jersey
Jersey heeft een ruim aanbod aan gevarieerde fietsroutes, waaruit u kunt 
kiezen, om het eiland te ontdekken. Ze verschillen allen in lengte en  
moeilijkheidsgraad. Zo is er bijvoorbeeld de route van de spoorlijn (Railway 
walk), die u vanuit St. Helier, langs de zuidkust en de voormalige spoorlijn, 
naar één van Jersey’s bekendste bezienswaardigheden leidt, de vuurtoren 
“Corbière”. 

Dag 8 Jersey 
Einde van de reis.

15-daagse rondreis charme  
van de 3 eilanden.

8-daagse �y&bike ontdekking 
van de Kanaaleilanden per �ets.

GUERNSEY

SAINT ANNE

JERSEY

SARK



SCHETSEN VAN SCHOTLAND. 
9-daagse � y & drive 
door de Schotse Highlands.

Dit � y & drive programma is ideaal voor een eerste ken-
nismaking van Schotland. U verkent hier de klassieke 
hoogtepunten op een aangenaam tempo. Liefhebbers 
van kastelen en culturele bezoeken vinden hier zeker 
hun gading. Indien u een meer gepersonaliseerd pro-
gramma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan. 

Schotland

Dag 1 Brussel - Edinburgh (20 km)
Begin uw Schotland ervaring met een bezoek aan Edinburgh, de stad met 
twee gezichten. De Oude Stad met zijn kleine straatjes en enge huizen 
en de Nieuwe Stad die dateert uit 1800 met zijn elegante gebouwen in 
Georgische stijl. 

Dag 2 Edinburgh
Ontdekking van de hoofdstad van Schotland. De meest gekende be-
zienswaardigheden zijn het Kasteel, het Royal Britannia Yacht en Holyrood 
palace.

Dag 3 Edinburgh - Rosslyn - Scottish Borders - Edinburgh  
  (100 km)
Verkenning van de omgeving van Edinburgh. Op slechts 25 minuten van 
Edinburgh bevindt zich Rosslyn Chapel uit de 15de eeuw. Dit is de plaats 
waar volgens sommige de Heilige Graal zou verborgen zijn. Vertrek naar 
Peebles. In de namiddag kunt u het oudste huis van Schotland bezoeken: 
Traquair House uit 1107 met zijn romantische sfeer. Dit was het voormalige 
jachthuis van de Schotse koningen en ook de plaats waar Mary, Queen of 
Scots verbleef in 1566. 

Dag 4 Edinburgh - Perth - Glamis - Aberdeen (200 km)
Rit naar Perth, een Romeinse nederzetting gesticht in de 1ste eeuw aan 
de oevers van de rivier de Tay. Bezoek aan Scone Palace, een weelderig 
ingericht landhuis uit de 9de eeuw en de plaats waar de Schotse koningen 
zich lieten kronen. Vertrek naar Glamis voor een bezoek aan het gelijknamig 
kasteel en rit naar Aberdeen.

Dag 5 Aberdeen - Speyside - Inverness (232 km)
U rijdt richting het Westen verder naar Speyside. Deze regio is gekend 
als bakermat van de whiskyproductie. Voordat u begint met het whisky-

proeven, stopt u best even aan de kathedraal in Elgin uit 1506, een ge-
bouw dat 100 jaar lang ongebruikt bleef. Overnachting in de omgeving van 
Inverness.

Dag 6 Inverness - Loch Ness - Fort William (101 km)
Op de oevers van Loch Ness bevindt zich het grootste kasteel van Schot-
land nl. Urquhart en het is een uitstekende plaats om de diepe wateren van 
Loch Ness te bewonderen. Dit kasteel dateert uit de 14de eeuw en werd in 
1692 door de Jacobieten verwoest. In de namiddag kunt u 1u. genieten van 
een cruise op het meer van Loch Ness. Rit naar Fort William.

Dag 7 Fort William - Glen Coe - Loch Lomond (123 km)
Vertrek naar Glen Coe, de plaats van het bloedbad in 1692 toen Wilhelm van 
Oranje Schotland probeerde te veroveren. Richting Zuiden naar Rannoch 
Moor in Crianlarach. In de namiddag rijdt u terug langs de grootste Loch 
van Schotland, Loch Lomond. Hier kunt u genieten van een 1u. durende 
cruise. 

Dag 8 Loch Lomond - Glasgow (60 km)
Rit naar Glasgow om deze architectuurstad te ontdekken. U kunt de kathe-
draal, the Burrell Collection en het Museum van Moderne Kunst bezoeken. 
In de namiddag is een bezoek aan het Glasgow Science Centre en het 
St. Mungo’s museum zeker de moeite waard. 

Dag 9 Glasgow - Edinburgh - Brussel (75 km)
Rit naar de luchthaven van Edinburgh voor de terugvlucht. 
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Aan boord van de legendarische Royal Scotsman, de 
meest exclusieve luxetrein ter wereld, maakt u een 
onvergetelijke reis door de prachtige natuur van de 
Schotse Hooglanden, terwijl u geniet van een goed glas 
single malt. De interieurs van de 9 historische rijtuigen 
uit de jaren ’30 zijn sedert 1985 weer in gebruik en 
bieden plaats aan een select gezelschap van maximum 
36 reizigers. De trein telt, naast de ruime, luxueus inge-
richte slaapcoupés, ook 2 restauratierijtuigen en een 
salon/barrijtuig met achteraan een observatieplatform. 
De trein rijdt enkel overdag, zodat u niets mist van het 
prachtige landschap en stopt voor de overnachtingen in 
pittoreske stations.

The Royal 
Scotsman

Coupés
Uw slaapvertrek is gelegen in één van de 16 slaapcoupés die luxueus gede-
coreerd zijn met kostbare houtsoorten, geslepen glas, historische prenten, 
een panoramavenster en vast tapijt. Uw couchette beschikt overigens over 
2 bedden met luxe bedlinnen, individueel regelbare verwarming, bureau 
en eigen badkamer met douche, lavabo, haardroger en toilet.

Restaurant & Bar 
De Royal Scotsman beschikt over 2 restauratierijtuigen waar gastronomi-
sche menu’s en klassewijnen bij kaarslicht geserveerd worden. De verse, 
verfijnde gerechten worden bereid door een team van topchefs. Er worden 
formele en informele diners gehouden. In het barrijtuig bent u van harte 
welkom voor een aperitie�e of één van de 43 soorten single malt whisky’s. 
Hier kunt u ook ontspannen nakeuvelen met uw medereizigers of genieten 
van Schots entertainment terwijl u van de prachtige panoramazichten ge-
niet. Aan het einde van de wagon bevindt zich een open oriëntatieplatform.

Dresscode
Avondkleding is niet altijd verplicht, maar voor de heren wordt verwacht 
te verschijnen met een das en colbert voor de informele diners. Voor de 
formele diners is een smoking of kilt een must. De dames komen in cock-
tailjurk of in het lang. Overdag mag het iets informeler: ongedwongen maar 
elegant.

Spa
Aan boord van de Royal Scotsman kan je niet enkel genieten van prachtige 
uitzichten en een heerlijke whisky, maar je kan je ook laten verwennen in 
1 van de 2 behandelingsruimtes van de “Bamford Haybarn Spa”.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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THE GRAND TASTE OF THE HIGHLANDS
PRIJS: 6 dagen, vanaf € 8.190 p.p.
Deze reis is een combinatie van de Taste of the Highlands en de Western 
Scenic Wonders en laat u kennismaken met het mooiste van Schotland. 

THE GRAND WESTERN SCENIC WONDERS
PRIJS: 8 dagen, vanaf € 11.200 p.p.
Deze reis is een combinatie van de Schotland’s Classic Splendours en de 
Western Scenic Wonders. Het is wellicht de meest complete reis die de trein 
maakt. 

Naast de 3, 4 of 5-daagse klassiekers en de combinatiereizen, zijn er ieder 
jaar enkele unieke themareizen met de Royal Scotsman mogelijk. Zo zijn 
er bijvoorbeeld de Scotch Malt Whisky Trail Tour, The Grand Tour of Great  
Britain, Heritage Homes & Gardens, The Glorious and Grand Private tour, 
Clans Castles & Isles,... 

Om deze luxetreinreizen te vervolledigen, kunnen de reisconsulenten van 
Imagine Travel uw pakketreis vervolledigen met de gepaste vluchten, trans-
fers en accommodatie. Er wordt aangeraden om 1 of 2 nachten voor de 
treinreis een verblijf te boeken in het luxueuze 5* hotel Balmoral. Dit hotel 
is in het centrum gelegen, nabij het station, en is tevens de verzamelplaats 
voor alle “Royal Scotsman” reizigers. Consulteer onze website voor een  
dergelijke inspiratiereis. Imagine helpt u graag met het samenstellen van 
uw droomreis.

7 
THE ROYAL SCOTSMAN

Klassieke routes

Themareizen

De Royal Scotsman rijdt enkel in de zomerperiode, van april tot oktober, 
en heeft de Schotse hoofdstad “Edinburgh” als vaste uitvalsbasis. Een reis 
met de Royal Scotsman is niet zomaar een treinreis, het is een belevenis 
op zich die u in alle luxe met de natuurpracht, cultuur en gastronomie 
van de Schotse Hooglanden kennis laat maken. 
De Royal Scotsman rijdt meermaals per jaar volgende trajecten:

TASTE OF THE HIGHLANDS
PRIJS: 3 dagen, vanaf € 4.200 p.p.
De trein start in de late namiddag in Edinburgh en voert u in noordelijke  
richting door de Schotse Hooglanden naar Boat of Garten en Dundee.  
Tijdens deze reis bezoekt u onder andere een nationaal park en een distil-
leerderij.

WESTERN SCENIC WONDERS
PRIJS: 4 dagen, vanaf € 5.240 p.p.
De trein start in de late namiddag in Edinburgh en voert u in westelijke  
richting naar Loch Lomond. De reis gaat verder via Fort William, Spean 
Bridge en Wemyss Bay. Tijdens deze reis bezoekt u onder andere Isle of Skye, 
het Glenfinnan monument, Inverlochy Castle en het eiland Bute met de 
Mount Stuart. Verder kunt u genieten van de prachtige natuur die u door-
kruist, van een single malt whisky of van een Afternoon Tea in een Scots 
landhuis of kasteel.

SCHOTLAND’S CLASSIC SPLENDOURS
PRIJS: 5 dagen, vanaf € 6.690 p.p.
De trein start in de late namiddag in Edinburgh en voert u via Keith, Kyle 
of Lochals en Inverness naar Perth en Dundee. Tijdens deze reis bezoekt u 
onder andere Plockton, Isle of Skye, Boat of Garten, Rothiemurchus Estate, 
Glamis Castle en Ballindalloch Castle, één van de meest indrukwekkende  
Schotse kastelen met romantische tuinen. Verder kunt u genieten van 
een bezoek aan een distilleerderij en hebt u de mogelijkheid tot kleiduif- 
schieten, vissen of een begeleide wandeling.

CombinatiereizenDe routes
Taste of the Highland (2 nights)
Scotland's Classic Splendors (4 nights)
Western Scenie Wonders (3 nights)

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Zie brochure Treinreizen p. 6-7.
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Dag 1 Brussel - Edinburgh - Loch Lomond (± 120 km)
Rit naar uw hotel gelegen in het Loch Lomond Nationaal park. 

Dag 2 Loch Lomond
Ontdekking van het gebied van Loch Lomond, het grootste zoetwatermeer 
van Groot-Brittannië. Vanuit het pittoreske 19de eeuwse Luss kunt u boot-
tochten maken naar de kleine eilandjes gelegen in het meer. Ook Tarbet is 
een goed vertrekpunt voor boottochten. Er zijn ook verschillende wandel-
mogelijkheden, kanotochten, mountainbiketochten,... 

Dag 3 Loch Lomond - Oban (± 110 km)
Rit langs Loch Fyne naar het kasteel Inveraray. Dit kasteel is eigendom van 
de Campbell clan, de meest invloedrijke clan van Schotland. Verder rit naar 
de gezellige havenstad Oban. Vanaf de McCaig’s toren heeft u een prachtige  
uitzicht op Oban. Bezoek aan de Oban whiskydestilleerderij is mogelijk.  
’s Avonds kunt u proeven van verse lokale producten in de vele goede vis-
restaurants in de haven! 

Dag 4 Oban: Iona, Mull & Sta�a
Oban is de ideale uitvalsbasis voor een dagexcursie naar De Hebriden  
eilanden Iona, Mull & Staffa. Vertrek in de haven van Oban met de ferry naar 
Mull. Met wat geluk kunt u onderweg dolfijnen, walvissen of een reuzen-
haai spotten! Daarna busrit naar de andere kant van het eiland waar u over-
stapt in een kleinere boot richting het eiland Iona. Op het eiland bezoek 
aan de beroemde abdij, een belangrijk Middeleeuws bedevaartsoord waar 
Schotse Koningen begraven werden. Vanaf Iona vertrekken kleine boten 
richting het eiland Staffa waar u Fingal’s Cave bezoekt. Deze zeegrot is vol-
ledig bekleed met basaltzuilen. Op het andere deel van het eiland nestelen 
papegaaiduikers, alken en zeekoeten. Terwijl u uitrust in het gras, landen 
papegaaiduikers vlak naast u! Terugkeer naar Mull per boot en daarna bus-
rit naar de haven Craignur voor de oversteek per ferry terug naar Oban.  
Overnachting in Oban.

Dag 5 Oban - Fort William (70 km)
Vertrek richting het gebied van Fort William, een gezellig bergstadje. Van 
hieruit zijn er verschillende wandelmogelijkheden met onder andere de 
wandeling op de Ben Nevis en voor de wat minder geoefende wandelaar 
een wandeling naar de waterval van An Steall. Het is ook de plaats waar de 
beroemde stoomtrein “The Jacobite” vertrekt.

Dag 6 Fort William - Mallaig - Skye 
Vertrek naar Skye via de mooiste panoramische weg van Schotland. Via 
Loch Eil naar het Glenfinnan Monument, het kustdorpje Arisaig naar het 
havenplaatsje Mallaig. Indien u via de kustweg gaat, zult u prachtige  
witte zandstranden zien. Vanuit Mallaig oversteek naar Skye met onderweg 
prachtige vergezichten. 

Dag 7 Skye
Verkenning van het eiland Skye met zijn schiereilanden en vele wandel-
mogelijkheden in onder andere de Cuillin Hills, de Old Man of the Storr en 
Quiraing. Vanuit Uig kunt u ook een dagexcursie naar De Buiten-Hebriden 
Barra, Uist, Harris en Lewis maken. Een bezoek aan de Talisker whiskydestil-
leerderij, het kasteel van Dunvegan en het pittoreske havenstandje Portree 
zijn ook een aanrader. Overnachting op Skye.

Dag 8 Skye - Loch Ness - Inverness (± 200 km)
U verlaat Skye via de brug die het eiland met het vasteland verbindt. Via 
Kyle of Lochalsh stop aan het schilderachtige kasteel van Eilean Donan en 
verder naar Loch Ness. U kunt een stop maken aan Urquhart castle of een 
boottocht maken vanuit Fort August. Verder naar Inverness, hoofdstad van 
de Highlands. 

Dag 9 Inverness - Pitlochry (± 140 km)
In de ochtend optioneel bezoek aan het bezoekerscentrum van Culloden. 
Rit naar Pitlochry via Aviemore. Bezoek aan het Cairngorm Nationaal Park, 
een zeer belangrijk wildreservaat. Er zijn verschillend wandelmogelijkheden 
in de omgeving. Verder naar het pittoreske stadje Pitlochry voor de over-
nachting.

Dag 10 Pitlochry - Edinburgh - Brussel
Rit naar de luchthaven van Edinburgh en terugvlucht naar Brussel.

HIGHLANDS & ISLANDS. 
10-daagse �y & drive  
door de Highlands en Islands.

Met dit programma verkent u de minder klassieke be-
zienswaardigheden van Schotland. De focus ligt hier op 
de natuur. U verkent een paar eilanden en de Schotse 
Hooglanden. Het programma voorziet ook tijd om actief 
te genieten van de natuur. Indien u een meer geperso-
naliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier 
voor u aan.

Schotland
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HET ONBEKENDE NOORDEN. 
12-daage �y & drive  
door Schotland, inclusief bezoek 
aan de Orkney eilanden.

U krijgt tijdens deze �y & drive een redelijk com-
pleet beeld van Schotland. Indien u een meer 
gepersonaliseerd programma wenst, passen wij 
dit met plezier voor u aan.

Schotland

Dag 1 Brussel - Edinburgh - Glasgow (± 90 km)
Bij aankomst, vertrek richting Glasgow en verkenning van de stad.

Dag 2  Glasgow - Fort William (± 175 km)
Ontbijt. Eventueel nog bezoek aan Glasgow en daarna rit naar Fort William. 
Onderweg mogelijkheid tot een cruise op Loch Lomond of stop aan het 
pittoreske dorpje Luss, gelegen aan het meer. Rit naar het noorden via  
Rannoch Moor. Fotostop aan Glencoe en daarna verder naar Fort William 
voor de overnachting.

Dag 3 Fort William - Skye - Kyle of Lochalsh (± 250 km)
Rit langs één van de mooiste wegen van Schotland. Stop aan het Glen-
finnan monument met zicht op de beroemde brug, gebruikt in de Harry 
Potter films. Oversteek per ferry van Mallaig naar Armadale. Ontdekking 
van het eiland Skye met de kleurrijke havenstad Portree. Terugkeer naar het  
vasteland via de brug. Stop aan het meest gefotografeerde kasteel van 
Schotland Eilean Donan. 

Dag 4  Kyle of Lochalsh - Ullapool (± 140 km)
Rit langs de prachtige Westkust, richting Ullapool. Onderweg mogelijkhe-
den voor stops in enkele dorpjes zoals bv. Plockton en de tuin van Inverewe. 
Aankomst in de bruisende havenstad Ullapool.

Dag 5 Ullapool - Thurso (± 200 km)
Rit van Ullapool naar Thurso langs één van de meest indrukwekkende kust-
lijnen van Groot-Brittannië. Stop in Durness met de John Lennon Memorial 
Garden en in Bettyhill. Een wandeling langs één van de vele zandstranden 
in het noorden is zeker een aanrader.

Dag 6 Thurso - Skara Brae - Thurso
Oversteek per ferry vanuit Scrabster of Gills Bay naar de Orkney eilanden. 
Bezoek aan het 5000 jaar oude dorp Skara Brae, de stenen cirkel (Ring of 
Brodgar) en het stadje Kirkwall met zijn vele winkeltjes met lokale pro-
ducten. Rit dwars door de Churchill Barriers en fotostop aan een Italiaanse  
kapel. Terugkeer naar het vasteland per ferry. 

Dag 7  Thurso - Inverness (± 180 km)
Rit naar de hoofdstad van de Highlands, Inverness. Onderweg stop aan het 
sprookjesachtige kasteel van Dunrobin aan de oostkust, met zijn Victoriaans 
museum en valkerij in de tuinen van het kasteel.

Dag 8 Inverness - Loch Ness - Inverness (± 70 km)
Vandaag ontdekking van de omgeving van Loch Ness en Inverness. Bezoek 
aan het kasteel van Urquhart, gelegen aan de oevers van Loch Ness. Ga 
op zoek naar Nessie tijdens een optionele cruise op het meer van Loch 
Ness. Bezoek aan de Clava Cairns, het Culloden slagveld en de verschillende  
kastelen in de omgeving zoals Brodie en Cawdor. 

Dag 9 Inverness - Speyside - Aberdeen (± 210 km)
Rit naar de omgeving van Speyside, beroemd voor zijn whisky distilleerde-
rijen. Bezoek aan één van deze distilleerderijen of bezoek aan de Speyside 
Cooperage waar ze de houten whisky vaten maken. Verder naar Aberdeen 
voor de overnachting.

Dag 10 Aberdeen - Fife - Edinburgh (± 200 km)
Vandaag vertrek naar het zuiden richting Edinburgh. Onderweg optione-
le stop aan Glamis Castle en het nieuwe V&A museum in Dundee voordat 
u de Tay brug oversteekt naar het koninkrijk Fife. Voor golfliefhebbers is  
St. Andrews een aanrader met zijn golfterreinen, oude kathedraal en  
koninklijke connecties. 

Dag 11 Edinburgh
Bezoek aan Edinburgh, de stad met twee gezichten. De Oude Stad met zijn 
kleine straatjes en enge huizen en de Nieuwe Stad die dateert uit 1800 met 
zijn elegante gebouwen in Georgische stijl. 

Dag 12 Edinburgh - Brussel
Rit naar de luchthaven en terugvlucht naar Brussel.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Dag 1 Cork
Bezoek aan de stad Cork met als hoogtepunt de 'English Market'; een over-
dekte versmarkt waar alleen lokale producten worden verkocht en waar u in 
het restaurant boven de markt direct kunt genieten van de diverse smaken 
van deze streekproducten! 

Dag 2 Cork - Bantry
Vandaag rijdt u een spectaculaire route langs de zuid- en zuidwest kust van 
Ierland met hoogtepunten als de Titanic Trail in Cobh en de pittoreske kust-
plaatsjes Kinsale en Clonakilty. 

Dag 3 Bantry
Bezoek de schiereilanden Beara en Iveragh met o.a. de wereldberoemde 
Ring of Kerry. U rijdt langs prachtige kusten, door pittoreske dorpjes en kunt 
volop genieten van de adembenemende natuur van West Ierland. 

Dag 4 Bantry - Dingle
Vanuit Bantry rijdt u via Killarney naar het schiereiland Dingle. Hier kunt u 
een fantastische route rijden langs Keltische overblijfselen en spectaculaire 
kusten, de indrukwekkende Mount Brandon beklimmen, of slenteren langs 
de vissershaven en talloze souvenirwinkeltjes in Dingle. 

Dag 5 Dingle - Galway
Vandaag passeert u de Shannon rivier en rijdt u langs de adembenemende  
Cliffs of Moher. Via het bizarre en mysterieuze landschap van leisteen,  
genaamd de Burren, komt u in Galway. Deze bruisende stad is bekend  
vanwege 's werelds langst lopende Oester Festival; ieder jaar gehouden  
tijdens het laatste weekend van September. 

Dag 6 Galway
Vanuit Galway kunt u de wereldberoemde Connemara bezoeken. Deze 
prachtige streek staat bekend om haar vele meren, idyllische stranden en 
ruige bergen. In de vele lieflijke dorpjes en stadjes die u passeert vindt u 
altijd wel een Ierse pub met een smakelijke 'home cooked meal'. 

Dag 7 Galway - Dublin
Vanuit Galway rijdt u dwars door het land naar de oostkust. U passeert 
hierbij de ruïnes van het klooster Clonmacnoise aan de Shannon rivier, wat 
vroeger één van de belangrijkste religieuze nederzettingen in Ierland was. 
U arriveert in Dublin en heeft de hele middag en avond om te genieten van 
de gastvrije sfeer van de Ierse hoofdstad. 

Dag 8 Dublin
Einde van de reis. 

HOOGTEPUNTEN 
VAN IERLAND. 
8-daagse �y & drive.

Ierland
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THE WILD ATLANTIC WAY. 
10-daagse �y & drive.

Ierland

Dag 1 Welkom te Dublin
Ontdekking van Dublin. ’s Avonds kunt u genieten van een heerlijke  
Guiness in één van de vele muzikale pubs in Temple Bar. 

Dag 2 Enniskillen - Donegal 
U verlaat Dublin in noordwestelijke richting via Enniskillen. Stop aan de  
indrukwekkende kliffen van Slieve League te Ti Linn, de hoogste zeekliffen 
van Ierland. Bewonder de traditionele Tweed wevers in studio Donegal te 
Kilmar.

Dag 3 Het schiereiland Inishowen 
Rij vandaag naar het mooie schiereiland Inishowen en bezoek Ierland’s 
meest noordelijke punt, Malin Head. Bezoek Fanad Head, waar u de Fanad 
vuurtoren kunt aantreffen, volgens de lokale inwoners is deze hoger dan 
de Eiffeltoren. 

Dag 4 Sligo
Neem een duik in één van de vele traditionele zeewierbaden langs de Sligo 
kust, een mengeling van warm Atlantisch zeewater en vers, met de hand, 
geoogst zeewier. Stop te Killala bay en geniet van een “Wild Atlantic Cultural 
Tour”. 

Dag 5 Connemara
Bezoek in de voormiddag Westport, de charmante kustplaats in het graaf-
schap Mayo. Geniet van het schitterende uitzicht over de Clew baai en de 
ontelbare kleine eilanden van Croagh Patrick, de heilige berg van Ierland. 
Stop te Killary Harbour, Ierland’s enigste �ord van Ierland.

Dag 6 Kli�en van Moher - Loop Head - Kerry
Rij doorheen de uitzonderlijke Burren regio, een overblijfsel uit de laatste 
ijstijd, alvorens de impressionante kliffen van Moher te bereiken. Deze  

 

kliffen storten zich 200 meter diep de Atlantische Oceaan in. U verblijft in 
de regio Clare / Limerick. 

Dag 7 Schiereiland Dingle
Dingle is het kleinste van de drie Kerry schiereilanden, het heeft veel te  
bieden op gebied van schoonheid, authenticiteit en het “echte” Ierland. 
Dingle is één van de Gaeltacht regio’s in Ierland, waar mensen nog steeds 
Gaelic (Iers) spreken en hun oude tradities in het dagelijkse leven behou-
den. Volg de kustweg tot Slea Head, het meest westelijke punt van Europa, 
geniet van de mooie zandstranden en bewonder de Blasket eilanden.

Dag 8 Schiereiland Iveragh
Reis vandaag verder langs de Ring van Kerry. Deze 170 km lange ringweg, 
brengt u langsheen kleine dorpen, verbazingwekkende baaien en valleien 
en langs adembenemende vergezichten over de Atlantische Oceaan. 

Dag 9 Cork - Dublin
Vandaag verlaat u de Atlantische kust en reist terug naar Dublin. Stop zeker  
te Cork en bezoek er de gekende Engelse markt met zijn overheerlijke  
delicatessen. Aankomst te Dublin, laat in de namiddag, geniet er nog van 
een pint bier in één van de vele pubs. 

Dag 10 Dublin
Einde van de reis. 

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Peter de Grote creëerde het “Wonder van zijn tijd” door 
overal in West-Europa de grote specialisten naar zijn 
St.-Petersburg te halen. In en rondom de stad wedijve-
ren nu Renaissance, Barok en Art Nouveau. De archi-
tectuur vertolkt de rijkdom van weleer. St.-Petersburg 
is niet de oudste, maar misschien wel de mooiste stad 
van Oost-Europa. Daar waar St.-Petersburg een modieus  
hersenspinsel van de 18de eeuwse tsaar is geweest, 
is Moskou een eeuwenoud bolwerk waar macht, rijk-
dom en gezag onverminderd kracht en ernst uitstralen. 
Niettegenstaande de verwaarlozing onder het vorige  
politiek regime, ligt de stad aan de Moskva er stralend 
bij. De �ere torens en imposante muren van het Krem-
lin met zijn prachtige kathedralen zijn slechts een fractie 
van wat deze cultuur-metropool te bieden heeft.

Imagine Travel is goed thuis in beide steden en laat u 
graag kennismaken met de pracht en praal van weleer. 
Wie droomt er niet van de uitgebreide collectie van het 
Hermitage-museum te ontdekken, de graftomben van 
de Romanovs te bezoeken in de Petrus en Paulusvesting 
of zich een tsaar of tsarin te wanen in het Catharina- 
paleis te Poesjkin of het Grote paleis te Petrodvoretz. Een 
absolute must van iedere wereldreiziger is ongetwijfeld 
ooit een wandeling te maken op het Rode Plein, langs de 
muren en kathedralen van het Kremlin. Kunstliefhebbers 
kunnen ongetwijfeld hun hartje ophalen in de talrijke 
kunstmusea zoals de Tretjakov-galerij of het Poesjkin-
museum. Ook de stadjes van het Oude Rusland zoals 
Serguiev Possad, Vladimir of Suzdal tonen we u graag in 
een excursie of tijdens één van onze combinatiereizen: 
Authentic Russia en De Gouden Ring van Moskou.

Rusland
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INSPIRATIEREIZEN EN REIZEN OP MAAT
Imagine Travel ontdekte Moskou en St.-Petersburg voor u en vond er, naar 
de traditie van het huis, voor elk wat wils. Naast de gekende vaste waarden 
bieden we u ook enkele kleinere, typische hotels aan. Imagine Travel helpt u 
graag bij de uitwerking van uw hele reis met de door u gekozen accommo-
datie, de gepaste vluchten, privé transfers (al dan niet begeleid), begeleide 
excursies met privé transport in de door u gewenste taal,... 
Als u zelf niet goed weet hoe u aan uw reisplanning moet beginnen 
hebben we alvast enkele inspiratiereizen uitgewerkt waarin we de meest 
gevraagde excursies hebben opgenomen en dit gecombineerd met ver-
schillende accommodatievormen (3, 4, 5*, klassiek, modern,...). Zo kunt u 
niet enkel een selectie maken op basis van uw criteria maar geven we u ook 
een idee welk budget u dient te voorzien. 
Naast de individuele citytrips bieden we u ook een ruim aanbod aan com-
binatiereizen, een groepsreis, enkele zorgvuldig geselecteerde riviercruises 
en Trans Siberische treinreizen.

REISVOORBEREIDING EN FORMALITEITEN
Imagine houdt zich eraan u zo volledig mogelijk te informeren bij uw reis-
voorbereiding. Hierbij hoort uiteraard ook het formele gedeelte: interna-
tionaal paspoort, visumplicht, verplichte inentingen,... Het belangrijkste 
document voor een reis naar Rusland is het internationaal paspoort (bor-
deaux boekje) voorzien van een geldig visum. 
Kinderen dienen altijd over eigen identiteitsbewijzen te beschikken (raad-
pleeg uw stads- of gemeentediensten).
Een geldige bijstandsverzekering is eveneens vereist om naar Rusland te 
reizen.

De procedure voor het bekomen van uw Russisch visum is in de voorbije 
jaren al menigmaal gewijzigd. Vroeger diende men alles manueel in te 
vullen en bij de ambassade aan te schuiven om een visum te bekomen. 
Enkele jaren later werden de Visa Centre opgericht om deze taak op zich te 
nemen en nu is er zelfs sprake om in de nabije toekomst gebruik te maken 
van een elektronisch visum.
Afhankelijk van de geldende procedure zal Imagine Travel u de juiste 
informatie bezorgen en u wegwijs maken bij het aanvragen van uw visum.
U kunt er ook voor opteren om uw visum te laten verzorgen door een 
erkende visumdienst. Imagine heeft voor haar klanten een voorkeurstarief 
bekomen bij Visadesk. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de prijs van 
het visum, de transportkosten en de behandelingskost. Meer info bij uw 
reisagent, op onze website www.imaginetravel.be of bij Visadesk.
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INDIVIDUELE CITYTRIPS.
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Dag 1 Brussel - Moskou
Lijnvlucht naar Moskou. Transfer naar het centraal gelegen 4*-hotel voor  
3 overnachtingen.

Dag 2 Moskou
Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijk-
ste bezienswaardigheden van de stad en bezoek aan het kerkhof van het  
Novodievichiklooster. Bezoek aan de Christus Verlosserskerk, de metro en 
de Arbatwijk.

Dag 3 Moskou
Bezoek aan het Kremlin met interieurbezoek aan één van de kathedralen en 
bezoek aan de Wapenzaal. Bezoek aan de Tretjakov-galerij.

Dag 4 Moskou - Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

PRIJS: vanaf € 990 p.p. (2022). 

IMAGINE MORE
Indien u één van deze reizen in gesloten gezelschap wenst te maken, 
kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf uw hotel- en transportfacili-
teiten en Imagine maakt uw droomreis op maat voor uw reisgezelschap. 

Natalia
4-daagse citytrip Moskou.

Dag 1 Brussel - St.-Petersburg 
Lijnvlucht naar St.-Petersburg. Transfer naar het stadscentrum. Installatie in 
het centraal gelegen 4*-hotel voor 4 overnachtingen.

Dag 2 St.-Petersburg
Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste 
bezienswaardigheden van de stad. Bezoek aan de Petrus en Paulusvesting. 
Bezoek aan de Hermitage, één van de meest prestigieuze musea ter wereld. 

Dag 3 St.-Petersburg
Excursie naar Peterhof, ook wel Petrodvoretz of het Russische Versailles ge-
noemd. Wandeling doorheen de Franse tuinen met honderden fonteinen. 
Bezoek aan de imposante Izaakskathedraal.

Dag 4 St.-Petersburg
Vertrek naar Tsarskoje Selo (tsarenstad), voor een bezoek aan het Catha-
rinapaleis, de zomerresidentie van Catharina de Grote. Bezoek aan het  
aristocratisch Yussupovpaleis. Begeleide wandeling op de majestueuze  
flaneerboulevard Nevski Prospect. ’s Avonds: tickets voor een folklore- 
avond spektakel in het Nikolayevski-paleis.

Dag 5 St.-Petersburg - Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de lijnvlucht naar Brussel.

Opgelet:
Tijdens het zomerseizoen zijn er rechtstreekse Brussels Airlines vluchten.  
In het winterseizoen (november-april) worden er vluchten met een tus-
senstop voorzien.

PRIJS: vanaf € 1.460 p.p. (2022).

Stravinski
5-daagse luxe citytrip naar St.-Petersburg.

Moscow

St.-Petersburg
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8-daagse luxe-groepsreis Moskou  
en St.-Petersburg in volpension.
Alle bezoeken inbegrepen.

IMAGINE MORE
Indien u deze reis privé of in gesloten gezelschap wenst te  
maken, kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf uw hotel-  
en transportfaciliteiten en Imagine maakt uw droomreis op 
maat. 

Anastasia

Dag 1 Brussel - Moskou 
Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Moskou. Kort stadsbezoek op 
weg naar het hotel. Transfer naar hotel Hilton Leningradskaya***** voor een 
verblijf van 3 nachten.

Dag 2 Moskou
Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor het Rode Plein en enkele van 
de belangrijkste bezienswaardigheden van de Russische hoofdstad. Bezoek 
aan het interieur van de Verlosserskathedraal. Bezoek aan de Tretjakov- 
galerij.

Dag 3 Moskou
Bezoek aan het Kosmonautenmuseum en wandeling door het VDNKh park, 
een gigantisch park waar Sovjetpaviljoenen en socialistische kunstwerken 
tentoongesteld staan. Bezoek aan de metro van Moskou en wandeling 
doorheen de Arbatwijk. 

Dag 4 Moskou - St.-Petersburg
Bezoek aan het Kremlin met enkele paleizen, kathedralen en de beroemde 
Tsarinaklok. Interieurbezoek aan één van de kathedralen. Reis met de Sapsan 
sneltrein naar Sint-Petersburg. Installatie in het hotel Ambassador**** voor 
een verblijf van 4 nachten.

Dag 5 St.-Petersburg
Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste  

bezienswaardigheden van de stad en bezoek aan de Petrus en Paulus- 
vesting. Bezoek aan de Hermitage, één van de meest prestigieuze kunst-
musea ter wereld.

Dag 6 St.-Petersburg
Excursie naar Peterhof, ook wel Petrodvoretz of het Russische Versailles  
genoemd voor een wandeling doorheen de Franse tuinen met honderden 
fonteinen. Bezoek aan de indrukwekkende Izaakskathedraal. 

Dag 7 St.-Petersburg
Vertrek naar Tsarskoje Selo (tsarenstad), voor een bezoek aan het Catharina- 
paleis met de beroemde amberkamer. Bezoek aan het aristocratisch  
Yussupovpaleis, waar Raspoetin in 1916 vermoord werd. Begeleide wande-
ling op de majestueuze flaneerboulevard Nevski Prospect. Folklore-avond 
met tsarendiner in het Nikolayevski-paleis.

Dag 8 St.-Petersburg - Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht 
naar Brussel.

PRIJS: vanaf € 2.250 p.p. (2022).
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Imagine stelt u een 11- en 12-daagse riviercruise voor tussen Moskou en 
St.-Petersburg.
We laten u kennismaken met de natuurpracht van de voorbijglijdende 
landschappen, van de Russische parels zoals Kizhi en Uglich en van de 
cultuurmetropolen Moskou en Sint-Petersburg. We laten u graag genieten 
van de culturele rijkdommen en de gastvrijheid van het Russische volk aan 
boord van de vernieuwde MS Kandinsky en MS Tchekhov.
De ideale reisperiode voor deze cruises is van mei tot september. Zeker de 
maand juni is erg gegeerd door reizigers die willen genieten van de periode 
van de Witte Nachten, de periode waar het zo goed als niet donker wordt.
Voor de 11-daagse cruise gaat u aan boord van de MS Kandinsky en is er 
de mogelijkheid om in Comfort-kajuiten of Junior Suites met privé sanitair 
te logeren.
Voor de meest complete prestigieuze 12-daagse cruise verblijft u aan 
boord van de vernieuwde MS Tchekhov in één van de volgende kajuit- 
types: compacte comfort-twin kajuiten, Junior Suites of luxueuze Suites. 
De grote troeven van de 12-daagse reis zijn het complete programma 
met een dubbel bezoek aan het Hermitage-museum, een excursie naar  
Serguiev Possad en het verblijf op de recent gerenoveerde luxe-riviercruiser 
met binnenzwembad.
Beide cruises worden begeleid door Franstalige gidsen. 
Op enkele data zijn eveneens Nederlandstalige gidsen voorzien.
Ontdek de geheimen van de Neva en de Volga en laat u meevoeren naar 
het tsarentijdperk. 

PRIJS: 
Kandinsky: 11-daagse cruise, vanaf € 2.490 p.p. (2022).
Tchekhov: 12-daagse cruise, vanaf € 3.070 p.p. (2022).

Voor meer info over beide programma’s, reisdata, de schepen en kajui-
ten verwijzen we u graag naar onze website.

RIVIERCRUISES TUSSEN  
MOSKOU EN ST.-PETERSBURG. 

Rusland
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CATHARINA
8-daagse individueel begeleide duo citytrip Moskou en St.Petersburg.
De specialisten bij ImagineTravel hebben voor u een 8-daags programma 
uitgewerkt waarbij een mooie balans werd gezocht tussen bezienswaardig-
heden, kunst en cultuur, natuur en vrije tijd in beide steden. Imagine kiest 
voor u de meest passende accommodatie uit en stelt u 3 formules voor 
waarbij voornamelijk gelet wordt op de prijs-kwaliteit verhouding en de 
centrale ligging van de accommodatie en dit naar ieders smaak en budget.
PRIJS: vanaf € 2.185 p.p. (Catharina Classic, 2022).

AUTHENTIC RUSSIA
10-daagse individueel begeleide rondreis in het hart van Siberië, aan het 
Baikalmeer.
Dit programma is speciaal uitgewerkt voor reizigers die willen kennismaken 
met het authentieke Rusland en willen terugkeren naar de natuur van het 
oude Rusland. De regio rond het Baikalmeer is hier de uitgewezen locatie 
voor. Een privé natuurgids loodst u door de prachtige natuur over onbe-
treden paden en laat u kennismaken met de weidse landschappen langs 
het Baïkalmeer. Tijdens de winterperiode kan er zelfs met een 4x4 over het 
bevroren meer gereden worden. 
PRIJS: vanaf € 2.895 p.p.

DE GOUDEN RING VAN MOSKOU
7-daagse individueel begeleide rondreis. Op zoek naar Ruslands ver- 
leden.
Op ongeveer een 200-tal km ten noordoosten van Moskou bevinden zich 
een aantal Oud Russische steden van rond de 11de tot 14de eeuw. In  
stadjes zoals Vladimir, Suzdal, Kostroma, Jaroslavl, Rostov en Serguiev  
Possad komt u tal van kerken, kloosters en kathedralen met kleurrijke  
koepels tegen en maakt u kennis met het Oude Rusland.
PRIJS: vanaf € 2.595 p.p.

TRANS SIBERIAN RAILWAYS 
Een reis met de “Trans Siberische Express” spreekt ongetwijfeld tot ieders 
verbeelding. Imagine Travel heeft ervoor geopteerd u twee van deze  
memorabele treinreizen aan te bieden met geprivatiseerde luxetreinen.

TSARENGOUD
Imagine stelt u een 16-daagse avontuurlijke Trans Siberische luxe-treinreis 
voor tussen Moskou en Peking met bezoek aan Mongolië. U hebt de keuze 
uit Duits-, Frans- of Engelstalige begeleiding en er is de mogelijkheid om in 
4- of 2-persoonscouchettes te logeren in verschillende luxe-niveaus, al dan 
niet met privé sanitair. 
PRIJS: vanaf € 5.138 p.p. in een 4-persoonscouchette (2022).

THE GOLDEN EAGLE
Imagine stelt u een 15-daagse luxetreinreis voor tussen Moskou en  
Vladivostok in luxe-accommodatie met privé sanitair. Naast de slaapcoupés 
beschikt de trein eveneens over enkele prachtig gedecoreerde restauratie-
rijtuigen en een gezellige Lounge-Piano bar.
PRIJS: vanaf € 15.895 p.p. in Silver Class (2022).

SIBELIUS
13-daagse individuele multi-citytrip doorheen Rusland en de Baltische 
Landen.
De reisconsulenten bij Imagine Travel hebben voor u een 13-daagse multi- 
stedentrip uitgewerkt waarbij een mooie balans werd gezocht tussen  
begeleid en vrij reizen.
Voor het Rusland-gedeelte voorzien we voor u de nodige transfers, trein-
tickets en privé gidsen. Voor de reis doorheen de Baltische Landen geven 
we de reiziger meer vrijheid en voorzien we enkel accommodatie en trein-, 
ferry- en bus-tickets.
PRIJS: vanaf € 2.850 p.p. (2022).

Voor meer info over deze programma’s, reisdata,... verwijzen we u graag 
naar onze website.
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Het Balticum is al sinds de Middeleeuwen een knooppunt voor handel van Rusland en Scandinavië naar het Westen. De architecturale  
en sociale sporen van deze rijke traditie zijn nog tastbaar aanwezig in Estland, Letland en Litouwen. Tallinn, het oude Reval, dankt 
zijn economisch verleden aan de activiteiten van Peter de Grote, de stichter van St.-Petersburg. Het drukkere Riga is tot op vandaag 
een zeehaven met wereldfaam. Vilnius zal met zijn rijke architectuur en vooraanstaande positie als universiteitsstad menig reiziger 
bekoren. Een ontdekking van de Baltische hoofdsteden, omringd door een genereuze natuur, is een fris avontuur waarbij de reiziger 
zal geconfronteerd worden met een rijk verleden en een hoopvolle toekomst. Imagine Travel zocht voor u in deze prachtige, maar 
door weinigen gekende landen, de passende accommodatie om er uw citytrip of �y & drive optimaal te doen verlopen.

Baltische Staten
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De Baltische landen lenen zich uitstekend voor het  
maken van een 3- of 4-daagse citytrip of indien u wenst 
een 5-of 6-daagse multi-cityrtrip. Bij Imagine Travel kunt 
u zowel terecht voor transport naar en in de verschillen-
de steden als voor verbindingen tussen de 3 hoofdste-
den. Wij kunnen voor u een privé-transfer reserveren  
tussen de luchthaven en het hotel van uw keuze. Daar-
naast zijn er ook busverbindingen in luxe mini-autocars 
tussen Tallinn, Riga en Vilnius. Vanuit Tallinn kunt u ook 
de ferry nemen voor een kort bezoek aan Helsinki. Enkele  
voorbeelden vindt u op de volgende pagina’s.

Citytrips 
en multi citytrips

De Baltische landen lenen zich uitermate voor een rondreis per huur- 
wagen van noord naar zuid of omgekeerd. U dient wel rekening te houden 
met vrij hoge internationale one way kosten (± 200€) voor de huurwagen 
die u ter plaatse dient te betalen. Om dit ter vermijden, en indien u vol-
doende tijd heeft, kunt u ook een volledige rondreis maken met begin en  
eindpunt in Riga. Imagine helpt u graag bij het uitwerken van de ideale 
route met aangepaste accommodatie naar ieders wens en budget!
In de Baltische landen is er een ruim aanbod aan overnachtingsmogelijk- 
heden, van budgetvriendelijke hotels tot stijlvolle luxehotels. Bent u op 
zoek naar een authentieke luxeverblijf op een idyllische locatie? Kies dan 
voor één of meerdere overnachtingen in één van de vele paleishotels of 
manoirs. 
Als voorbeeld hebben we voor u alvast 2 inspiratiereizen uitgewerkt. 

BALTICS IN VOGELVLUCHT
10-daagse klassieke rondreis met huurwagen langs de hoogtepunten van 
de Baltische Staten zoals o.a. Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Riga, Tartu en Tallinn.
PRIJS: vanaf € 1.320 p.p. (2022).

AUTHENTIC BALTICS
13-daagse “Fly & Drive” doorheen de Baltische Staten met verblijf in char-
mante luxehotels, manoirs en paleizen.
PRIJS: vanaf € 2.170 p.p. (2022).

Als u zich niet comfortabel voelt om de Baltische Staten zelf te doorkruisen 
met een huurwagen of Lux Express bus, biedt Imagine Travel u de moge-
lijkheid de Baltische hoofdsteden te verkennen tijdens een internationale 
groepsreis.

CLASSICAL BALTICS
9-daagse culturele groepsreis met internationaal gezelschap met Frans- of 
Engelstalige begeleiding. Keuze uit logies in 3 of 4*-accommodatie.
PRIJS: vanaf € 1.490 p.p. (3*-hotels, 2022).

Voor meer info over deze programma’s, reisdata,... verwijzen we u graag 
naar onze website.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Fly & Drives Internationale 
groepsreis

Tartu 

Tallinn

Riga

Vilnius

Kaunas

Klaipeda

ESTLAND

LETLAND 

LITOUWEN



Dag 1 Brussel - Tallinn
Lijnvlucht naar Tallinn. Onthaal en privé transfer naar het centraal gelegen 
4*-hotel voor 3 overnachtingen.

Dag 2 Tallinn
Privé begeleide stadswandeling met Eng/Fr. gids met aandacht voor enke-
le van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad: het parlement,  
de orthodoxe Alexander Nevsky kathedraal, de Dome Kerk, de oude  
St.-Nicolas Kerk, het middeleeuwse stadhuis, het stadsplein en Toompea 
Hill. ’s Namiddags vrije tijd of reserveer één van onze optionele excursies: 
Kadriorg paleis, Rocca Al Mare openluchtmuseum, KUMU kunstmuseum of 
Lahemaa Nationaal Park.

Dag 3 Tallinn - Helsinki - Tallinn
Mogelijkheid tot een individuele excursie per ferry naar Helsinki.

Dag 4 Tallinn - Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

PRIJS: vanaf € 570 p.p. (2022).

Dag 1 Brussel - Riga
Lijnvlucht naar Riga. Onthaal en privé transfer naar het centraal gelegen 
4*-hotel voor 3 overnachtingen.

Dag 2 Riga
Privé begeleide stadswandeling met Eng/Fr. gids met aandacht voor enkele 
van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad: de Dome Kathe-
draal, de St.-Pieterskerk, de oude gildehuizen, de Zweedse Poort en de Drie 
Broers. Vrije namiddag voor een wandeling door de jugendstilwijk.

Dag 3 Riga
Vrije tijd voor een individueel bezoek aan de Baltische metropool Riga of 
reserveer één van onze optionele excursies: Jurmala, Etnografisch open-
luchtmuseum, Sigulda of Rundale paleis.

Dag 4 Riga - Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

PRIJS: vanaf € 485 p.p. (2022).

Baltische 
Staten
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Tallinn Riga
4-daagse citytrip Tallinn. 4-daagse citytrip Riga.

INDIVIDUELE CITYTRIPS.



Dag 1 Brussel - Vilnius
Lijnvlucht naar Vilnius. Onthaal en privé transfer naar het centraal gelegen 
4*-hotel voor 3 overnachtingen.

Dag 2 Vilnius
Privé begeleide stadswandeling met Eng/Fr. gids met aandacht voor enkele 
van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad: de Kathedraal, het 
Gediminas Kasteel, de elegante St.-Anne Kerk, de Universiteit en de Poort 
van het Morgenrood. Vrije namiddag.

Dag 3 Vilnius
Vrije tijd voor een individueel bezoek of reserveer één van de optionele  
excursies: Trakai, Rumsiskes openluchtmuseum of uitstap naar Kaunas.

Dag 4 Vilnius - Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

PRIJS: vanaf € 485 p.p. (2022).

Dag 1 Brussel - Tallinn
Lijnvlucht naar Tallinn. Onthaal en transfer naar het centraal gelegen 4*- 
hotel voor 2 overnachtingen.

Dag 2 Tallinn
Vrije dag voor een individuele ontdekking van deze Hanzestad of reserveer 
één van onze optionele excursies.

Dag 3 Tallinn - Riga
Transfer per Lux Express bus naar Riga (± 4.5u). Installatie in het centraal 
gelegen 4*-hotel voor de komende 3 nachten.

Dag 4-5 Riga
Vrije tijd voor een individueel bezoek aan de Baltische metropool Riga of 
reserveer één van de optionele excursies.

Dag 6 Riga - Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

PRIJS: vanaf € 635 p.p. (2022).

IMAGINE MORE
Indien u deze reisprogramma’s wenst te wijzigen of te combineren met 
een andere stad, kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf uw hotel- en 
transportfaciliteiten en Imagine maakt uw droomreis op maat. 

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Vilnius
4-daagse citytrip Vilnius.

Baltische Parels
6-daagse duo citytrip Tallinn en Riga.



Het centrum van de culturele ver�jning doorheen de 
woelige episodes die het voormalige Oostblok heeft 
doorgemaakt. De toenemende interesse van de westerse 
reiziger naar deze bestemming is ongetwijfeld mede te 
danken aan de veelzijdigheid die Polen te bieden heeft. 
Zowel citytrips naar Warschau of Krakau als themareizen  
voor de individuele of groepsreiziger zijn de ideale reis-
formules om Polen te ontdekken. Onvergetelijk is een 
wandeling op het marktplein van Krakau, terecht be-
stempeld als één van de mooiste en grootste middel-
eeuwse marktpleinen van Europa. Krakau is eveneens 
de ideale uitvalsbasis voor excursies naar de zoutmijnen 
van Wieliczka en de concentratiekampen van Auschwitz 
en Birkenau. De hoofdstad, Warschau, gelegen in het 
hartje van Polen, werd volledig heropgebouwd na de 
verwoestingen van de tweede wereldoorlog en fungeert 
vandaag de dag als economisch en cultureel centrum. 
Imagine Travel is goed thuis in Polen en werkte er voor 
u enkele voorbeelden uit voor een geslaagde city trip of 
�y & drive.

Polen
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Polen leent zich uitermate voor het maken van een 3-, 
4- of 5-daagse citytrip naar Krakau, Warschau, Gdansk of 
Wroclav. Indien u wat meer tijd hebt kunnen we u ook 
een multi-cityrtrip voorstellen. Bij Imagine Travel kunt u 
zowel terecht voor transport naar als voor verbindingen 
tussen de verschillende steden. Wij kunnen voor u een 
privé-transfer reserveren tussen de luchthaven en het 
hotel van uw keuze en bieden u een ruime waaier aan 
excursiemogelijkheden. Enkele voorbeelden vindt u op 
de volgende pagina.

Citytrips 
en multi citytrips

Polen is uitermate geschikt voor het maken van een rondreis per huur- 
wagen. Er is bovendien een ruim aanbod aan overnachtingsmogelijkheden, 
van budgetvriendelijke hotels tot stijlvolle charmehotels of een authentieke 
luxeverblijf in de natuur op een idyllische locatie.
Indien u uw wagen inlevert in een andere stad dan deze waar u hem  
opneemt, dient u wel rekening te houden met one way kosten die u ter 
plaatse dient te betalen. Om dit ter vermijden, en indien u voldoende tijd 
heeft, kunt u ook een volledige rondreis maken met begin en eindpunt in 
dezelfde stad. Imagine helpt u graag bij het uitwerken van de ideale route 
met aangepaste accommodatie naar uw wens en budget!
Als voorbeeld hebben we voor u alvast 2 verschillende inspiratiereizen uit-
gewerkt.

POLEN IN VOGELVLUCHT
10-daagse klassieke rondreis met huurwagen langs de hoogtepunten van 
Polen zoals o.a. Warschau, Gdansk, Poznan, Wroclav en Krakau.
PRIJS: vanaf € 920 p.p. (2022).

AUTHENTIC POLAND
10-daagse rondreis met huurwagen langs de minder gekende parels van 
Polen, met verblijf in charmante luxe-accommodatie.
PRIJS: vanaf € 1.650 p.p. (2022).

Als u zich niet comfortabel voelt om Polen zelf te doorkruisen met een 
huurwagen of per trein, biedt Imagine Travel u de mogelijkheid het land 
te verkennen tijdens een internationale groepsreis met Franstalige begelei-
ding en verblijf in 4*-hotels.

CLASSICAL POLAND
8-daagse culturele reis met bezoek aan de Poolse hoogtepunten met inter-
nationaal gezelschap in volpension.
PRIJS: vanaf € 1.450 p.p. (2022).

Voor meer info over deze programma’s, reisdata,... verwijzen we u graag 
naar onze website.

MEER INFO: www.imaginetravel.be

Fly & Drives Internationale 
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Krakau

Warschau

Gdansk 

Wroclav

Poznan

Wielizcka

Auschwitz
& Birkenau 



Dag 1 Brussel - Krakau
Lijnvlucht naar Krakau. Onthaal en transfer naar uw hotel. Het hotel is afhan-
kelijk van de door u gekozen reisformule in 3, 4 of 5* accommodatie: Classic, 
Comfort of Prestige. Installatie in het hotel voor 3 overnachtingen.

Dag 2  Krakau - Wielizcka
Begeleide stadswandeling met uw privé gids langs de belangrijkste be-
zienswaardigheden van de stad. ’s Namiddags brengt u een bezoek aan de 
meer dan 800 jaar oude unieke zoutmijnen van Wielizcka. Imagine voorziet 
privé transport van en naar uw hotel. Ter plaatse sluit u aan bij een groep 
voor het bezoek aan de site.

Dag 3 Auschwitz - Birkenau
Bezoek aan de naziconcentratiekampen Van Auschwitz-Birkenau, 54km ten 
westen van Krakau. Imagine voorziet privé transport van en naar uw hotel. 
Ter plaatse sluit u aan bij een groep voor het bezoek aan de site. Rest van de 
namiddag vrije tijd voor een individueel stadsbezoek.

Dag 4 Krakau - Brussel
Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

PRIJS: vanaf € 690 p.p. (Schindler Classic, 2022).
MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Dag 1 Brussel - Warschau
Lijnvlucht naar Warschau. Onthaal en transfer naar het 4*-hotel waar u 2 
nachten verblijft.

Dag 2 Warschau
Begeleide stadswandeling met uw privé gids langs de belangrijkste be-
zienswaardigheden van de stad, inclusief bezoek aan het Koninklijk Paleis.  
’s Namiddags vrije tijd voor een bezoek aan het Lazienski park of voor verdere  
ontdekking van de stad op eigen houtje.

Dag 3 Warschau - Krakau
Te voet naar het treinstation waar u de trein neemt naar Krakau. Imagine 
reserveert voor u een plaats in 1ste klasse. De rit duurt ongeveer 2u30. Aan-
komst in Krakau en op eigen houtje naar het 4*-hotel.

Dag 4 Krakau - Wielizcka
Begeleide stadswandeling met uw privé gids langs de belangrijkste be-
zienswaardigheden van de stad. ’s Namiddags brengt u een bezoek aan de 
meer dan 800 jaar oude unieke zoutmijnen van Wielizcka. Imagine voorziet 
privé transport van en naar uw hotel. Ter plaatse sluit u aan bij een groep 
voor het bezoek aan de site.

Dag 5 Auschwitz - Birkenau
Bezoek aan de naziconcentratiekampen Van Auschwitz-Birkenau, 54km ten 
westen van Krakau. Imagine voorziet privé transport van en naar uw hotel. 
Ter plaatse sluit u aan bij een groep voor het bezoek aan de site. Rest van de 
namiddag vrije tijd voor een individueel stadsbezoek.

Dag 6 Krakau - Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de lijnvlucht naar Brussel.

PRIJS: vanaf € 1.250 p.p. (2022). 

IMAGINE MORE
Indien u deze reisprogramma’s wenst te wijzigen, kan dit geheel naar uw 
wensen. U kiest zelf uw hotel- en transportfaciliteiten en Imagine maakt 
uw droomreis op maat. 

Schindler
4-daagse citytrip Krakau.

Chopin
6-daagse duo citytrip Warschau en Krakau.



Dag 1 Brussel - München - Passau
Lijnvlucht naar München. Geleid bezoek aan de stad. Transfer naar Passau 
en inscheping aan boord van de Amadeus Elegant. Afvaart naar Linz.

Dag 2 Linz
Halve dag vaart. Vrije tijd voor een individueel bezoek aan Linz of voor één 
van de optionele excursies: Linz, Mauthausen, Salzburg of Cesky Krumlov. 
Afvaart naar Melk.

Dag 3 Melk
Optioneel bezoek aan de beroemde Benedictijnenabdij van Melk en aan 
Dürnstein. Vaart door de schilderachtige Wachaustreek. Aankomst te  
Wenen.

Dag 4 Wenen
Geleid bezoek aan Wenen. Vrije tijd of optionele excursie naar Schönbrunn 
of het Belvedère. Optioneel klassiek concert. Afvaart richting Bratislava.

Dag 5 Bratislava
Panoramisch stadsbezoek aan Bratislava. Optioneel bezoek aan het kasteel 
van Devin. Vaart. Aankomst te Boedapest.

Dag 6 Boedapest
Panoramisch stadsbezoek aan Boedapest. Vrije namiddag of optionele  
excursie: “Parels van Boedapest”. Afvaart naar Mohacs.

Imagine laat u graag genieten van de natuurpracht, de 
culturele rijkdommen en de gastvrijheid van de Donau- 
streek aan boord van één van de recente Amadeus- 
schepen: MS Amadeus Elegant. Naast de cultuurmetro-
polen zoals Wenen, Boedapest en Bratislava zullen ook 
de prachtige landschappen van de Wachaustreek die u 
doorkruist uw hart veroveren. Ontdek de parels van de 
Donau tijdens deze stijlvolle 12-daagse luxecruise in  
volpension met Frans- of Nederlandstalige begeleiding.

Amadeus 
prestige

Dag 7 Mohacs - Vukovar
Aankomst te Mohacs. Vrije tijd aan boord of deelname aan de optionele ex-
cursie “Gezichten van Slavonië”. Het schip vaart ondertussen verder richting 
Vukovar. Afvaart richting Belgrado.

Dag 8 Belgrado
Panoramisch stadsbezoek aan Belgrado. Deelname aan één van de opti-
onele excursies: Novi Sad of het koninklijk paleis van Belgrado. Optionele 
deelname aan de folklore-avond. Afvaart om 23u.

Dag 9 De “Iron Gate”
Vaart doorheen het spectaculairste deel van de cruise, waar de Donau de 
Karpaten doorklieft en zo steile rotswanden nalaat.

Dag 10 Orjahovo
Aankomst in het Bulgaarse haventje van Orjahovo. Vrije tijd of optionele 
excursie naar Sofia. Afvaart naar Rousse.

Dag 11 Rousse
Vrije tijd in de havenstad Rousse of optionele excursie naar Veliko Tarnovo. 
Captain’s Diner. Afvaart naar Giurgiu om 23u.

Dag 12 Giurgiu - Boekarest - Brussel
Aankomst te Giurgiu. Ontscheping en vertrek naar Boekarest. Geleid be-
zoek aan de Roemeense hoofdstad. Transfer naar de luchthaven voor de 
lijnvlucht naar Brussel.

PRIJS: vanaf € 2.940 p.p. (2022).

Voor meer info over het programma, de reisdata, het schip en kajuiten 
verwijzen we u graag naar onze website.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Een veelzijdig en fascinerend vakantieland als Italië biedt voor elk wat wils. Van de indruk-
wekkende berglandschappen in het noorden, over de culturele parels van Toscane tot de 
charmante dorpjes in het zuiden. Een reis door Italië zal niet alleen geslaagd zijn door de 
vele interessante bezienswaardigheden en prachtige natuur, maar vooral door het enthou-
siasme van de lokale bevolking. Snuif de lokale sfeer op en laat u onderdompelen in de 
uitbundige levensstijl. Geniet onderweg ook van al het lekkers dat de Italiaanse keuken 
te bieden heeft. Wilt u er even tussenuit voor een korte citytrip naar één van de prachtige  
kunststeden? Of hebt u meer tijd voor een rondreis door één of meerdere regio’s? Wij  
helpen u graag met de realisatie van al uw Italiaanse dromen!

Italië

58 
ITALIË



Italië is een groot land met zeer uiteenlopende regio’s. Hieronder 
trachten we u wegwijs te maken in de vele mogelijke manieren om 
het land te ontdekken en bieden we interessante informatie aan 
voor een geslaagde reisvoorbereiding.

Reizen op maat FLY & DRIVES
Een rondreis met een huurwagen of uw eigen wagen is de uitgelezen  
manier om één of meerdere regio’s van Italië te ontdekken. Italië beschikt 
over een goed uitgebouwd wegennetwerk. Op de zogenaamde ‘auto- 
strade’ dient er tol betaald te worden. Dit kan gemakkelijk met de Telepass, 
die je zowel op voorhand kunt aankopen voor in je eigen wagen alsook 
kunt verkrijgen bij de meeste verhuurmaatschappijen wanneer u een huur-
wagen neemt. Informeer u op voorhand over eventuele ZTL zones (zones 
met beperkt verkeer) om boetes te vermijden. Daarnaast raden we u aan 
om hotels buiten de steden te kiezen zodat u zonder zorgen uw wagen 
kunt parkeren.

CITYTRIPS
Een citytrip naar één van de kunststeden (Roma, Firenze of Venezia) staat 
ongetwijfeld op uw verlanglijst. Maar ook de minder gekende steden zoals  
Milano of Bologna lenen zich uitermate voor een meerdaags bezoek.  
Profiteer van rechtstreekse vluchten, kies uw gewenste accommodatie en 
voeg transfers en/of excursies naar wens toe aan uw programma. 

REIZEN MET KINDEREN
Daarnaast is Italië een zeer toegankelijke bestemming voor jong en oud.  
Wij werken programma’s uit op maat van de klanten, met aangepaste  
activiteiten voor kinderen. Zo hebben we een uitgewerkt programma  
“Sicilië4kids” en “Napels4kids”, waarbij u vanuit 1 locatie enkele boeiende 
excursies maakt en de overige dagen tijd hebt om te genieten van de facili-
teiten die het hotel te bieden heeft. Een ideale combinatie van ontspanning 
en avontuur. Ook voor andere regio’s kunnen we een reis op maat uitwer-
ken. Contacteer uw reisagent voor meer informatie.

ITALIË MET DE VESPA
Dankzij het uitgebreide Italiaanse spoornetwerk kunt u gemakkelijk ver-
schillende steden combineren. Zo hebben we bijvoorbeeld het program-
ma “De Kunststeden van Italië”: een combinatie van Roma, Firenze en  
Venezia. Het uitgebreide programma “Schetsen van Italië” voegt daar nog 
Milano en Cinque Terre aan toe. Het beroemde landschap van de Cinque 
Terre kunt u het gemakkelijkst verkennen per trein met een meerdaagse Rail 
Pass. Ga voor meer informatie naar onze website: www.imaginetravel.be. 

STIJLVOL OVERNACHTEN
Overnachtingsmogelijkheden in Italië zijn er in alle soorten, vormen en  
maten. In de steden vindt u een ruim aanbod van basic 3* hotels tot luxueu-
ze 5* hotels. Vele accommodaties omarmen de authentieke stijl van weleer. 
Dit maakt deel uit van de Italiaanse charme en belevenis, en dit zonder in 
te boeten aan comfort of service. Op het platteland kunt u logeren in een 
typische Masseria of Agriturismo. 

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Het noorden van Italië biedt voor elke reiziger wat wils en is 
bovendien gemakkelijk te bereiken met de wagen vanuit 
België. Van de meanderende po-vlakte in het westen over de 
fascinerende meren tot de verborgen parels van Veneto in het 
oosten. Laat u verrassen door de prachtige natuur!

Noord-Italië

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Dag 1-2 Lago Maggiore
Het Lago Maggiore is niet het grootste, maar wel het langste meer met heel 
wat charmante dorpen en stadjes aan zijn oevers. De meest gekende plaats 
is het elegante Stresa, van waaruit u per boot een bezoek kunt brengen 
aan de Borromeïsche Eilanden: Isola Bella, Isola Madre en Isola dei Pescatori.  
U verblijft hier 2 nachten. 

Dag 3-4 Lago Como
De komende 2 nachten brengt u door aan de oevers van Lago Como, het 
elegantste meer van Noord-Italië. Bellagio is de meeste gekende locatie, 
gelegen op de splitsing van de 2 armen en best bereikbaar per boot. Daar-
naast is het ook gezellig vertoeven in Como, met zijn indrukwekkende  
gotische Duomo. 

Dag 5-7 Lago Garda
Lago Garda is het grootste meer met heel wat prachtige stranden langs 
de oevers. Een bezoek aan het pittoreske Sirmione, gelegen op een schier- 
eiland in het zuiden van het meer en gekend voor de warmwaterbronnen 
en het kasteel “Rocca Scaligera” is een must. Een bezoek aan het nabijgele-
gen Verona behoort ook tot de mogelijkheden. U verblijft hier 3 nachten.

Dag 8 Lago Garda - België
Na check-out terugkeer naar België per wagen of per vliegtuig.

8-daagse rondreis met (huur)wagen  
langs de 3 grote meren in Noord-Italië.

Wie Noord-Italië zegt denkt ongetwijfeld meteen aan de 3 
gekende meren: Lago Maggiore, Lago Como en Lago Garda.  
Imagine Travel heeft dan ook een inspiratiereis uitgewerkt in 
deze regio. U kiest zelf uw type accommodatie naargelang uw 
voorkeur en budget.

De meren 
van het noorden

Lago Como

Lago Maggiore

Lago Garda



8-daagse rondreis met (huur)wagen. 

Voor de ervaren Italië-reiziger die op zoek is naar iets 
nieuws, kunnen we de regio Veneto aanraden. Ga op 
ontdekking in boeiende nederzettingen zoals Verona, 
Vicenza en Padua. In deze regio kennen ook de “grappa” 
en de “prosecco” hun oorsprong. Hieronder vindt u een 
voorbeeldreis “Veelzijdig Veneto” die een bezoek aan 
deze regio combineert met de romantische stad Venezia. 

Dag 1 Brussel - Venezia - Conegliano/Valdobbiadene 
  (± 60 km)
Rechtstreekse vlucht naar Venezia en ophalen van uw huurwagen. Vertrek in 
noordelijke richting naar Conegliano, de parel van Veneto. Indien gewenst 
kunt u onderweg een stop maken in Treviso voor een wandeling door het 
middeleeuwse centrum met zijn vele kanalen en beschilderde gevels. 

Dag 2 Prosecco & Grappa
Tussen Conegliano en Valdobbiadene slingert de Strada del Prosecco  
(± 42km) door het prachtige heuvellandschap. In deze regio kunt u ook een 
bezoek brengen aan de ommuurde stad Asolo, Villa Barbaro in Maser en 
Bassano del Grappa, gekend voor zijn geglazuurde keramiek en de “grappa”. 
Overnachting in uw hotel.

Dag 3 Conegliano - Verona (± 130 km)
Vandaag zet u uw reis verder in zuidwestelijke richting naar Soave. Onder- 
weg passeert u het door UNESCO erkende Vicenza. Hier bouwde de  

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Veelzijdig 
Veneto

De meren 
van het noorden

OOK INTERESSANT
“Venezia”, de mooiste stad ter wereld, is ook de ideale bestemming voor 
een citytrip. Maak een wandeling doorheen de romantische binnenstad 
of ontdek de stad vanop de vele kanalen tijdens een gondeltocht. Ook 
een uitstap naar de eilandjes Murano en Burano behoort tot de mogelijk-
heden. 3 à 4 nachten volstaan om deze stad te verkennen. Er is een ruim 
aanbod aan hotels, gaande van basic 3* hotels tot uiterst luxueuze 5* 
hotels. Indien gewenst kan Imagine ook transfers en excursies voorzien. 
Voor de ultieme reiservaring kunt u op de heen- of terugreis de vliegreis 
vervangen door een rit met de Venice Simplon Orient Express. Meer in-
formatie vindt u in onze brochure “treinreizen” of op onze website.

Minder gekend maar zeker ook de moeite is een citytrip naar de  
modestad “Milano”. De 2de stad van Italië is vooral gekend voor de indruk-
wekkende gotische kathedraal en het beroemde operahuis “La Scala”.

Langs de Italiaanse Riviera, in de regio Ligurië, bevindt zich de beroemde 
Cinque Terre. Deze 5 pittoreske dorpen langs de steile rotskust zijn een 
waar wandelparadijs. Voor de minder geoefende wandelaars zijn er ook 
goede treinverbindingen tussen de verschillende dorpen. Imagine stelt 
u een reis per trein voor die deze betoverende regio combineert met 
Milaan en Genua: “Betoverend Cinque Terre”. U verblijft op het einde 
van de reis 2 nachten in La Spezia en kunt met de meerdaagse Rail Pass 
de Cinque Terre verkennen.

 

revolutionaire architect Andrea Palladio verschillende paleizen en openbare 
gebouwen. In de omgeving vindt u ook een groot aantal villa’s, waarvan 
de Villa La Rotonda de bekendste is. Aankomst in Verona waar u 2 nachten 
logeert.

Dag 4 Verona
Breng een bezoek aan het romantische Verona, gekend voor het beroemde 
balkon van Julia en haar indrukwekkende arena, waar nog elk jaar beroem-
de opera’s worden opgevoerd. Iets verder in oostelijke richting bereikt u de 
oevers van Lago Garda. Overnachting in uw hotel.

Dag 5 Soave - Venezia (± 100 km)
Terugkeer naar Venezia waar u uw huurwagen inlevert op de luchthaven en 
een boot kunt nemen naar het centrum. Indien u met de eigen wagen reist 
kunt u deze achterlaten op één van de parkings buiten de stad. Onderweg 
kunt u een stop maken in de bruisende universiteitsstad Padua. U verblijft 
3 nachten in Venetië.

Dag 6-7 Venezia
Sluit uw rondreis af met het absolute hoogtepunt van de regio, Venezia. Tot 
de hoogtepunten behoren het Canal Grande, de basiliek van San Marco en 
het Palazzo Ducale. Slenter door de vele smalle straten, maak een gondel-
tocht op de kanalen of ga op uitstap naar de eilanden Murano & Burano. 
Overnachting in uw hotel.

Dag 8 Venezia - Brussel
Neem de boot naar de luchthaven Marco Polo voor uw rechtstreekse terug-
vlucht naar Brussel of haal uw wagen weer op voor de terugreis naar België.

Venezia 
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Dag 1 Brussel - Firenze - Impruneta (± 20 km)
Rechtstreekse vlucht naar Firenze en ophalen van uw huurwagen. Vertrek 
richting Impruneta, waar Terracotta zijn oorsprong vindt. U verblijft hier  
3 nachten op een steenworp van Firenze.

Dag 2-3 Noord-Toscane
Impruneta bevindt zich aan de noordelijke toegangspoort van de gekende 
wijnstreek Chianti. Een bezoek aan één of meerdere wijndomeinen mag 
dan ook zeker niet ontbreken. Vanuit Impruneta kunt u gemakkelijk een be-
zoek brengen aan Firenze, de hoofdstad van Toscane. Ook een daguitstap 
naar Lucca, gekend om de prachtige stadsomwalling en Pisa met de scheve 
toren, loont zeker de moeite!

Dag 4 Impruneta - Colle di Val d’Elsa (± 60 km)
Vandaag reist u verder in zuidelijke richting naar Colle di Val d’Elsa. Onder-
weg kunt u stoppen in San Gimignano, het charmante stadje met oude  
torens die de hemel doorboren als middeleeuwse wolkenkrabbers. U  
logeert hier de komende 4 nachten.

Met Toscane als absolute hoogtepunt is centraal-Italië  
het meest gekend en geliefd onder reizigers. Laat u 
verwennen op culinair vlak in Emilia-Romagna, ontdek 
de culturele parels van Toscane of kom tot rust in het  
groene Umbrië. Dit gedeelte van Italië zal u ongetwijfeld 
kunnen bekoren.

TOSCAANSE CHARME. 
8-daagse rondreis met (huur)wagen  
doorheen de betoverende Toscaanse 
landschappen.

Bij een reis door centraal-Italië denkt u meteen aan de 
meeste bezochte regio Toscane. U ontdekt er niet alleen 
enkele van de meest waardevolle culturele schatten, 
maar ervaart ook de Italiaanse gastronomie en rijdt door-
heen de typische, glooiende landschappen. Imagine  
Travel heeft onderstaande inspiratiereis uitgewerkt, die 
u naar wens kunt aanpassen en/of verlengen. Op onze 
website vindt u ook een combinatiereis met het “kleine 
zusje” Umbrië: “de Magie van Toscane & Umbrië”.

Centraal-
Italië

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Dag 5-7 Siena en omgeving
Ook hier verblijft u te midden de prachtig glooiende heuvels van de Chianti. 
Geniet van de rustige omgeving en de faciliteiten die uw hotel te bieden 
heeft. Siena bevindt zich op ± 25km van uw hotel. Deze prachtige Middel-
eeuwse stad, gekend voor het schelpvormige Piazza del Campo, mag zeker 
niet ontbreken tijdens uw bezoek aan Toscane.

Dag 8 Colle di Val d’Elsa - Firenze - Brussel (± 90 km)
Inleveren van de huurwagen op de luchthaven van Firenze en terugvlucht 
naar Brussel.
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Roma



8-daagse rondreis met (huur)wagen.  

Minder gekend, maar zeker ook uw bezoek waard, is de 
regio van Emilia-Romagna. Zowel op cultureel als culi-
nair vlak wordt u hier verwend. Proef de Balsamico van 
Modena, de parmiggiano en parmaham van Parma en 
de traditionele spaghetti Bolognese van Bologna. Dit 
kan allemaal tijdens onze reis “De Smaken van Emilia- 
Romagna”.

De Smaken van 
Emilia-Romagna

Dag 1 Brussel - Bologna - Ferrara (± 50 km)
Rechtstreekse vlucht naar Bologna en ophalen van uw huurwagen. Vertrek 
richting Ferrara, een middeleeuwse stad opgericht onder invloed van de 
d’Este dynastie. U verblijft hier 2 nachten.

Dag 2 Ferrara & omgeving
Ga op ontdekking langs de mooie pleinen, middeleeuwse straten en  
majestueuze paleizen van Ferrara. Ook een uitstap naar de Valli di Comac-
chio, een aaneenschakeling van lagunes in de Po-delta, behoort tot de  
mogelijkheden. 

Dag 3 Ferrara - Parma (± 130 km)
Vandaag reist u verder naar Parma, een gezellige en welvarende stad ge-
kend voor de parmaham en Parmezaanse kaas. Op culinair vlak zal u hier 
niets tekort komen. Maar ook voor de cultuurliefhebbers loont een bezoek 
aan de stad, met zijn indrukwekkende Duomo en Teatro Farnese de moeite. 
U logeert hier 3 nachten.

Dag 4-5 Parma & omgeving
Neem rustig de tijd om de stad Parma te ontdekken of trek erop uit naar het 
nabijgelegen Fidenza en Piacenza.

Dag 6 Parma - Bologna (± 100 km)
Terugkeer in oostelijke richting naar Bologna. Onderweg kunt u een stop 
maken in Modena, gekend voor de Balsamico en de Ferrari wagens. Bij aan-
komst in Bologna inleveren van de huurwagen op de luchthaven. U verblijft 
2 nachten.

Dag 7 Bologna
Ga op verkenning in de verborgen parel van Italië. De Piazza Nettuno met 
het Neptunusbeeld, Piazza Maggiore en de gotische San Petronio kerk zijn 
maar enkele van de vele hoogtepunten die de stad rijk is. Daarnaast is dit 
ook de stad van de Spaghetti Bolognese. 

Dag 8 Bologna - Brussel
Neem een taxi naar de luchthaven voor uw rechtstreekse terugvlucht naar 
Brussel.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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OOK INTERESSANT
Ook voor zij die minder lang tijd hebben zijn er in Centraal-Italië heel wat 
mogelijkheden voor kortere trips. Imagine Travel kan uw ideale citytrip 
samenstellen met vluchten, hotels, transfers en/of excursies naar wens.

Zo kunt u een boeiende citytrip maken naar de hoofdstad van Italië, 
Roma. Tot de hoogtepunten behoren de Spaanse Trappen, Trevifontein, 
Colosseum, Forum Romanum en Vaticaanstad met de St Pietersbasiliek. 
Daarnaast zijn er ook tal van interessante musea. In de stad is er een ruim 
aanbod aan hotels in alle mogelijke categorieën. 

Ook Firenze, de belangrijkste stad van Toscane, is uw bezoek meer dan 
waard. Het is een aangename stad op mensenmaat waar u alle belang-
rijke monumenten gemakkelijk te voet kunt bezoeken. Het mooiste uit-
zicht op de stad heeft u vanop Piazzale Michelangelo.

De universiteitsstad Bologna is vooral gekend voor de lokale keuken, 
die als de beste van Italië beschouwd wordt. Het middeleeuwse centrum 
biedt tal van interessante bezienswaardigheden, gezellige pleinen en 
boeiende musea. Toch blijft de stad een goed bewaard geheim, waar-
door u er nog kunt ontsnappen aan de grootste toeristische drukte.

U kunt elk van deze steden afzonderlijk bezoeken en hierbij pro�teren 
van de rechtstreekse vluchten. Indien u iets meer tijd ter beschikking 
heeft, kunt u twee of meerdere steden combineren. Imagine reser-
veert voor u een treinticket tussen de steden en kiest hotels die zich op  
wandelafstand van het treinstation bevinden. 

Bologna 

Ferrara 
Parma 



Dag 1 Brussel - Napoli
Rechtstreekse vlucht naar Napoli en ophalen van uw huurwagen. Vertrek 
naar uw hotel in het centrum van Napoli, de hoofdstad van Campanië en 
de bakermat van de pizza. U verblijft hier 2 nachten.

Dag 2 Vesuvius & Pompeï
Een daguitstap naar Vesuvius en Pompeï behoort tot één van de hoogte-
punten van uw reis. De Vesuvius is de enige nog actieve vulkaan op het 
Europese vasteland. Zowel een wandeling naar de krater als een bezoek 
aan het observatorium lonen de moeite. Keer terug in de tijd tijdens een 
bezoek aan Pompeï en/of Herculaneum. Beide steden werden in 79 voor 
Christus bedolven onder de assen van de Vesuvius en zijn zeer goed  
bewaard gebleven.

Dag 3 Napoli - Sorrento (± 50km)
Rijd in zuidelijke richting naar de populaire badplaats Sorrento. U verblijft 
hier 3 nachten.

Dag 4-5 Sorrento & Capri 
Geniet van de faciliteiten van uw hotel of ga wandelen langs de vele oude 
voet- en ezelpaden op het schiereiland Sorrento. U kunt ook de ferry nemen 
naar het prachtige eiland Capri (± 30min) voor een daguitstap.

Dag 6  Sorrento - Amal�kust (± 130 km)
Zet uw reis verder in zuidelijke richting naar de Amalfikust. U verblijft hier 
2 nachten.

Dag 7 Amal�kust
De indrukwekkende Amalfikust is een aaneenschakeling van pittoreske 
dorpjes en adembenemende landschappen. Breng een bezoek aan de 
gekleurde huizen van Positano, de kathedraal van Amalfi of de gezellige 
straten van Ravello. 

Dag 8 Amal�kust - Napoli - Brussel (± 80 km)
Keer terug in noordelijke richting naar de luchthaven van Napels, waar u uw 
huurwagen inlevert. Terugvlucht naar Brussel.

In Zuid-Italië zijn Campanië en Puglia de meest gekende 
en meest bezochte regio’s. Napoli is een bruisende stad 
voor de cultuurliefhebber. De grillige Amal�kust en de 
vele eilanden in de baai van Napels bieden prachtige  
uitzichten. Wie de traditionele Italiaanse cultuur wilt  
opsnuiven kan terecht in Puglia, met zijn idyllische  
stranden en indrukwekkende “trulli”.

NAPOLI UNESCO. 
8-daagse rondreis met (huur)wagen  
langs de baai van Napels  
en de Amal�kust.

Bij een reis door de regio Campanië mag een bezoek 
aan de hoofdstad Napoli zeker niet ontbreken. Naast 
de vele culturele bezienswaardigheden is dit ook de 
bakermat van de pizza. In zuidelijke richting passeert u 
langs de impressionante Vesuvius en Pompeï. In de baai 
van Napels zijn er enkele eilanden die u gemakkelijk als 
daguitstap kunt doen met de ferry. Overnachten op de 
eilanden is ook mogelijk maar hier hangt wel een prijs-
kaartje aan vast. Tot slot is ook een bezoek aan de grillige 
Amal�kust een must. Imagine Travel heeft onderstaande 
inspiratiereis uitgewerkt, die u naar wens kunt aanpas-
sen en/of verlengen. 

Zuid-Italië
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Dag 1 Brussel - Napoli - Sorrento (± 50 km)
Rechtstreekse vlucht naar Napels. Transfer naar uw hotel in Sorrento, waar u 
de komende 7 nachten verblijft.

Dag 2 Napoli
Vandaag brengt u een culinair bezoek aan de hoofdstad van de regio  
Campanië. Bij aankomst in het historische centrum van Napoli maakt u een 
wandeling langs de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad: Het 
Koninklijke Paleis, de San Francesco di Paola kerk, de Umberto Galerij en de 
Opera San Carlo. Onderweg kunt u proeven van een “Cuoppo di Frittura”, 
een selectie gefrituurde groenten. Snuif de gezellige drukte op in de “Via 
Spaccanapoli” en op de “Pignasecca” markt. U maakt verder nog kennis met 
Sfogliatelle gebak en een glaasje Limoncello.

Dag 3 Amal�kust
De indrukwekkende Amalfikust is een aaneenschakeling van pittoreske  
dorpjes en adembenemende landschappen. Vandaag ontdekt u deze  
tijdens een unieke cruise langs de kust. U heeft de tijd om te zwemmen in 
de golf van Napels. De boot meert aan in Amalfi en Positano, waar u tijd 
heeft om zelfstandig op ontdekking te gaan.

Dag 4 Vrije dag in Sorrento 
Geniet van de faciliteiten van uw hotel of ga wandelen langs de vele oude 
voet- en ezelpaden op het schiereiland Sorrento.

Dag 5 Pompeï & Vesuvius
In de voormiddag brengt u een gegidst bezoek aan de site van Pompeï.  
Deze stad werd in 79 voor Christus bedolven onder de assen van de  
Vesuvius en is zeer goed bewaard gebleven. In de namiddag wordt u  
afgezet op 1000m hoogte aan de Vesuvius, de enige nog actieve vulkaan 
op het Europese vasteland. U heeft de tijd om de wandeling tot aan de rand 
van de krater te maken, van waar u een fantastisch uitzicht heeft.

Dag 6 Capri
Afspraak aan de haven waar u de ferry naar Capri neemt. Bij aankomst 
rit naar Anacapri voor een bezoek aan Villa San Michele. Vrije tijd om zelf 
op ontdekking te gaan en vervolgens maakt u een wandeling langs de  
bekende “Via Camarelle” tot aan “Augustus Garden”. U heeft de tijd om zelf-
standig een bezoek te brengen aan de “Blue Grotto”. In de late namiddag 
keert u terug met de ferry naar Sorrento.

Dag 7 Vrije dag in Sorrento

Dag 8 Sorrento - Napoli - Brussel (± 50 km)
Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht naar Brussel.

8-daags ontdekkingsprogramma  
voor jong en oud met Sorrento  
als uitvalsbasis.

Deze veelzijdige regio biedt ook heel wat mogelijk- 
heden voor families met kinderen. De afstanden zijn  
beperkt en het is dan ook perfect doenbaar om vanuit  
1 locatie excursies te maken. Imagine Travel heeft daar-
om een 4kids programma uitgewerkt met de bruisende 
badstad Sorrento als uitvalsbasis.

Napels4kids

MEER INFO: www.imagine4kids.be
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Dag 1 Brussel - Bari/Brindisi - Polignano a Mare 
  (± 50/80 km)
Rechtstreekse vlucht naar Bari/Brindisi en ophalen van uw huurwagen.  
Vertrek naar Polignano a Mare, langs de grillige rotskust ten zuiden van Bari. 
U verblijft hier 2 nachten.

Dag 2 Polignano a Mare
Geniet van de faciliteiten van uw hotel of ga op ontdekking langs de kust-
lijn. Iets zuidelijker (± 10km) vindt u Monopoli met een prachtig zandstrand. 
Ten noorden van Bari (± 80km) kunt u een bezoek brengen aan Trani, met 
zijn Koningin der Kathedralen en levendige centrum.

Dag 3 Polignano a Mare - Pezze di Grecco (± 30 km)
Reis verder in zuidelijke richting naar Pezze di Grecco waar u de komende 
2 nachten verblijft.

Dag 4 Valle d’Itria
Trek op ontdekking in de regio van de “trulli”. Verken Alberobello, de hoofd-
stad van de trulli, oude kalksteenconstructies met puntige stenen daken die 
zijn uitgegroeid tot het meest herkenbare symbool van de regio. Ook een 
bezoek aan Locorotondo, dat beschouwd wordt als één van de mooiste 
dorpen van Italië, en de witte stad Ostuni lonen de moeite. 

Dag 5 Pezze di Grecco - Otranto (± 115 km)
U rijdt in zuidelijke richting naar de poort van de Orient, Otranto. U verblijft 
hier de komende 3 nachten.

Dag 6-7 Otranto & Lecce
Geniet van de faciliteiten van uw hotel en het nabijgelegen strand. Voorzie 
zeker een daguitstap om het barokke Lecce en het pittoreske Otranto te 
bezoeken.

Dag 8 Otranto - Bari/Brindisi - Brussel (± 200/80 km)
Terugrit naar de luchthaven waar u uw huurwagen inlevert. Terugvlucht 
naar Brussel.

OOK INTERESSANT
Voor een korte trip loont een citytrip naar Napoli zeker en vast de moeite. 
Tot de hoogtepunten behoren Het Koninklijke Paleis, de San Francesco 
di Paola kerk, de Umberto Galerij en de Opera San Carlo. Proef hier ook 
de heerlijke Italiaanse pizza. Pro�teer van rechtstreekse vluchten en kies 
zelf uw hotel naar gelang uw smaak en budget. Imagine Travel kan ook 
transfers en excursies verzorgen om uw reiservaring compleet te maken.

Ook een combinatie van beide regio’s (Campanië en Puglia) is mogelijk 
voor wie meer tijd ter beschikking heeft. U kiest zelf de hotels en het 
aantal overnachtingen en Imagine Travel maakt uw droomreis op maat. 

Minder gekend in Zuid-Italië zijn de regio’s Abruzzo, Basilicata en  
Calabrië. Abruzzo heeft een prachtig berglandschap, met als hoogte-
punt het nationaal park d’Abruzzo. Basilicata en Calabrië vormen dan 
weer de perfecte rustplaats voor wie de overtocht naar Sicilië wil maken.

PUGLIA PARTICOLARE. 
8-daagse rondreis met (huur)wagen langs 
de hoogtepunten van Puglia.

In de hak van de Italiaanse laars vinden we de regio 
Puglia, gekend voor de prachtige stranden, glooiende 
heuvels en de unieke kegelvormige “trulli”. Hier maakt u 
kennis met de traditionele Italiaanse cultuur en kunt u 
verblijven in authentieke masseria’s. Imagine Travel heeft 
onderstaande inspiratiereis uitgewerkt, die u naar wens 
kunt aanpassen en/of verlengen.

Zuid-Italië
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Sardinië is vooral gekend voor de idyllische stranden 
langs de Costa Smeralda. Maar ook de prachtige natuur 
en de traditionele levensstijl in het binnenland maken 
van het op één na grootste eiland in de middellandse 
zee een aantrekkelijke vakantiebestemming. Het aan-
bod is echter beperkt, wat ervoor zorgt dat de prijzen 
duurder zijn dan bijvoorbeeld Sicilië of het vasteland. 
Het toeristisch seizoen loop van eind april/begin mei tot 
oktober.

SARDINIË IN VOGELVLUCHT. 
8-daagse rondreis met (huur)wagen  
langs de meest betoverende natuur  
en stranden van Sardinië.

Sardinië

Dag 1  Brussel - Olbia - San Teodoro (± 30 km)
Lijnvlucht naar Olbia en ophalen van uw huurwagen. Vertrek voor uw  
betoverende rondreis door Sardinië richting San Teodoro. U logeert hier  
3 nachten.

Dag 2-3 Olbia en omgeving
Maak een wandeling door het gezellige dorp San Teodoro, breng een 
bezoek aan de stad Olbia of ga op ontdekking langs de Costa Smeralda 
(Smaragdkust), een prachtige kustlijn van ongeveer 55 km waar de interna-
tionale jetset zich helemaal thuis voelt. Vanuit Palau kunt u per ferry naar de 
Archipel van La Maddalena. Een must bij Palau is een bezoek aan de 112m 
hoge Roccia dell'Orso bij de grillige kustlijn. Het is een prachtig uitzichtpunt, 
vooral geliefd bij zonsondergang.

Dag 4 San Teodoro - Capoterra (± 300 km)
Vandaag reist u verder in zuidelijke richting langs de kustlijn naar Capoter-
ra. Onderweg kunt een stop maken in de culturele en spirituele hoofdstad 
Nuoro en bij de muurschilderingen van Orgoloso. De komende 2 nachten 
logeert u in Capoterra of omgeving.

Dag 5 Cagliari en omgeving
U kunt een bezoek brengen aan Cagliari, een mediterrane stad, omge-
ven door talrijke vijvers die de thuisbasis vormen van hele kolonies roze 
flamingo's. Ook het dorp Nora met zijn Carthaagse graven en tempel, het 
charmante en levendige dorp Pula en het oude dorp Chia zijn uw bezoek 
meer dan waard.

Dag 6 Capoterra - Alghero (± 220 km)
Vandaag keert u terug noordwaarts langs de westkust van Sardinië. Een 
kleine omweg door het binnenland brengt u langs Barumini, een oud ver-
dedigingsplein uit de prehistorie beter bekend onder de naam "su Nuraxi", 
en geklasseerd als UNESCO-werelderfgoed. Een korte wandeling door het 
levendige centrum van Oristano, en een stop op het schiereiland Sinis  
lonen ook de moeite. Vlak voor u aankomt in Alghero kunt u nog een  
bezoek brengen aan het charmante stadje Bosa en vervolgens de panora-
mische kustweg nemen richting uw hotel. De laatste 2 nachten verblijft u 
in Alghero.

Dag 7 Alghero en omgeving
Alghero is een middeleeuwse havenstad vol Catalaanse cultuur die vaak het 
‘kleine Sardische Barcelona’ wordt genoemd. Vanuit de haven kunt u een 
excursie maken naar de grotten van Neptunus in Capo Caccia. Alghero en 
de Koraalkust staan bekend voor de brede stranden met duinen, weelderi-
ge dennenbossen, de brede baai van Porto Conte, de schoonheid van het 
landschap, en lekkere wijnen.

Dag 8 Alghero - Olbia - Brussel (± 140 km)
Inleveren van de huurwagen aan de luchthaven van Olbia en terugvlucht 
naar Brussel.

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Dag 1 Brussel - Catania - Alcantara (± 50 km)
Rechtstreekse vlucht naar Catania en ophalen van uw huurwagen. Rijd in 
noordelijke richting naar uw eerste verblijfplaats. Indien u vroeg aankomt 
kunt u nog de indrukwekkende Alcantara kloof bezoeken. U verblijft 3 
nachten in een Agriturismo in de buurt van Alcantara.

Dag 2-3 Etna - Taormina
Alcantara is de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan de imposante en 
nog steeds actieve vulkaan Etna. Met de auto kunt u tot op 1900m hoogte 
rijden. Van daaruit kunt u eventueel een kabelbaan nemen of met een Jeep 
met chauffeur verder rijden tot op 2700m hoogte. Ook een bezoek aan 
het antieke Grieks-Romeinse theater van Taormina is absoluut uw bezoek 
waard!

Dag 4 Alcantara - Castelvetrano (± 300 km)
De reis zet zich verder in westelijke richting naar Castelvetrano. Onderweg 
kunt u een stop maken in Agrigento en de indrukwekkende Vallei van de 
Tempels, met zijn 1300 hectare, een van de grootste archeologische sites ter 
wereld. De vallei staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De komende 
2 nachten verblijft u in een Agriturismo in de omgeving van Castelvetrano.

Dag 5 Castelvetrano en omgeving
U kunt een bezoek brengen aan Selinunte, één van de meest fascinerende 
archeologische sites van Sicilië. Ook een excursie aan Marsala, gekend voor 
de zoete wijn, of de zoutpannen van Trapani loont zeker de moeite.

Dag 6 Castelvetrano - Alia (± 130 km)
Zet uw reis verder naar Alia, waar u 2 nachten in een Agriturismo verblijft.

Het grootste eiland in de Middellandse Zee kende door-
heen de geschiedenis vele verschillende overheersers. 
Dit heeft uiteraard zijn sporen nagelaten waardoor  
Sicilië een zeer gevarieerd en rijk erfgoed kent. Naast de 
vele unieke historische sites staat het eiland ook gekend 
voor de grootste en meeste actieve vulkaan van Europa: 
de Etna.

Sicilië
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Dag 7 Palermo & Cefalu
Een bezoek aan de hoofdstad Palermo is een tijdreis door de bewogen 
geschiedenis van Sicilië. Tot de hoogtepunten behoren het Palazzo dei 
Normanni, het kapucijnenklooster en de kathedraal. Ook de kathedraal van 
het nabijgelegen Monreale, met prachtige mozaïeken, is uw bezoek zeker 
waard.

Dag 8 Alia - Catania - Brussel (± 160 km)
Terugrit naar de luchthaven waar u uw huurwagen inlevert. Terugvlucht 
naar Brussel.

OOK INTERESSANT
Voor wie meer tijd ter beschikking heeft of voor wie liever verblijft in 
hotels met een ruim aanbod aan faciliteiten, heeft Imagine Travel ook 
een 12-daagse rondreis “Sicilië in Vogelvlucht” uitgewerkt. 

Voor de kust van Milazzo, in het noordoosten van Sicilië, bevinden zich 
de Eolische eilanden. Dit is een groep van 7 vulkanische eilanden, waar-
van Stromboli het meest gekende is. U kunt hier prachtige wandelin-
gen maken, snorkelen of een dag aan één van de zwarte vulkanische 
stranden doorbrengen. De verbinding van/naar de eilanden gebeurt 
per ferry. Opgelet: het hotelaanbod is er beperkt dus tijdig boeken is de 
boodschap!

Authentic Sicilia
8-daagse rondreis met huurwagen  
langs de hoogtepunten van Sicilië  
met overnachtingen in Agriturismo.

Op Sicilië vind je nog vele typische, kleinschalige ac-
commodaties, veelal gelegen op het platteland, waar-
bij u echt kunt kennis maken met de lokale bevolking.  
Imagine Travel heeft onderstaande inspiratiereis uitge-
werkt met overnachtingen in Agriturismo, die u naar 
wens kunt aanpassen en/of verlengen. 

Catania 

Alcantara 
Etna Taormina

Castelvetrano 

Alia 

Palermo 

Cefalu

Agrigento 



Catania 

Alcantara 
Etna 

Taormina

8-daags ontdekkingsprogramma  
voor jong en oud met Taormina  
als uitvalsbasis.

Sicilië is ook de ideale bestemming voor families met 
kinderen. Er is een ruim aanbod aan hotels langs de 
kust met voldoende faciliteiten om jong en oud te  
entertainen. Een bezoek aan de Etna is voor iedereen een 
indrukwekkende belevenis en een kookles of boottocht 
zijn een unieke familiebelevenis. Imagine Travel heeft 
daarom een 4kids programma uitgewerkt met Taormina 
als uitvalsbasis.

Sicilie4kids Dag 1 Brussel - Catania - Taormina (± 60 km)
Rechtstreekse vlucht naar Catania. Transfer naar uw hotel in Taormina, waar 
u de komende 7 nachten verblijft.

Dag 2 Taormina Boottocht
Vandaag verkent u de kust van Taormina tijdens een boottocht. Geniet van 
dit unieke uitzicht op de baai van Taormina, de vele indrukwekkende grot-
formaties en het natuurreservaat Isola Bella. Tijdens deze excursie heeft u de 
mogelijkheid om te zwemmen en/of snorkelen. 

Dag 3 Vrije dag in Taormina
Geniet van de faciliteiten van uw hotel of breng een bezoek aan het antieke 
Grieks-Romeinse theater van Taormina.

Dag 4 Etna 
Tijdens uw bezoek aan Sicilië mag een bezoek aan de imposante en nog 
steeds actieve vulkaan Etna niet ontbreken. Tijdens de rit tot op 2000m 
hoogte worden er verschillende stops voorzien om de indrukwekkende 
uitzichten en natuur te aanschouwen. Uw gids zorgt voor de nodige uitleg. 
Vervolgens maakt u een wandeling samen met uw gids. Mits supplement 
kunt u er ook voor kiezen om verder te rijden tot 3000m hoogte. Een bezoek 
aan een lavagrot zal zowel jong als oud bekoren. Op de terugweg maakt u 
nog een stop bij een boerderij waar u kunt proeven van lokale honing, wijn, 
olie en andere typische producten.

Dag 5 Kookles Taormina
Onder begeleiding van een lokale kok trekt u naar de markt om alle nodige 
ingrediënten aan te kopen. Vervolgens leert u enkele typische Siciliaanse 
gerechten te bereiden. Uw zelfbereide lunch wordt vervolgens geserveerd 
in het restaurant. 

Dag 6-7 Vrije dag in Taormina

Dag 8 Taormina - Catania - Brussel (± 60 km)
Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht naar Brussel.

MEER INFO: www.imaginekids.be
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GENIET VAN DE SPAANSE  
LEVENSSTIJL. 

Spanje is een land met een rijke geschiedenis en cul-
tuur en een prachtige natuur. Geniet er van een be-
zoek aan exclusieve jachthavens, een opzwepende 
�amencoavond, mooie stranden, betoverende baaien 
en kli�en, pittoreske vissersdorpjes, Moorse steden, 
adembenemende nationale parken, gerenommeerde 
wijndomeinen en lekkere tapas. Feest, dans, eet en drink 
mee met de Spanjaarden en kijk naar één van de proces-
sies tijdens een Feria in Spanje. 

Spanje 
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TIPS OM TE LOGEREN

De paradores bieden logies in unieke verblijven verspreid over Spanje. 
Ze zijn, ofwel ondergebracht in prachtig gerenoveerde kastelen, kloos-
ters of paleizen, ofwel recent gebouwd en gelegen in een mooie lande-
lijke omgeving of nabij een historische site. Maak hier kennis met enkele 
paradores. 

PARADOR DE CACERES****
Dit 14de eeuws paleishotel is gelegen in de oude binnenstad van Caceres, 
een ommuurde middeleeuwse stad die op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO staat.

PARADOR DE MALAGA GIBRALFARO****
Prachtig historisch gebouw gelegen op de Gibralfaro heuvel met een uniek 
zicht op de stad Malaga en de Alcazaba burcht. 

PARADOR DE LA GOMERA****
Deze authentieke parador is gelegen op een klif op het eiland La Gomera 
met mooie zichten op de Oceaan en de hoofdstad San Sebastian de la 
Gomera. De haven ligt op 1km van de parador met ideale ferryverbindin-
gen naar het eiland Tenerife.

PARADOR DE CRUZ DE TEJEDA****
Deze parador is mooi gelegen op een hoogte van 1560m en wordt omge-
ven door bergen en ravijnen in het midden van Gran Canaria. 

Imagine Travel biedt eveneens accommodatie aan in casas, kleinschalige 
boutique hotels, haciënda’s of landhuizen en beach resorts. Wij werken 
hiervoor samen met hotels van de ketens Hospes, Melia, H10, NH, Vincci, 
Eurostars,... Hier enkele voorbeelden.

H10 MONTCADA BOUTIQUE HOTEL****, BARCELONA
Dit neoklassiek pand heeft een mooi eigentijds interieur en een trendy 
lounge terras. Het is super gelegen in de gotische wijk van Barcelona op 
600m van Las Ramblas.

VINCCI SOHO**** MADRID
Een aanrader in Madrid omwille van zijn historische gevel, aangename vibe, 
eigentijds interieur en ideale ligging op wandelafstand van de musea van 
de gouden driehoek en het Retiropark.

HOSPES LAS CASAS DEL REY DE BAEZA**** SEVILLA
Sfeervol luxehotel in een mooie setting met prachtige patio’s en een leuk 
dakterras met zwembad. Het is uniek gelegen in de joodse wijk ‘Barrio Santa 
Cruz’ in het historisch hart van Sevilla. 

INNSIDE BY MELIA FUERTEVENTURA****
Dit adults only hotel is ingericht in een trendy boho stijl met rieten stoelen, 
lampen en leuke kussens. Het is gelegen op het schiereiland Jandia met 
prachtige zandstranden in het zuiden van Fuerteventura.

Paradores Van casas 
tot luxe resorts

Maak een onvergetelijke treinreis aan boord van de legendarische trein 
‘Al Andalus’ waar u het mooie, culturele Andalusië doorkruist. Op de treinen 
‘Costa Verde Express’ en ‘El Transcantabrico Gran Lujo’ geniet u van mooie 
landschappen, cultuur en verfi jnde gastronomie in Galicië, Asturië en 
Cantabrië. 

Dag 1 Brussel - Santiago de Compostela
Lijnvlucht naar Santiago De Compostela (met overstap). Privé transfer naar 
Parador de los Reyes Católicos te Santiago voor 1 nacht.

Dag 2 Santiago de Compostela - Viveiro
Samenkomst met de medereizigers. Bezoek aan de stad. Vertrek naar Ferrol 
waar de trein El Transcantábrico u opwacht. Ontvangst en installatie in uw 
couchette. Vertrek richting Viveiro. Kort bezoek aan de stad. Diner. Over-
nachting aan boord.

Dag 3 Viveiro - Ribadeo - Luarca - Candás
De trein spoort oostwaarts richting Ribadeo. Wandeling langs de Cathe-
drals’ Beach. Bezoek aan Ribadeo. Bezoek aan Luarca, de witte stad aan de 
groene kust. Treinrit naar Candás. Diner. Overnachting aan boord.

Dag 4 Candás - Avilés - Gijón - Oviedo - Arriondas
Bustrip naar Avilés en Gijón, de Asturische badstad bij uitstek. Bezoek 
aan de stad. ’s Namiddag spoort de trein verder naar Oviedo, wereldwijd 
gekend voor zijn pre-romaanse monumenten. Treinrit naar Arriondas. Diner 
en overnachting aan boord.

Dag 5 Llanes - Cabezón de la Sal
Vandaag doorkruisen we het hart van Asturias en brengen we een bezoek 
aan het Nationaal Park “Picos de Europa”. Bezoek aan Cangas de Onis. Na 
het middagmaal gaat de treinrit verder naar Cabezón de la Sal. Diner. Over-
nachting aan boord.

Dag 6 Cabezón de la Sal - Santander
Excursie naar Altamira voor een bezoek aan de grotten met laat-paleolithi-
sche grottekeningen. Verderzetting van de excursie naar het middeleeuwse 
Santillana del Mar voor een geleid bezoek. In de namiddag spoort u verder 
naar Santander, de hoofdstad van Cantabrië. Diner. Optioneel bezoek aan 
El Gran Casino. Overnachting aan boord.

Dag 7 Santander - Bilbao
Treinrit naar de moderne stad Bilbao. Stadsrondrit en bezoek aan het 
Guggenheim-museum en de Portugalete zweefbrug. Typisch middagmaal. 
Vrije tijd. Installatie in het hotel Barceló Bilbao Nervión voor 1 nacht.

Dag 8 Bilbao - Brussel
Ontbijt. Check-out. Transfer naar de luchthaven voor de lijnvlucht naar 
Brussel (met overstap).

PRIJS: vanaf € 4.320 p.p. (2022).

Uiteraard zijn er ook varianten mogelijk op bovenvermelde reis. U kunt 
bijvoorbeeld langer of korter in een Parador/hotel verblijven of een op 
maat gemaakte reisverlenging programmeren. Imagine helpt u graag bij 
het samenstellen van uw droomreis.

De Costa Verde Express, de voormalige “El Transcantá-
brico Clasico” wordt ook wel de Spaanse “Orient Express” 
genoemd, en heeft deze naam zeker niet gestolen. 
Langs smalspoortrajecten brengt deze luxetrein u langs 
de mooiste plaatsen van het groene noorden. Om de 
reizigers een comfortabele nachtrust te garanderen, rijdt 
de trein enkel overdag. Tijdens uw reis doorkruist u Gali-
cië, Asturië en Cantabrië. 

Imagine Travel heeft voor u een 8-daagse luxetreinreis 
doorheen Noord Spanje uitgestippeld. U kunt genieten 
van de groene landschappen en culturele rijkdommen 
aan boord van de legendarische “Costa Verde Express”. 
Voor en na de treinreis verblijft u in een Parador of een 
luxueus authentiek verblijf in een prachtig kader.

Costa Verde 
Express
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Coupés
De Grand Class couchettes zijn uitgerust met een dubbel bed (1.85 x 1.20m), 
vast tapijt, houten panelen, dikke gordijnen, grote panoramavensters, 
minibar, safe, ruime kast, bureau met telefoon en een privé badkamer met 
gesofisticeerde douche, lavabo, toilet, haardroger en stopcontact (220V). 
De airco, verwarming, muziek en verlichting zijn individueel regelbaar.

Restaurant & Bar
De Costa Verde Express beschikt over Lounge wagons en originele Pullman 
wagons uit 1923. De rijtuigen zijn echte pareltjes waar ieder zijn gading 
vindt. Zo zijn er naast de prachtig gedecoreerde restauratierijtuigen even-
eens een bar- en saloncoupé. Eén is uitgerust met een bar en ware dans-
vloer, de andere is eerder geschikt om in alle stilte te genieten van een boek 
of een goed glas. 

Dresscode
Avondkleding is niet verplicht. Overdag is informele, ongedwongen, ele-
gante kledij aan te raden. 

SPAIN
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De luxetrein El Transcantabrico Gran Lujo brengt u langs de meest idyllische plekken van Galicië, Asturië en Cantabrië, in het 
noorden van Spanje. Aangezien deze trein over smalspoortrajecten rijdt en men de passagiers een comfortabele nachtrust 
wil garanderen, rijdt de trein enkel overdag. De volledige trein bestaat uit originele Pullmann rijtuigen. De stijl is te vergelijken 
met de “Orient Express”. 

Imagine heeft voor u deze 10-daagse luxetreinreis doorheen Noord Spanje uitgestippeld. Geniet van groene landschappen 
en culturele rijkdommen aan boord van de legendarische trein “El Transcantábrico Gran Lujo”. Voor en na de treinreis verblijft 
u in een Parador of een luxueus authentiek verblijf in een prachtig kader.

El Transcantabrico  
Gran Lujo

Coupés
De Gran Lujo Suites zijn uitgerust met vast tapijt, houten panelen, dikke 
gordijnen en grote panoramavensters, met een dubbel bed (2.00 x 1.5 m) 
of 2 aparte bedden (2.00 x 0.85 m), ruime kast, bagagecompartiment, safe, 
2 tv’s, geïntegreerd informatiesysteem voor film en muziek, individuele  
klimaatregeling, gratis WiFi, draadloze telefoon en minibar. De brede sofa 
kan indien gewenst probleemloos omgetoverd worden tot extra bed. De 
privé badkamer is uitgerust met een douche met stoom en massagefacili-
teiten, lavabo, toilet, haardroger en stopcontact (220V).

Restaurant & Bar
De El Transcantábrico Gran Lujo beschikt over prachtig gedecoreerde  
restauratierijtuigen, een bar coupé met een ware dansvloer en een salon-
coupé, waar u in alle rust kunt genieten van een boek of een goed glas. 

Dresscode
Avondkleding is niet verplicht. Overdag is informele, ongedwongen, ele-
gante kledij aan te raden. 
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Dag 1 Brussel - Santiago de Compostela
Lijnvlucht naar Santiago De Compostela (met overstap). Transfer naar Para-
dor de los Reyes Católicos te Santiago voor 1 nacht.

Dag 2 Santiago de Compostela - Viveiro
Samenkomst met de medereizigers en bezoek aan de stad. Vertrek naar 
Ferrol waar de trein El Transcantábrico Gran Lujo u opwacht. Ontvangst 
en installatie in één van de Gran Lujo Suites. Vertrek van de trein richting  
Viveiro. Diner. Overnachting aan boord.

Dag 3 Viveiro - Ribadeo - Luarca - Candás
De trein spoort oostwaarts richting Ribadeo. Wandeling langs de Cathe- 
drals’ Beach. Bezoek aan Ribadeo. Bezoek aan Luarca, de witte stad aan de 
groene kust. Treinrit naar Candás. Diner. Overnachting aan boord.

Dag 4  Candás - Avilés - Gijón - Oviedo - Arriondas
Ontbijt. Bustrip naar Avilés en Gijón, de Asturische badstad bij uitstek.  
Bezoek aan de stad. Middagmaal te Gijón. ’s Namiddag spoort de trein ver-
der naar Oviedo, wereldwijd gekend voor zijn pre-romaanse monumenten. 
Treinrit naar Arriondas. Diner en overnachting aan boord.

Dag 5 Arriondas - Llanes
Vandaag doorkruisen we het hart van Asturias en brengen we een bezoek 
aan het Nationaal Park “Picos de Europa”. Middagmaal aan boord. De trip 
gaat verder richting Ribadesella en Llanes. Diner. Overnachting aan boord.

Dag 6 Llanes - Cabezón de la Sal
Excursie per autocar over de Hermida Pass naar Potes. Bezoek aan het stad-
je en tijd voor een spa-behandeling in de Hermida Spa. In de namiddag 
spoort u verder naar Cabezón de la Sal. Diner. Overnachting aan boord.

Dag 7 Cabezón de la Sal - Santander
Bezoek aan het middeleeuwse Santillana del Mar en aan de grotten van 
Altamira. Treinrit naar Santander. Stadsbezoek en vrije tijd. Diner. Optioneel 
bezoek aan El Gran Casino. Overnachting aan boord.

Dag 8 Santander - Bilbao - Karrantza
Treinrit naar Bilbao. Stadsrondrit en bezoek aan het Guggenheim-museum. 
Treinrit zuidwaarts richting Karrantza. Diner. Overnachting aan boord.

Dag 9 Karrantza - San Sebastián
Terugkeer per trein naar Bilbao. Autocartraject naar San Sebastián, een  
aantrekkelijke en fascinerende stad. Installatie in hotel de Londres y de  
Inglaterra voor 1 nacht. Vrij diner.

Dag 10 San Sebastián - Brussel
Transfer naar de luchthaven van San Sebastián. Lijnvlucht naar Brussel (met 
overstap).

PRIJS: vanaf € 6.795 p.p. (2022).

Uiteraard zijn er ook varianten mogelijk op bovenvermelde reizen.  
U kunt bijvoorbeeld langer of korter in een Parador/hotel verblijven of 
een op maat gemaakte reisverlenging programmeren. Imagine helpt u 
graag bij het samenstellen van uw droomreis.
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TREINREIZEN 
Zie brochure Treinreizen p. 11-12-13.

Rondreizen 
met huurwagen 

Laat u inspireren door onze bestaande fl y & drives. Wij bieden hiervoor 
accommodatie aan in 3 type van hotels: comforthotels in 3 à 4* hotels, 
charmehotels zoals kleinschalige boutique hotels en luxehotels in 4 à 5* 
hotels. Hotels kunnen vervangen worden waarbij wij streven naar hotels 
van dezelfde categorie. Daarnaast passen we ook graag de rondreis aan 
volgens uw eigen specifi eke wensen. 



Ontdek in Barcelona de meesterlijke monumenten van Antoni Gaudi zoals  
‘de Sagrada Familia’, een onafgewerkte kerk met drie monumentale gevels 
en het romantische ‘Parc Guell, een wondermooi park met banken vol  
mozaïek, zuilenhallen en terrassen. Vervolgens staan ook de Spaanse  
Pyreneeën in La Seu d’Urgell en Begur, gekend voor zijn mooie stranden, 
kliffen en rotsen op het programma. In Begur kunt u een wandeling maken 
naar de 220m hoge top van de heuvel van waaruit u een prachtig uitzicht 
hebt op het stadje en de omliggende kustregio. Ook het nabijgelegen  
Calonge heeft prachtige wandelpaden die kronkelen langs de Middellandse  
Zee, doorheen dennenbossen en langs mooie stranden. 

 - 2 nachten H10 Montcada boutique hotel****, Barcelona
 - 2 nachten Pararador La Seu d’Urgell****
 - 3 nachten El Convent****, Begur

CULINAIR GENIETEN IN BASKENLAND
In Baskenland kunt u lekker eten in befaamde sterrenrestaurants, deel-
nemen aan kookworkshops en proeven van de befaamde Pintxos, de 
Baskische versie van de tapas. Bilbao is een levendige stad waar u kunt  
kuieren in de overdekte markt ‘Mercado de la Ribera’ en de sfeer opsnuiven 
op de Plaza Nueva, het hart van de Casco Viejo met tal van restaurants en 
bars. San Sebastian, de Baskische provinciehoofdstad, ligt aan de golf van 
Biskaje en is een mondaine en culinaire stad met zowel een traditionele als 
een vernieuwende keuken. 

Citytrip Welkom in Bilbao 
 - 3 nachten hotel Barcelo Bilbao Nervion****

NATUURPRACHT IN ASTURIË EN CANTABRIË
Het Nationaal park Picos de Europa is een indrukwekkend nationaal park 
verspreid over Asturië en Cantabrië. Het werd in 2003 tot biosfeerreservaat 
uitgeroepen door UNESCO. Hier kunt u met de Fuente Dé kabelbaan één 
van de toppen van de Picos de Europa bereiken. Boven kunt u genieten van 
de spectaculaire uitzichten en nog een wandeling maken. 

WANDELEN LANGS DE CAMINO DE SANTIAGO IN GALICIË
Een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella spreekt tot de verbeel-
ding. Het traject loopt langs pittoreske dorpjes en grote steden, langs 
bruggen en mooie landschappen. Wandelaars kunnen ervoor kiezen een  
gedeelte van deze route af te leggen met als hoogtepunt de aankomst 
in het bedevaartsoord, Santiago de Compostella. Voor zowel individuele  
reizigers als groepen kunnen voorstellen uitgewerkt worden. 

Spanje
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HET GROENE NOORDEN. 

Genieten 
in Catalonië 
8-daagse rondreis met huurwagen  
in charmehotels.



LANGS DE COSTA VERDE. 
10-daagse rondreis met huurwagen  
in comforthotels.

Spanje 

Dag 1 Brussel - Bilbao
Vlucht van Brussel naar Bilbao. Ophalen van uw huurwagen. Overnachting 
in hotel Barcelo Bilbao Nervion****.

Dag 2 Bilbao
Individueel bezoek aan het Guggenheimmuseum en de oude wijk, Casco 
Viejo met tal van sfeervolle pleintjes en smalle straatjes. Overnachting in 
hotel Barcelo Bilbao Nervion****.

Dag 3 Bilbao - Santillana del Mar (126 km)
Vandaag rijdt u langs de Cantabrische kust tot aan Santillana del Mar, een 
goed bewaard middeleeuws dorp uit de negende eeuw. In Santillana del 
Mar kunt u een replica van de prehistorische grotten van Altamira bezoe-
ken. Overnachting in Parador de Santillana Gil Blas****. 

Dag 4 Santillana del Mar - Gijon (153 km)
Onderweg kunt u een bezoek brengen aan Cangas de Onis, gelegen aan 
de voet van de bergketen ‘Nationaal Park Picos de Europa’. Bezoek ook het 
bedevaartsoord van Covadonga waar de reconquista of de Christelijke  
herovering van de Moren begon. Vervolgens traject naar Gijon. Overnach-
ting in hotel Abba Gijon****. 

Dag 5 Gijon
Gijon, gelegen in Asturië, is een historische stad met een grote haven en 
een 5 km lang strand aan de San Lorenzo baai. Tussen het strand en de 
haven ligt de visserswijk Cimadevilla, het oude stadscentrum met steile 
straten vol cidercafés, leuke restaurants en tapabars. Overnachting in hotel 
Abba Gijon****.

Dag 6 Gijon - La Coruña (282 km)
Geniet onderweg van de mooie groene landschappen, de kleine dorpjes en  

de uitgestrekte stranden. In de namiddag aankomst in La Coruña, gelegen 
in Galicië. Overnachting in Pazo do Rio****, gelegen op 5 km van La Coruña.

Dag 7 La Coruña 
Bezoek aan La Coruña. Geniet aan de haven van La Coruña van de lekkere 
verse vis en zeevruchten. Wandel ook langs historische gebouwen, kloos-
ters, kerken, het prachtige Plaza de Maria Pita, grote boulevards en kleine 
steegjes. Overnachting in Pazo do Rio****.

Dag 8 La Coruña - Santiago de Compostella (99 km)
Vervolgens vertrek naar Santiago de Compostella die door UNESCO uit-
geroepen is tot Werelderfgoed. Bezoek aan de romaanse kathedraal, de  
weidse pleinen, de vele kerken, kloosters en de vijfhonderd jaar oude  
universiteit. Overnachting in Capitol Boutique hotel***.

Dag 9 Santiago de Compostella
Dagtrip langs de ria’s van Galicië, brede inhammen langs waarheen de 
zee het land binnenspoelt en die zorgen voor een betoverende schoon-
heid van deze kustregio. Eventueel bezoek aan de vismarkt in Muros, een  
authentiek en idyllisch vissersdorpje. Ook Cambados, sfeervolle hoofdstad 
van het wijndomein Rias Baixas is een interessante stopplaats. Overnach-
ting in Capitol boutique hotel***. 

Dag 10 Santiago de Compostella - Brussel
Inleveren van de huurwagen. Terugvlucht van Santiago de Compostella 
naar Brussel.
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MUSEUMSTAD MADRID
Madrid is een paradijs voor kunstliefhebbers! Wereldwijd één van de  
belangrijkste musea is het ‘Museo del Prado’ waar werken van Velazquez, 
Goya, Rubens, Rembrandt,... te bewonderen zijn. Andere musea die samen  
met het Prado de gouden driehoek vormen zijn het ‘Museo Thyssen- 
Bornemisza’ en het ‘Museo Reina Sofia’, het museum voor hedendaagse en 
moderne kunst met als pronkstuk het wereldbefaamde werk Guernica. 

FIETSEN IN HET TURIAPARK IN VALENCIA
Het Turia park is het hoogtepunt in Valencia en is gelegen in een voormali-
ge rivierbedding. Het is een ontmoetingsplaats voor sport en ontspanning 
en er worden geregeld festiviteiten georganiseerd. De tuinen zijn 9km lang 
en lopen door tot aan de ‘Ciudad de las Artes y de las Ciencias’, gekenmerkt 
door architectonische gebouwen die er futuristisch en vooruitstrevend uit-
zien. Begeleide fietstochten zijn een groot succes in Valencia en een ideale 
manier om het Turia park, de binnenstad en de stranden van Valencia te 
ontdekken.

DE BRUISENDE STEDEN.

Spanje 

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Centraal Spanje telt talrijke steden die door UNESCO uitgeroepen zijn 
tot werelderfgoed zoals Salamanca, Toledo, Segovia, Avila en Caceres. 
U vindt er grootse kathedralen, ommuurde steden, prachtige kloos-
ters, kastelen en paleizen, Romeinse monumenten, bouwwerken uit de  
Renaissance. Geniet van al het moois tijdens deze rondreis.

Dag 1 Brussel - Madrid
Vlucht Brussel-Madrid. Ontdek de vele leuke pleinen en wijken in Madrid 
zoals ‘La Latina’ een hotspot voor Madrilenen, ‘Plaza Mayor’ waar straat- 
artiesten en muzikanten de monumentale gebouwen opfleuren en ‘Puerta 
del Sol’, een gigantisch plein met fonteinen en beelden en een belangrijke 
verkeersader in het drukke Madrid. Overnachting in hotel Vincci Soho****. 

Dag 2 Madrid
Ga zeker eens langs in het ‘Palacio Real’, het koninklijk paleis met vele  
majestueuze zalen en prachtig aangelegde tuinen. Pik ook een museum 
mee als u in Madrid bent. Nog wat tijd over? Kom even tot rust in het  
‘Retiropark’, een stille oase in het bruisende Madrid. 

Dag 3 Madrid - Segovia (90 km)
Ophalen van uw huurwagen. Traject naar Segovia gelegen op een rotsach-
tige bergtop. De stad is gedeeltelijk ommuurd en tot de meest opvallende 
monumenten horen ongetwijfeld het aquaduct van Trajanus, een prachtig 
Romeins bouwwerk bestaande uit 160 bogen en monumentale granieten 
blokken en het sprookjeskasteel Alcazar. Overnachting in hotel Eurostars 
Plaza Acueducto****.

Dag 4 Segovia - Avila (90 km)
Bezoek aan Avila, de stad met de best bewaarde middeleeuwse stads- 
muren. Andere bezienswaardigheden zijn de vele kerkjes, kloosters en palei-
zen in deze sfeervolle stad. Overnachting in hotel Palacio de los Velada****.

Dag 5 Avila - Salamanca (105 km)
Vervolgens naar Salamanca. Een universiteitsstad waar het gezellig druk 
is. Salamanca is één groot openluchtmuseum. Het Plaza Mayor wordt er  
terecht bestempeld als het mooiste plein van Spanje. Overnachting in hotel 
Hospes Palacio de San Esteban*****.

Dag 6 Salamanca - Caceres (210 km)
Traject naar Plasencia, gelegen in de regio Extremadura waar desolate  
velden, kurkeiken, kudden schapen en grote stuwmeren het landschaps-
beeld bepalen. Voorzie een halte in Plasencia, een middeleeuwse stad met 
talrijke historische gebouwen. In de namiddag rijdt u verder naar Caceres, 
een ommuurde middeleeuwse stad. Overnachting in hotel NH Palacio de 
Oquendo****. 

Dag 7 Caceres
Bezoek aan Caceres. De talloze kantelen, hoge torens en kerken zijn enorm 
in trek bij de meer dan honderd ooievaars. De pittoreske pleintjes en  
terrasjes zijn uiterst sfeervol. In de namiddag bezoek aan Trujillo, een  
authentiek dorp met monumentale gebouwen uit de Renaissance. Over-
nachting in hotel NH Palacio de Oquendo****. 

Dag 8 Caceres - Toledo (260 km)
Vandaag kunt u Toledo ontdekken, een stad met een rijke geschiedenis  
en cultuur, gelegen aan de Taag, Het was de thuisbasis van de wereld- 
befaamde schilder ‘El Greco’. Overnachting in hotel Eugenia de Montijo*****. 

Dag 9 Toledo - Madrid - Brussel (90 km)
Terugrit naar Madrid. Afleveren van de huurwagen en terugvlucht van 
Madrid naar Brussel.

Monumentaal 
Spanje

Madrid 

Segovia 

Avila 

Salamanca 

Caceres 

Toledo 
Valencia

9-daagse rondreis met huurwagen  
in luxehotels.



HET VURIGE ZUIDEN. 

Spanje 

De Costa del Sol ligt aan de Middellandse Zee en loopt van Nerja tot  
Gibraltar. Het milde klimaat met de vele zonuren, rustige wateren, uitge-
strekte zandstranden en mondaine jachthavens staan garant voor een 
schitterende strandvakantie. In het achterland is vooral Ronda heel geliefd, 
een wit dorpje met een diepe ravijn die het stadje in tweeën splitst en waar-
over de ‘Puente Nuevo’ brug gespannen is.

De Costa de la Luz ligt aan de Atlantische Oceaan en loopt van Gibraltar tot 
de Portugese Algarve. Geniet van de vissersdorpjes, beschutte baaien, de 
fijne zandstranden en de ongerepte sfeer. In het achterland bevinden zich 
tal van ‘pueblos blancos’ zoals Arcos de la Frontera en Vejer de la Frontera. 
Ook aan de andere costa’s bieden we strandverblijven aan.

MEER INFO: www.imaginetravel.be

75 
SPANJE 

Relaxen  
aan de Costa’s

Ga op ontdekking in ‘de Moorse Parels’. Bezoek in Sevilla zeker de kathedraal 
en de oude Moorse minaret, de ‘Giralda’, het visitekaartje van Sevilla. Ook 
het ‘Real Alcazar’ met zijn oriëntaal geïnspireerde paleisruimtes en patio’s 
is zeker de moeite waard. Tip: ontdek Sevilla tijdens een boottochtje op 
de rivier de Guadalquivir. Vervolgens traject naar Cordoba. De gehele stad  
Cordoba is uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. Het bekendste  
monument is de ‘Mezquita’. De moskee werd gebouwd in 752 en in de 16de 
eeuw werd er midden in de moskee een kathedraal gebouwd. Een waar  
meesterwerk. Slenter ook doorheen de pittoreske Juderia, de jodenbuurt 
met witgekalkte huizen, leuke restaurants en typische patio’s. Ook het  
‘Alhambra’ in Granada is uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. Het is het 
meest bezochte monument van Spanje en u trekt best een dag uit om dit 
prachtig complex van paleizen, koninklijke verblijven en weelderige tuinen  
met fonteinen te ontdekken. Neem ook de tijd om te verdwalen in de  
wirwar van smalle steegjes in de Moorse wijk ‘Albaicin’. 

 - 3 nachten Sevilla: Las Casas de los Mercaderes*** (comfort) 
  of Hospes Las Casas del Rey de Baeza**** (luxe)
 - 2 nachten Cordoba: Alfaros**** (comfort) 
  of Hospes Palacio del Bailio***** (luxe)
 - 2 nachten Granada: Macia Real de la Alhambra**** (comfort) 
  of Hospes Palacio de los Patos***** (luxe)

De Moorse Parels
SEVILLA, CORDOBA EN GRANADA. 
8-daagse rondreis met huurwagen  
in comfort- en luxehotels.



Dag 1 Brussel - Malaga 
Vlucht van Brussel naar Malaga. Ophalen van uw huurwagen. Bezoek de 
mooiste plekjes in Malaga zoals de kathedraal, het Picassomuseum, het 
Moors Alcazaba en het Romeins theater. Overnachting in hotel Soho  
Bahia****(comfort) of Parador de Malaga Gibralfaro****(charme).

Dag 2 Malaga - Granada (130 km) 
Vertrek richting Granada. Tussenstop aan de Costa Tropical met zijn vele 
stranden en lekkere visrestaurants. In de namiddag aankomst in Granada. 
Bezoek er de benedenstad met de kathedraal en de koninklijke kapel waar 
de praalgraven van de katholieke koningen ondergebracht zijn. Overnach-
ting in hotel Macia Real de la Alhambra****(comfort) of Villa Oniria**** 
(charme). 

Dag 3 Granada 
Bezoek het Moorse meesterwerk ‘Alhambra’ en de Moorse wijk ‘Albaicin’ met 
zijn vele stille steegjes en pittoreske patio’s.

Dag 4 Granada - Baeza (130 km)
Traject naar Baeza, gelegen in de provincie Jaen met tal van olijfboom-
gaarden. De steden Baeza en Ubeda zijn het buitenbeentje in Andalusië. In  
contrast met de Moorse steden overheersen hier kerken en kathedralen 
uit de Renaissance. Overnachting in hotel Puerta de la Luna****(comfort/
charme).

Dag 5 Baeza - Cordoba (150 km)
Vertrek naar Cordoba. Het is leuk om doorheen de stad te slenteren en de 
mooiste hoekjes en plekjes te ontdekken. Het bekendste monument is de 
‘Mezquita’ waar 2 godsdiensten verenigd zijn. Ook de ‘Juderia’, de joden-
buurt is authentiek en sfeervol. Overnachting in hotel Alfaros**** (comfort) 
of hotel NH Collection Amistad de Cordoba****(charme).

Dag 6 Cordoba - Sevilla (150 km)
Traject naar Sevilla, hoofdstad van Andalusië. Bezoek aan de voormalige 
joodse wijk ‘Barrio Santa Cruz’. Het is er sfeervol met witgekalkte huisjes,  

 

sinaasappelbomen, pittoreske kerkjes, pleintjes en patio’s. U kunt ook  
relaxen in het Park van Maria Luisa en Plaza de España. Het is een halfcir-
kelvormig gebouw met arcades, fonteinen en bruggetjes afgewerkt in  
typische materialen en azulejos. Overnachting in hotel San Gil****(comfort) 
of Hospes Las Casas del Rey de Baeza****(charme).

Dag 7 Sevilla
Bezoek aan de kathedraal en de voormalige Moorse minaret de ‘Giralda’. 
De kerk is gigantisch en is de op twee na grootste ter wereld. De Giralda 
verwijst naar het Moorse verleden van het nu zo katholieke Spanje. Na de 
lunch ontdekking van het Real Alcazar. 

Dag 8 Sevilla - Jerez de la Frontera (90 km)
Jerez de la Frontera wordt ook wel de stad van de sherry genoemd. De  
talrijke bodegas of wijnhuizen bieden graag rondleidingen aan en natuur-
lijk hoort daar ook een glaasje voortreffelijke sherry bij. De Spaanse Konink-
lijke rijschool is eveneens gerenommeerd in Spanje en ver daarbuiten en 
een demonstratie is dan ook zeker de moeite waard. Overnachting in hotel 
Jerez & Spa****(comfort) of Villa Jerez*****(charme).

Dag 9 Jerez de la Frontera - Ronda (120 km)
Bewonder in Ronda, de ‘Puente Nuevo’ de brug met 3 bogen die over 
het ravijn gespannen is en die het stadje in tweeën splitst. De arena voor 
stierengevechten is de oudste en één van de best bewaarde van heel 
Spanje. Overnachting in hotel Maestranza****(comfort) of Molino del  
Arco****(charme). 

Dag 10 Ronda - Malaga - Brussel (110 km)
Terugtocht naar Malaga waar de auto ingeleverd wordt. Retourvlucht naar 
Brussel.

CULTUREEL ANDALUSIË. 
10-daagse rondreis met huurwagen  
in comfort- en charmehotels.

Spanje
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8-daagse rondreis met huurwagen  
in comforthotels.

Andalusië4kids Dag 1 Brussel - Malaga - Sevilla (222 km)
Vlucht Brussel - Malaga en ophalen van uw huurwagen. Traject naar Sevilla. 
Installatie in een junior suite in hotel San Gil**** in Sevilla. 

Dag 2 Sevilla
U kunt in Sevilla het ‘Real Alcazar’, de kathedraal en de Moorse minaret de 
‘Giralda ontdekken’. In de namiddag kunnen de kinderen zich uitleven in het 
Park van Maria Luisa en Plaza de España, een mooi park met arcades, fon-
teinen en bruggetjes. Overnachting in een junior suite in hotel San Gil****.

Dag 3 Sevilla - Olvera - Montejaque (120 km)
Vertrek richting Olvera. In Olvera staan fietsen voor jullie klaar. Geniet van 
een fietstocht langs de Vias Verdes, oude spoorwegbeddingen die om-
gevormd zijn tot mooie, comfortabele fietspaden. De fietspaden lopen  
doorheen tunnels en over bruggen. In de namiddag check-in in Casas de 
Montejaque***, gelegen in de bergen op 17 km van Ronda. Het is gebouwd 
in de stijl van een Andalusisch wit dorp met pittoreske landelijke huisjes. Na 
een drukke dag, kunt u nog wat relaxen aan het zwembad.

Dag 4 Montejaque
Spectaculair in Ronda is de Puente Nuevo brug die over het ravijn gespan-
nen is en die het stadje in tweeën splitst. De arena voor stierengevechten is 
de oudste en één van de best bewaarde van heel Spanje. In de namiddag 
kunt u nog een trektocht maken in de bergen en genieten van de prachtige 
natuur.

Dag 5 Montejaque - Estepona (82 km)
Traject naar Estepona gelegen aan de Costa del Sol. Onderweg kunt u een 
stop inlassen in de mondaine jachthaven Puerto Banus. Vervolgens bezoek 
aan het oude centrum van Marbella met pittoreske kerkjes, bloeiende  
sinaasappelbomen en smalle straatjes. Vrije lunch in Marbella. In de na-
middag rijdt u verder naar Estepona. Overnachting in een familiekamer in  
Fuerte Estepona****. 

Dag 6 Estepona
Vertrek naar Tarifa waar de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee 
samenkomen. Boottocht van 2u30 op een ideale locatie om walvissen en 
dolfijnen te spotten. Ga in de namiddag ook eens een kijkje nemen op de 
stranden van Tarifa naar de vele spectaculaire kitesurfers. 

Dag 7 Estepona
Vandaag kunt u nog wat genieten van de faciliteiten van uw hotel, een dag 
aan het strand doorbrengen of rondkuieren in de jachthaven van Estepona.

Dag 8 Estepona - Malaga - Brussel (80 km)
Check-out. Terugtocht naar Malaga en inleveren van de huurwagen. Terug-
vlucht Malaga-Brussel.

MEER INFO: www.imagine4kids.be
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De rondreis ‘het wondermooie Mallorca’ laat u kennismaken met het  
gevarieerde karakter van Mallorca. Ontdek zelf de mooiste plekjes en laat 
u charmeren door de rustige bergdorpjes, de verrassende kustlijn en de 
pittoreske vissershaventjes. Aan de noordkust wisselen charmante dorpjes 
zoals Valldemossa, Deia en pittoreske haventjes zoals Puerto de Soller elkaar 
af. De oostkust is wat grilliger en bestaat uit tal van baaien en inhammen. 
De zuidkust tenslotte is bezaaid met fijne zandstranden. Laat u bekoren en 
geniet met volle teugen!

- 2 nachten: Mon Port****, Puerto de Andraitx
- 2 nachten: Costa d’Or**** (adults only), Deia
- 3 nachten: Cases de Son Barbassa****, Capdepera

ARCHIPEL IN DE MIDDELLANDSE ZEE. 

Mallorca is het grootste eiland van de Balearen en een 
ideale bestemming voor gezinnen. Het eiland is ook 
geschikt is om individueel per huurwagen te ontdek-
ken. Bent u meer een liefhebber van rust en natuur, dan 
is Menorca een aanrader om te verblijven. Het eiland 
Ibiza staat bekend om de boho lifestyle, het bruisende 
nachtleven en de prachtige stranden en mooie natuur. 
Formentera is het kleinste eiland en een goed bewaard 
geheim. Het is bereikbaar met de ferry vanuit Ibiza. 

Balearen

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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8-daagse rondreis met huurwagen 
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ARCHIPEL IN DE ATLANTISCHE  
OCEAAN. 

De Canarische eilanden worden ook wel de eilanden van 
de eeuwige lente genoemd. In Lanzarote kunt u talrijke 
kunstwerken bezichtigen van de voormalig architect 
Cesar Manrique zoals zijn zelfontworpen huis en Jardin 
de Cactus. Fuerteventura is gekend voor zijn witte stran-
den en felblauwe zee. Gran Canaria is een eiland vol con-
trasten met uitgestrekte stranden en rustige baaien en 
tal van mogelijkheden voor sportievelingen. Tenerife, 
het grootste eiland, wordt gekenmerkt door de Pico del 
Teide, de hoogste berg van Spanje. In La Gomera wordt 
u omgeven door zeeën met kristalhelder water, valleien, 
laurierbossen, ravijnen. El Hierro is het kleinste eiland 
van de Canarische eilanden en de ideale verblijfplaats 
voor rustzoekers en duikers. La Palma werd in oktober 
2021 zwaar getro�en door een vulkaanuitbarsting. 

Canarische 
Eilanden

De 7 Canarische eilanden zijn vulkanisch van oorsprong wat te zien is aan 
de lavastranden, kraters, vulkaankegels, basalt. Toch beschikt ieder eiland 
over zijn eigen schoonheid en bijzonderheden en zijn de verschillen tussen 
de eilanden erg groot. U kunt dan ook enkele eilanden combineren met 
ferrytrajecten of binnenlandse vluchten tussen de verschillende eilanden. 
Hier alvast enkele voorbeelden van rondreizen op de Canarische Eilanden. 

Ga op ontdekking in Las Palmas, de hoofdstad van Gran Canaria. Bezoek 
de historische wijk La Vegueta met zijn smalle geplaveide straatjes, de  
kathedraal en het huis van Christoffel Columbus. Vervolgens traject 
naar Cruz de Tejeda. In deze omgeving zijn er mooie wandelingen langs  
diepe kloven en de vulkaankrater Caldera de Tejeda. Indrukwekkend is ook 
de 80m hoge monoliet Roque Nublo. De rondreis eindigt ten slotte in het 
zuiden van Gran Canaria. Het duinenreservaat ‘de oase van Maspalomas’ is 
een nationaal park en beschermd natuurgebied. Dit gebied is een stop-
plaats voor veel trekvogels op hun route tussen Europa en Afrika. Puerto 
de Mogan is een pittoresk havenstadje waar u aangenaam kan flaneren 
en boottochtjes maken. Een aanrader is ook het mooie strand van Playa  
Taurito, waar u heerlijk kunt zwemmen met zicht op enkele indrukwekken-
de kliffen. 
 - 2 nachten: Boutique hotel Cordial La Peregrina****, Las Palmas
 - 2 nachten: Parador de Cruz de Tejeda****, Santa Cruz de Tejeda
 - 3 nachten: H10 Playa Meloneras Palace*****, Meloneras
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Gran CanariaIsland hopping
OP DE CANARISCHE EILANDEN. IN AL ZIJN FACETTEN. 

8-daagse rondreis met huurwagen  
in luxehotels.
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Dag 1 Brussel - Tenerife Zuid - Los Realejos (Tenerife)
Aankomst in Tenerife Zuid. Ophalen van de huurwagen. Traject naar het 
noorden van het eiland gekend voor zijn pittoreske dorpjes, mooie baaien 
en zwarte stranden. Overnachting in hotel Rural Casablanca***. 

Dag 2 Los Realejos (Tenerife) - Playa de Santiago 
  (La Gomera)
Traject naar Los Cristianos, de haven van waaruit u met de ferry naar San  
Sebastian vaart op het eiland La Gomera. Traject naar Playa de Santiago 
voor uw overnachting in hotel Jardin Tecina****.

Dag 3 Playa de Santiago (La Gomera)
Individueel bezoek aan het vulkanisch eiland La Gomera. Het Nationaal 
Park Garajonay heeft het grootste laurierbomenbos ter wereld en u kunt er 
mooie wandelingen maken in dit schitterend natuurlandschap. 

Dag 4 Playa de Santiago (La Gomera)
Bezoek zeker ook het uitkijkpunt ‘Mirador de Abrante’, gelegen in het noor-
den van La Gomera. U zweeft er als het ware over de klif vanop een indruk-
wekkende glazen constructie. Ook boottochten om walvissen en dolfijnen 
te spotten zijn populair op La Gomera.

Dag 5 Playa de Santiago (La Gomera) - 
  Costa Adeje (Tenerife)
Traject naar de haven voor uw overtocht naar Los Cristianos. Vervolgens 
naar hotel H10 Costa Adeje Palace**** in het nabijgelegen Costa Adeje.  
Diner en overnachting.

Dag 6 Costa Adeje 
Individuele uitstap naar Nationaal Park Teide met zijn indrukwekkende  
vulkaanlandschap en de Pico del Teide, de hoogste berg van Spanje. 

Dag 7 Costa Adeje 
Vandaag kunt u genieten van uw laatste dag op Tenerife. 

Dag 8 Costa Adeje - Tenerife Zuid - Brussel
Afleveren van de huurwagen en terugvlucht naar Brussel.

LANGS STRANDEN EN VULKANEN  
OP TENERIFE EN LA GOMERA. 
8-daagse rondreis met huurwagen  
in comforthotels.

Canarische 
Eilanden

Dag 1 Brussel - Tenerife Zuid - Costa Adeje
Vlucht van Brussel naar Tenerife Zuid. Ophalen van uw huurwagen. Traject 
naar hotel Melia Jardines del Teide***** gelegen op 800m van Playa del  
Duque. Het is een recent gerenoveerd hotel dat beschikt over mooie, ruime  
kamers met terras of balkon, een zwembad en kinderbad, verschillende  
restaurants, wellnessfacilteiten en parking. 

Dag 2 ½ dag jeepsafari naar Nationaal Park Teide
Mooie tocht per jeep langs enkele hoog gelegen dorpen zoals Arona en 
Vilaflor tot aan de Pico del Teide, de hoogste berg van Spanje, met prachtige 
zichten op de indrukwekkende natuur. Vrije namiddag.

Dag 3 Bezoek Loro Parque
In 1972 opende het papegaaienpark Loro Parque haar deuren in Puerto de 
la Cruz gelegen in het noorden van Tenerife. Intussen is het uitgegroeid tot 
een prachtig dierenpark met walvissen, zeeleeuwen, dolfijnen, orka’s,... en 
is het één van de meest bezochte bezienswaardigheden van het eiland. 

Dag 4 
Vrije dag om te genieten van de omgeving en de stranden in de buurt.

Dag 5 Excursie op het water om zeezoogdieren 
  te spotten (3u)
Vertrek per boot om zeezoogdieren te spotten. In de wateren rond Tenerife 
leven groepen grienden, tuimelaars, langsnuitdolfijnen,... Ze worden dage-
lijks gespot en hopelijk ook door jullie. 

Dag 6 Bezoek waterpretpark Siam Park
Geniet van een dag volle waterpret met veel spectaculaire glijbanen, water- 
attracties en zwembaden. Fun gegarandeerd!

Dag 7 
Geniet nog van uw laatste dag op Tenerife. 

Dag 8 Costa Adeje - Tenerife Zuid - Brussel
Traject per huurwagen naar Tenerife Zuid. Afleveren van de huurwagen en 
terugvlucht naar Brussel.

MEER INFO: www.imagine4kids.be
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Tenerife4kids
8-daagse verblijfsvakantie  
met huurwagen in luxehotel.

Costa Adeje 

Nationaal Park  
Teide

Loro Parque

Tenerife Zuid 

Los Realejos 

Playa de Santiago 

LA  
GOMERA

TENERIFE

Mirador de Abrante



MEER INFO: www.imaginetravel.be
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NATUURLIJKE RIJKDOMMEN  
OP LANZAROTE  
EN FUERTEVENTURA. 
8-daagse rondreis met huurwagen  
in charmehotels.

Canarische 
Eilanden

Dag 1 Brussel - Arrecife - Yaiza (Lanzarote)
Aankomst in Arrecife op Lanzarote. Ophalen van uw huurwagen. Traject 
naar Casa de Hilario*** in Yaiza, gelegen op 17 km van de luchthaven, op 
een centrale locatie om het eiland te ontdekken. 

Dag 2 Yaiza (Lanzarote)
Vandaag kunt u een bezoek brengen aan Lago Verde of de groene lagune 
gelegen op een zwart lavastrand bij El Golfo waar het bijna groene water 
bijzonder is om te zien. Ga ook zeker eens naar het Nationale Park Timanfaya 
dat bestaat uit een vulkanisch maanlandschap met kraters en vulkanisch 
gesteente. 

Dag 3 Yaiza (Lanzarote)
De mooiste stranden van Lanzarote liggen in het Zuiden, tussen Playa  
Blanca en El Papagayo. Ook Puerto del Carmen, een toeristische badplaats 
met brede zandstranden en een 6 km lange boulevard is een bezoekje  
waard. Flaneer in het oude centrum dat zich concentreert rondom de  
haven ‘Puerto Tinosa’. Van hieruit kunt u een boottrip maken of genieten van 
lekkere tapas en versgevangen vis. 

Dag 4 Yaiza (Lanzarote)
Ook interessant om te bezoeken is het Fundación de César Manrique nabij 
het plaatsje Tahiche. De kunstenaar heeft er zijn droomhuis zelf ontworpen 
in een aantal met elkaar verbonden lavagrotten. Ook mooi in het noorden 
is Mirador del Rio, een prachtig uitzichtpunt gelegen ten westen van Órzola. 

Dag 5 Yaiza - La Oliva (Fuerteventura)
Traject per ferry van Playa Blanca op Lanzarote naar Corralejo op Fuerte-
ventura, een ruig en dor eiland met uitgestrekte witte zandstranden. Traject 
naar La Oliva met overnachting in Boutique Hotel Oasis Casa Vieja.

Dag 6 La Oliva (Fuerteventura)
Het Parque Natural de las Dunas de Corralejo is een prachtig beschermd 
duingebied met prachtige 20 km lange witte stranden. Neem wandel-
schoenen mee om de 300m hoge Montaña Roja of de rode bergvulkaan te 
beklimmen en geniet van een fantastisch zicht op Lanzarote en La Graciosa. 

Dag 7 La Oliva (Fuerteventura)
Het Landelijk Park Betancuria is uitgeroepen tot biosfeerreservaat van  
UNESCO is en u vindt er ruige landschappen, okerkleurige heuvels en  
ravijnen. Op een hoogte van 650m bevindt zich het uitkijkpunt van Morro 
Velosa van waaruit u een spectaculair uitzicht hebt. Ook interessant is een 
bezoek aan het Natuurmonument Montaña de Tindaya, een archeologi-
sche vindplaats met een mysterieuze sfeer. 

Dag 8 La Oliva - Fuerteventura luchthaven - Brussel
Afleveren van uw huurwagen en terugvlucht naar Brussel. 

Arrecife 
Yaiza 

La Oliva 
FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Playa del Papagayo



Boeiende steden als Porto, Guimarães en Évora, Unesco-werelderfgoed, een gevarieerd 
landschap met schitterende rotsformaties en uitgestrekte stranden, de Taag die bij de 
hoofdstad Lissabon in de Atlantische Oceaan uitmondt, een warm en zonnig klimaat,  
overnachten in een pousada, de door-azulejos-versierde muren... daarvoor wil u naar  
Portugal reizen. Maar ook op gastronomisch vlak is het een topbestemming met heerlijke 
visgerechten (bacalhau!) en kwaliteitswijnen. Een rondreis met huurwagen is dé manier 
om het compacte en toch zeer verscheiden land met een rijk cultureel verleden, mondaine  
steden en unieke tradities te ontdekken. De gemoedelijke mensen, de ruimte, de desolate  
landschappen, de enorme Atlantische kustlijn (832km) en het prachtige hotelaanbod  
maken van Portugal een aangename en veelzijdige vakantiebestemming. 
Bem vindo a Portugal!

Portugal
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Dag 1-2 Porto
Bij aankomst op de luchthaven transfer naar uw hotel voor een verblijf van  
2 nachten. De heerlijke ‘tweede’ stad van Portugal, heeft alles voor een 
goede stedentrip: een fijne bruisende sfeer, cultuur, gemoedelijkheid, vele 
prachtige bezienswaardigheden en een culinaire ambiance.

Dag 3 Porto - Lissabon
In de voormiddag transfer naar het station. Met de comfortabele hogesnel-
heidstrein Alfa Pendular reist u in 3 uur naar Lissabon. U wordt opgewacht 
door een chauffeur en overbrenging naar uw hotel voor 3 nachten.

Dag 4-5  Lissabon
Het oude Lissabon is een elegante, op de zee gerichte, stad. De smalle  
straten, witte huizen, geplaveide stoepen en talrijke pleinen, parken en  

Citytrip

WAAROM PORTO?
Gekleurde huizen, wapperend wasgoed, prachtige azulejos (handgeschil-
derde tegeltjes) en smeedijzeren balkonnetjes typeren Porto. Laat u op een 
wandeling door het historische centrum meeslepen door het bruisende 
karakter van de stad en haar inwoners. U ontdekt kronkelige straatjes in de 
Ribeira wijk, de overdekte Bolhão markt, het Beurspaleis, de barokke Torre 
dos Clérigos en de winkelstraat Santa Catharina. Porto onderging door de 
eeuwen heen een mix van bouwstijlen die in perfecte harmonie zijn met  
moderne constructies zoals het Casa da Música en het Museum voor  
Hedendaagse kunst Serralves. Ervaar de charme van beide oevers tijdens 
een boottochtje langs de 6 bruggen. Een bezoek aan één van de vele  
porthuizen of “armazéns” die Vila Nova de Gaia domineren is uiteraard een 
must. 

WAAROM LISSABON?
Het bruisende Lissabon is een ontdekkingstocht op zich met de volkse  
Alfamawijk, de geometrische benedenstad, de hippe Bairro Alto en de  
chique wijk Chiado. Vergeet in Belém, de wijk van de ontdekkingsreizigers, 
niet de wereldberoemde pastéis (verfijnde puddingtaartjes) te proeven! 
Lissabon heeft terecht het imago van een culturele stad. Er zijn talloze  
film- en muziekfestivals, verrassende musea, kunstzinnige graffiti en tal van 
gebouwen opgesmukt met mozaïeken of sierlijke balkons. Wie oog heeft 
voor schoonheid, wordt ongetwijfeld betoverd door dit sfeervolle straat-
beeld. Ondertussen wegdromen op meeslepende fado muziek is toege-
staan. Net buiten Lissabon ligt Sintra, een feeëriek geheel van paleizen, 
fraaie huizen en beboste ravijnen. Via de kustlijn bereikt u Cabo da Roca, 
het meest westelijke punt van Europa en de mondaine badplaats Cascais. 

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Lisboa

Porto

Een citytrip naar Porto of Lissabon leent  
zich uitermate voor een meerdaags bezoek. 
Pro�teer van rechtstreekse vluchten,  
kies uw gewenste accommodatie en voeg  
transfers toe aan uw programma. 

Port & Pasteis
COMBITRIP PORTO & LISSABON PER TREIN. 

 

uitkijkpunten geven de stad een eigen charme. Te voet ervaart u best de 
dynamiek van deze diverse wereldstad waar elke wijk een eigen karakter 
heeft. Lissabon biedt ook musea, een moderne metro, hippe marktjes en 
een architecturale skyline.

Dag 6 Lissabon
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.



WAAR LOGEREN?
Portugal heeft een ruim en gevarieerd hotelaanbod. U kan overnachten 
in kleinschalige hotels, luxueuze resorts, familiale hotels, trendy logies 
in een stad of charmante boutique hotels. Daarnaast zijn er de typisch  
Portugese adresjes met een apart karakter: quinta (verbonden aan een 
wijngoed), casa (herenhuis of B&B), solar (herenhuis), herdade (land-
goed) of pousada (uniek logeren in een paleis, kasteel of klooster).  
Imaginetravel kan voor elk budget passende accommodaties voorstel-
len waarbij we de verhouding prijs/kwaliteit belangrijk vinden.

VAN NOORD NAAR ZUID. 
Rondreizen met huurwagen.

Van Noord naar Zuid biedt Portugal prachti-
ge landschappen, bergen, vlaktes en valleien,  
steden boordevol cultuur en geschiedenis, een  
grote gastronomische diversiteit en ongeloof- 
lijke stranden.

Portugal
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U kiest zelf het type accommodatie naargelang uw wens en budget.

- 2 nachten in Porto
- 2 nachten in de Douro vallei
- 1 nacht in de regio van Coimbra
- 2 nachten in de culturele driehoek Tomar - Alcobaça - Batalha
- 1 nacht in Évora
- 2 nachten in Lissabon

U kiest zelf het type accommodatie naargelang uw wens en budget.

- 2 nachten in Porto
- 2 nachten in de Douro vallei
- 1 nacht in de regio van Coimbra
- 2 nachten in de culturele driehoek Tomar - Alcobaça - Batalha
- 3 nachten in Évora
- 4 nachten in de Algarve

Lisboa

Porto Peso da Régua
Lamego

Coimbra

Tomar

Évora

Beja

Mértola

Olhão

Faro

Alcobaça

Batalha

Schetsen van Portugal
Van Porto naar Lissabon in 10 nachten. Van Porto naar Faro in 14 nachten.
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WAT ZIJN SOLARES DE PORTUGAL?
Het zijn statige landhuizen, elegante buitenverblijven en rustieke boer-
derijen, allemaal in het bezit van privépersonen. Ze liggen op unieke en 
pittoreske locaties doorheen het hele land. De Solares vertegenwoordi-
gen de eeuwenlange culturele geschiedenis van Portugal. Veel van deze 
prachtige 17e- en 18e-eeuwse huizen werden zorgvuldig gerestaureerd. 
Bezoekers worden er steeds met open armen ontvangen! 

Deze inspiratiereizen kunnen naar we naar wens aanpassen en/of ver-
lengen.

Met verblijf in hotels van de gerenommeerde Vila Galé keten.

- 2 nachten in VG Porto Ribeira 4*
- 1 nacht in VG Collection Braga 4*
- 1 nacht in VG Collection Douro 4*
- 3 nachten in VG Collection Palacio dos Arcos 5*, Oeiras
- 1 nacht in VG Collection Elvas 4*
- 3 nachten in VG Collection Praia 4*, nabij Albufeira

Met verblijf in landelijke accommodaties van Solares de Portugal.

- 3 nachten in Quinta de Malta, Barcelos
- 2 nachten in Casa de Mogofores, Anadia
- 2 nachten in Casa das Rendufas, Torres Novas
- 2 nachten in Quinta da Praia das Fontes, Alcochete
- 2 nachten in Herdade dos Castelejos, Castro Verde
- 4 nachten in Forte de São João da Barra, Cabanas de Tavira

MEER INFO: www.imaginetravel.be

Portugese Parels
Van Porto naar Faro in 11 nachten.

Quintas & Casas
Van Porto naar Faro in 15 nachten.

Lisboa

Porto Lamego

Braga

Elvas 

Albufeira

Barcelos

Anadia

Torres Novas

Alcochete

Castro Verde

Cabanas de Tavira

Portugese Parels
Quintas & Casas



Een rondrit door de Douro vallei, de bakermat van de portindus-
trie, biedt unieke zichten op steile oevers met duizenden terras-
sen, prachtige wijngaarden en charmante dorpjes. Een bezoek 
aan een wijndomein of quinta is een must! De hoogtepunten in 
de groene Minho streek zijn de middeleeuwse stad Guimarães, 
de fraaie stad Braga en het naburige bedevaartsoord Bom Jesus 
do Monte. Ten Noorden van Porto vindt u een mooie kustlijn met 
kleine badplaatsen en zandstranden. Deze regio leent zich ook 
tot culturele uitstapjes: Barcelos (keramiek), het statige Viana do 
Castelo en de romeinse brug in Ponte de Lima. Het Nationaal 
Park Peneda-Gerês (700km2) is een indrukwekkend natuur- 
gebied met een grote verscheidenheid aan fauna en �ora, afgele-
gen dorpjes, bergmeren, dolmen en grafmonumenten. De meest 
onherbergzame streek van Portugal is Trás-os-Montes (achter de 
bergen). Chaves en Bragança zijn 2 imposante vestigingssteden 
in deze zeer landelijke en ruige regio.

Norte 
de Portugal
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Via deze route doorkruist u afgelegen bergregio’s, het indrukwekkende 
Peneda-Gerês natuurpark en dorpjes die gedomineerd worden door 
burchten en granieten berghellingen. 

- 2 nachten in Pousada de Caniçada Gerês
- 1 nacht in Forte de São Francisco Chaves
- 1 nacht in Pousada de Bragança
- 1 nacht in Quinta do Terreiro, Lamego
- 2 nachten in Casa de Sezim, Guimarães

Een voortre�elijk programma om Porto, de groene Minho regio en de 
vallei van de Côa langs verblu�ende landschappen te exploreren.

- 2 nachten in Carmo’s Boutique Hotel 5*, Ponte de Lima
- 2 nachten in Vidago Palace Hotel 5*, Vidago
- 2 nachten in Casas do Côro 4*, Marialva
- 2 nachten in Vila Foz Hotel & Spa 5*, Porto

Landelijk logeren Carpe Diem
Van Porto naar Porto in 7 nachten
met verblijf in charme accommodaties.

Van Porto naar Porto in 8 nachten
met verblijf in luxueuze accommodaties.

Porto Lamego

Anadia

Gerês

Chaves

Bragança

Guimarães

Ponte de Lima

Sabrosa
Vidago

Marialva

Een perfecte reis om kennis te maken met enkele Portugese wijnge-
bieden, de lokale gastronomie, cultuur, architectuur en de traditionele  
manier van leven.

- 2 nachten in Paço de Calheiros, Ponte de Lima
- 2 nachten in Casa de Sezim, Guimarães
- 2 nachten in Quinta da Veiga, Sabrosa (Douro vallei)
- 2 nachten in Casa de Mogofores, Anadia

Wine & Dine
Van Porto naar Porto in 8 nachten
met verblijf in landelijke accommodaties 
van Solares de Portugal.

Landelijk logeren
Wine & Dine
Carpe Diem

Braga



Dag 1 Brussel - Porto
Rechtstreekse lijnvlucht naar Porto. Transfer naar de haven. Ontvangst en 
installatie in uw kajuit. Welkomstcocktail, diner en overnachting aan boord.

Dag 2 Regua - Lamego - Pinhão
Afvaart naar Regua. Vaart door de Dourovallei. 

Dag 3 Pinhão - Vega Terrón
Halve dag vaart door de Dourovallei richting Castelo Rodrigo. 

Dag 4 Vega Terrón - Salamanca - Barca d ’Alva
Vandaag staat een bezoek aan de stad Salamanca op het programma. 

Dag 5 Barca d ’Alva - Régua
Halve dag vaart door de prachtige Dourovallei. 

Dag 6  Régua - Porto
Vaart richting Porto. Vanop het zonnedek kunt u genieten van het spectacu-
laire wijngebied met prachtige wijnterrassen dat u doorkruist en dat tevens 
opgenomen is op de Unesco werelderfgoedlijst. 

Dag 7 Guimarães - Braga
Uitstap per autocar naar de voormalige Portugese hoofdstad Guimarães en 
Braga, één van de belangrijkste religieuze centra van het land.

Dag 8 Porto - Brussel
Ontbijt. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

PRIJS: vanaf € 1.995 (2022).

Voor meer info over het programma, de reisdata, het schip en de kajui-
ten verwijzen we u graag naar onze website.

MEER INFO: www.imaginetravel.be

87
PORTUGAL

SPANJEPORTUGAL

Douro Discovery
CRUISE AAN BOORD  
VAN DE QUEEN ISABEL. 

Porto
Peso da Régua

Lamego

Braga
Guimarães

Pinhão

Barca de Alva

Salamanca 



In centraal Portugal is er voor elk wat wils. Tot de culturele hoog-
tepunten behoren de charmante universiteitsstad Coimbra, het 
bedevaartsoord Fatima en de indrukwekkende tempelierburcht 
Convento do Cristo in Tomar. De monumentale kloosterkerken 
van Batalha en Alcobaça zijn terecht UNESCO werelderfgoed. 
Proef in Óbidos, de pittoreske middeleeuwse stad met de typi-
sche witte huizen en blauwe randen, een ginjinha (kersenlikeur). 
Natuurliefhebbers kunnen terecht in de machtige bergketen 
Serra da Estrela of de grillige rotsformaties en grotten verken-
nen rond Porto de Mós. Langs de Atlantische kust vindt u onge-
repte stranden, baaien met grote golven en gemoedelijke, maar 
in de zomer vaak drukke, badplaatsen.

Centro  
de Portugal

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Een tocht langs een groot deel van het vermaarde UNESCO Werelderfgoed.

- 2 nachten in Porto
- 1 nacht in Guimarães
- 1 nacht in de Douro-vallei
- 2 nachten in Alcobaça
- 2 nachten aan de kust van Lissabon

Uniek UNESCO
Van Porto naar Lissabon in 8 nachten
u kiest zelf het type accommodatie  
naargelang uw wens en budget.
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Uniek UNESCO
Puur Pousadas
Authentic Portugal

Lisboa

Porto

Guimarães

Ponte de Lima

Sabrosa

Alcobaça

Viana do Castelo

Covilhã

Pinhal Nova

Borba

Fundão

Celorico de Basto

Ourém

Tijdens deze rondreis krijgt u een dieper inzicht in de geschiedenis en 
cultuur van het land, buiten de grote steden Lissabon en Porto om.  
Enerzijds omdat u grotendeels via het hinterland reist, anderzijds omdat 
u verblijft op bijzonder locaties. 

- 2 nachten in Palácio de Rio Frio, Pinhal Nova
- 2 nachten in Casa do Terreiro do Poço, Borba
- 2 nachten in Casa do Cimo, Fundão
- 2 nachten in Quinta da Veiga, Sabrosa
- 2 nachten in Casa de Canedo, Celorico de Basto
- 2 nachten in Paço de Calheiros, Ponte de Lima
- 2 nachten in Alcaidaria Mor, Ourém

Authentic Portugal
Van Lissabon naar Lissabon in 14 nachten
met verblijf in landelijke accommodaties  
van Solares de Portugal.

Deze rondreis is een programma van contrasten. U ontdekt het histori-
sche hart van Portugal, de groene Minho provincie, het grootste natuur-
park van het land, Serra da Estrela en tenslotte wordt u ondergedom-
peld in het bruisende stadsleven van Lissabon.

- 1 nacht in Pousada Viana do Castelo
- 2 nachten in Pousada Mosteiro de Guimarães SLH
- 2 nachten in Pousada Serra da Estrela, Covilhã
- 2 nachten in Pousada de Lisboa SLH

Puur Pousadas
Van Porto naar Lissabon in 7 nachten
met verblijf in charmante, deels luxueuze 
pousadas.

Coimbra

Tomar
Batalha

Óbidos

Serra da Estrela 



Indien u een bezoek aan Lissabon wenst te combineren met enkele nach-
ten aan zee of u wenst niet in een drukke stad te verblijven kies dan voor 
een verblijf in Cascais, Estoril, Oeiras of Carcavelos. 
Er rijden treinen langs de oevers van de Taag tussen station Cais do Sodré 
in Lissabon, via Belém, naar de verschillende badplaatsen. De laatste halte  
op ±30 minuten sporen is Cascais. De verbindingen zijn snel, frequent 
en goedkoop. Sintra is eveneens gemakkelijk bereikbaar per trein vanuit  
Lissabon of per bus vanuit Cascais. In de zomer is dit omwille van het drukke 
verkeer aan te raden. 

De beboste ravijnen, paleizen en fraaie huizen vormen 
een feeëriek geheel en maakten van Sintra de favorie-
te zomerverblijfplaats van koningen en kunstenaars. 
De vuurtoren boven de imposante klif Cabo da Roca  
markeert het meest westelijke punt van Europa. Cascais 
en Estoril zijn geliefde badplaatsen met een zekere �air. 
Langs de kustlijn loopt een aangenaam �ets- en wandel-
pad richting Boca do Inferno, een samenspel van zee 
en rotsen, en het brede strand van Guincho. Ten zuiden 
van de Taag kunt u genieten van lange zandstranden in  
Sesimbra en Costa da Caparica. In de delta van de Taag 
en de Sado spot u watervogels, �amingo’s en dol�jnen. 
De wijngaarden (Moscatel) doen het goed op de be-
schutte heuvels van het natuurpark Serra da Arrabida 
en zorgen voor een prachtig decor.

De zonovergoten provincie tussen de Taag en de Algarve  
is een uitgestrekte regio met golvende vlakten, koren- 
velden en zonnebloemen, witte dorpjes, olijfbomen en 
kurkeiken, megalieten en kastelen. Évora is een histori-
sche parel en centrale uitvalsbasis. Langs de grens met 
Spanje zijn de witte dorpjes nog omgeven door impo-
nerende vestingwerken. De prachtige kustlijn wordt 
gekenmerkt door hoge rotsformaties, beschutte strand-
jes, zalige dorpjes en het Costa Vicentina Natuurpark. 
Geniet van de rust en stilte, kijk naar de sterrenhemel, 
wandel, �ets, verblijf in een voormalig klooster of op een 
statig landgoed, volg de wijnroute en proef de lokale 
gastronomie.

Costa 
de Lisboa

Alentejo

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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Lisboa
Sintra 

Cabo da Roca 

Cascais
Estoril 

Boca do Inferno

Guincho
Sesimbra 

Costa da Caparica

Serra da Arrabida 

Lisboa
Évora

Mértola

Olhão

Grândola

Vila Nova de Milfontes

Sagres

Costa Vicentina 

Alentejo, 
altijd authentiek!
Fado & Farol



MEER INFO: www.imaginetravel.be
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- 3 nachten in M’ar de Ar Muralhas 4*, Évora
- 1 nacht in Hotel Museu 3*, Mértola
- 3 nachten in Sobreiras Alentejo Country Hotel 4*, Grândola

Alentejo, 
altijd authentiek!
Van Lissabon naar Lissabon in 7 nachten  
met verblijf in charmante accommodaties.

Deze reis is een heerlijke trip van het bruisende Lissabon, via de prachti-
ge kustlijn van de Costa Vicentina naar de 'het einde van de Wereld' nabij 
Sagres en de lagunes van de Oost-Algarve.

- 2 nachten in Lissabon
- 1 nacht in de regio Vila Nova de Milhontes
- 1 nacht in Sagres
- 3 nachten in de regio Olhão/Tavira

Fado & Farol
Van Lissabon naar Faro in 7 nachten
u kiest zelf het type accommodatie  
naargelang uw wens en budget.

Het Oosten van de Algarve wordt gekenmerkt door lagunes en 
lange zandstranden die vaak enkel bereikbaar zijn per taxiboot. 
Tavira, een charmante stad met een overvloed aan kerken, het 
natuurgebied Ria Formosa, het fraaie centrum van Faro, de  
geanimeerde markthal in Loulé en het roodgekleurde kasteel  
in Silves lonen de moeite om te bezoeken. Vilamoura is een 
mondain vakantieoord met jachthaven. Tussen Faro en Lagos 
bevinden zich de populaire, en in de zomer zeer drukke, bad-
plaatsen. In het autovrije centrum van Lagos kan u heerlijk  
�aneren. Een boottocht langs de steile kli�en en grillige rots-
formaties is zeker een aanrader. Landinwaarts treft u slaperige 
dorpjes waar men nog leeft op het ritme van de seizoenen. Een 
eindeloos uitzicht, enorme kli�en en een vuurtoren typeren 
Cabo São Vicente. In de omgeving zijn er afgelegen en pure 
stranden, vaak populair bij surfers. 

Algarve

- 2 nachten in Hotel Memmo Baleeira 4*, Sagres
- 2 nachten in Hotel Costa d’Oiro 4*, Lagos
- 3 nachten in Quinta dos Poetas Hotel Rural 4*, Pechão/Olhão

Deze inspiratiereizen kunnen naar we naar wens aanpassen en/of ver-
lengen. 

Algarve Anders
Van Faro naar Faro in 7 nachten 
met verblijf in kleinschalige 
accommodaties.

Olhão

FaroSagres

Tavira

Ria Formosa

Silves 

Vilamoura 

Lagos 

Cabo São Vicente

Loulé 



Madeira is een ongerept paradijs met een tropische 
bloemenpracht, een kustlijn van 151km en een afwis-
selend landschap van donkergroene wouden, terrassen 
en spitse bergtoppen. Vanaf Cabo Girão kijkt u 600m 
loodrecht naar beneden in zee, Ponta de São Lourenço 
wordt gekenmerkt door bizarre lavarotsformaties en in 
Porto Moniz kan u baden in natuurlijke rotspoelen. Pico 
Ruivo is met zijn 1862m de hoogste berg van het eiland. 
Funchal, de hoofdstad aan de zuidkust, is een mix van 
koloniale charme en moderne lifestyle. Nergens wor-
den de bloemen, het tropische fruit en de ongekende 
groenten zo kleurrijk gepresenteerd als in de prachtige 
markthal. Slenter rond in de verkeersvrije kern rond de 
kathedraal, ontdek een visrestaurant nabij de haven, 
neem de kabelbaan naar Monte of maak een daguitstap 
per ferry (±2u30) naar de goudgele zandstranden van 
het naburige eiland Porto Santo.

WAAROM?
Deze parel van 740 km2 in de Atlantische Oceaan heeft 
zo goed als alles: een leuke hoofdstad, uitzichten als 
prentkaarten, gezellige dorpjes en eindeloze wandel- 
paden langs voormalig irrigatiekanalen (levadas). Culi-
naire verrassingen zijn er in de vorm van espetada (vlees-
brochette), verse vis in alle maten, lapas (zeevruchten), 
poncha (likeur) en heerlijke madera wijnen. 

WANNEER?
Madeira is door het zachte klimaat het hele jaar een  
aangename bestemming met een gemiddelde tempera-
tuur van 19° C tijdens de wintermaanden en 25 ° C in de 
zomer. Door passaatwinden heeft de noordkant van het 
eiland meer bewolking dan het warmere zuiden. In de 
bergen kan het behoorlijk koeler zijn.

Madeira
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Rondreis met huurwagen.

U kiest zelf het type accommodatie naargelang uw wens 
en budget.

Levadas 
en laurieren

Dag 1 Funchal - São Vicente (± 50 km)
Reeds bij het dalen naar de indrukwekkende landingsbaan, die in zee uit-
gebouwd is, geniet u van een fascinerend uitzicht op het bloemeneiland. 
Opname van de huurwagen. Op weg naar São Vicente rijdt u door een  
afwisselend landschap van donkergroene wouden, terrassen en bizarre 
rotsformaties. 2 overnachtingen in São Vicente of omgeving.

Dag 2 São Vicente
Het boomloze landschap van het meest oostelijke punt Ponta de São  
Lourenço is gekenmerkt door steile kliffen. Het staat in schril contrast met 
het bosrijke binnenland. Santana staat bekend om de kleurrijke driehoekige 
huisjes met rieten daken. Caniçal was ooit het centrum van de walvisvangst 
en is nog steeds een drukke vissershaven.

Dag 3 São Vicente - Porto Moniz (± 15 km) / 
  Calheta (± 35 km)
De spectaculaire weg naar Porto Moniz is uitgehouwen uit de kliffen en 
leidt u door tunnels en langs watervallen. Het enige dorp onderweg is Seixal 
dat voornamelijk leeft van de visserij en druiventeelt. Porto Moniz heeft als  
belangrijkste attractie de in lavarotsen uitgeslepen natuurlijke zwembaden. 
2 overnachtingen in de regio Porto Moniz/Calheta.

Dag 4 Porto Moniz / Calheta 
In de omgeving van Calheta, gelegen tussen wijngaarden en bananenplan-
tages, zijn er talrijke uitkijkpunten, aardige vissersdorpjes en diepe dalen. 
De zonnige zuidkust is een welvarende regio met rijke landbouwgebieden.

Dag 5 Porto Moniz /Calheta - Funchal (± 60-40 km)
Suggesties onderweg: Ponta do Sol, een dorp met nostalgische charme, 
de adembenemende zeeklif Cabo Giräo en Câmara dos Lobos. Dit vissers-
dorp werd vaak geschilderd door Winston Churchill. 3 overnachtingen in 
Funchal.

Dag 6 Funchal
Mogelijke excursies: Curral das Freiras, of ‘schuilplaats van de nonnen’ is 
zo’n spectaculair dal omgeven door spitse bergtoppen. Van de overvloed 
aan tamme kastanjes rond het dorp wordt zoet brood en likeur gemaakt. 
Beide lekkernijen zijn te proeven in de plaatselijke cafés. Via de Poiso-pas, 
begroeid met eucalyptus en laurier, rijdt u naar de imposante pieken van 
Pico de Arieiro en Pico Ruivo. Op de top kijkt u uit op indrukwekkende  
bergruggen en steile rotswanden. In de hoofdstad kan u tijd maken om 
een bezoek te brengen aan de Sé (kathedraal), talrijke musea of het São 
Tiago fort. Met de kabelbaan kan u naar Monte voor een bezoek aan de  
bedevaartkerk Nossa Senhora do Monte, de beschermheilige van Madeira  
en de botanische tuin Monte Palace. Afdalen kan met een avontuurlijk  
ritje langs de openbare weg in een toboggan, een rieten mand op houten 
glijders.

Dag 7 Funchal
Couleur locale kan u opsnuiven in het overdekte marktgebouw aan de  
haven. U vindt er een ruim aanbod aan groenten, exotisch fruit, kleur- 
rijke bloemen en vers gevangen vis. Vergeet ook niet één van de 4 soor-
ten madeira wijn te proeven in een adega. In de verkeersvrije kern rond de  
kathedraal is het heerlijk rondslenteren en de jachthaven aan de Avenida do 
Mar met vele visrestaurants is ideaal voor een avondwandeling.

Dag 8 Funchal
Korte rit naar de luchthaven en terugvlucht naar Brussel.

MEER INFO: www.imaginetravel.be

93
MADEIRA

Funchal 

São Vicente 

Porto Moniz 

Calheta 



De boeiende archipel is een aaneenschakeling van 
prachtige kraters, stomende geisers, unieke fauna en 
�ora te midden van de immens blauwe Atlantische  
Oceaan. 

WAAROM?
Een reis naar de Azoren is uitermate geschikt voor lief-
hebbers van de natuurelementen in hun puurste en 
meest bescheiden vorm. De 9 eilanden zijn ideaal voor 
een actieve vakantie. Op alle eilanden kunt u op eigen 
houtje mooie wandelingen maken. De bewegwijzerde 
routes zijn ingedeeld volgens lengte en moeilijkheids-
graad. Alhoewel er verschillende, voornamelijk zwarte, 
lava stranden zijn leent de bestemming zich minder voor 
een strandvakantie.

WANNEER?
Er heerst een maritiem klimaat met milde temperaturen 
zonder grote schommelingen, gemiddeld tussen de 14° 
en 24° C. Maar zo veel groen en zo veel bloemen dat 
gaat niet enkel onder een hete zon... Een lokaal bekend  
gezegde is dan ook dat u de vier seizoen op één dag 
kan ervaren. Vanaf april bloeien de azalea’s maar in het  
voorjaar kan het ook nog koud zijn. In juli en augustus 
bloeien de hortensia’s en in september de gember. 

Azoren
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ONTDEKKINGSPROGRAMMA  
VOOR JONG EN OUD. 

Tijdens dit ontdekkingsprogramma op het eiland São 
Miguel verblijft u 7 nachten in dezelfde accommodatie 
waar u tevens opgehaald wordt voor de uitstappen. De 
excursies zijn in kleine internationale groepjes met een 
Engelstalige gids. Het is mogelijk om extra excursies te 
boeken zoals zwemmen met dol�jnen, een dagexcursie 
op zee, whale watching in combinatie met snorkelen aan 
het Princess Ring eiland, birdwatching, etc.

Azoren4kids

Dag 1 Brussel - São Miguel
Bij aankomst transfer naar het hotel in Ponta Delgada voor een verblijf van 
7 nachten.

Dag 2 Jeep safari naar Sete Cidades & Lagoa do Fogo
Vandaag maakt u een boeiende uitstap naar het westelijke gedeelte van 
het eiland. Een tocht per jeep biedt de mogelijkheid om de belangrijkste  
bezienswaardigheden te ontdekken zoals de enorme vulkanische krater 
(omtrek van 12km!), maar laat ook toe om de asfaltweg te verlaten op 
zoek naar schitterende uitkijkpunten. Lunch in een lokaal restaurant. In  
Caldeira Velha is er optioneel de mogelijkheid om te baden in de natuurlijke 
warmwaterbron (toegang niet inbegrepen). Op de terugweg is er tijd om 
het Lagoa do Fogo (of vuurmeer) te bewonderen vanaf de top van Pico da 
Barrosa.

Dag 3 Whale watching
Dolfijnen en walvissen observeren is een fascinerende belevenis! De  
oceaan rondom de eilanden heeft een rijke fauna en er leven meer dan  
24 soorten walvisachtigen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn 
er dagelijks 2 afvaarten. We kunnen niet garanderen dat u een walvis zal 
zien maar dolfijnen zijn er bijna altijd! Na een korte briefing ivm de veilig-
heid en de verschillende diersoorten, vaart u uit onder begeleiding van een 
ervaren schipper en bioloog.
Opmerking: excursie (±3u) niet geschikt voor mensen met rugproble-
men en zwangere vrouwen.

Dag 4 Vrije dag in Ponta Delgada
Vrije dag in Ponta Delgada, de belangrijkste havenstad van de Azoren. De 
stad werd oorspronkelijk bewoond door vissers die aangetrokken werden 
door de beschutte baaien. Vandaag is het een dynamische stad met een  
bloeiend economisch en cultureel leven. Bezoek zeker één van de mooie 
botanische tuinen die de stad rijk is.

Dag 5 Wandeltocht Sanguinho Trail
De smalle paden brengen u naar mooie en afgelegen plekjes terwijl u  
onderweg geniet van de unieke inheemse fauna & flora. De waterval Salto  
de Prego is de ideale locatie voor de picknick lunch en een duik in het  
heldere water. Op de terugweg is er nog een stop voorzien in Povoação, het 
oudste dorp van het eiland.
Dagexcursie: 6 à 7 uur, waarvan ±3u30 wandelen, afstand: ±5km, moei-
lijkheidsgraad: gemiddeld.

Dag 6 1/2 dag canyoning: Ribeira das Calderõeis
Het binnenland verbergt rivieren en watervallen die u ontdekt via rappel, 
wandelpaadjes en sprongen. Geniet onderweg van de weelderige vegeta-
tie en aanschouw het boeiende fenomeen van de hete fumarolen.
Halve dag: ±5 uur, waarvan ±2u30 activiteit, moeilijkheidsgraad: gemak-
kelijk, geen ervaring vereist. Aanbevolen leeftijd: minimum 6 jaar.

MEER INFO: www.imaginekids.be
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Dag 7 Mystieke Furnas krater
Daguitstap naar Furnas, bekend om de stomende geisers en borrelende 
warmwaterbronnen. ‘s Morgens verkenning per kajak van het grote meer, 
omgeven door groene en steile hellingen. Na de lunch in een lokaal restau-
rant is er keuze uit een mountain bike tocht van 10km (±2 uur) of bezoek 
aan de botanische tuin Terra Nostra met thermaal zwembad (vergeet je 
zwemgerief niet!). 
Aanbevolen leeftijd: minimum 6 jaar. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk.

Dag 8 São Miguel - Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

Sete Cidades 

Lagoa do Fogo
Ponta Delgada

Sanguinho 

Ribeira das Calderõeis

Furnas 

SÃO MIGUEL



SÃO MIGUEL
Het grootste en groene eiland verleidt u met kratermeren (Lagoa das Sete 
Cidades & Lagoa do Fogo) en spectaculaire uitkijkpunten. De kracht van de 
aarde is te voelen in de fumaroles en 22 bronnen bij Furnas. De heilzame 
modder en het minerale water worden gebruikt voor thermale behandelin-
gen. Wanneer er “cozido” op het menu staat, eet u een rijke stoofschotel van 
vlees en groenten die vijf uur onder de grond sudderde. Uniek in Europa is 
dat u hier de enige ananas- en theeplantages vindt. Ponta Delgada is een 
geanimeerde stad met restaurantjes, een wandelpromenade en botanische 
tuinen. De kerken en statige burgerwoningen herinneren aan de glorie- 
periode van de hoofdstad, toen de haven nog een cruciale tussenstop was 
op de route naar de nieuwe wereld.

FAIAL
Het is een van de meest bezochte eilanden omwille van de levendige sfeer 
en de blauwe hortensia’s. De welvaart steeg toen de hoofdstad Horta een 
tussenstop werd op de trans-Atlantische route. Peter’s Café Sport is een  
bekende ontmoetingsplaats voor zeilers. Boven het café is er een muse-
um van “scrimshaws”, gegraveerde kunstwerkjes in tanden en botten 
van walvissen. Centraal in Faial ligt Caldeira, een mosgroene krater met 
een doorsnede van 2km en een unieke vegetatie. In het uiterste westen  
ontdekt u het donkergrijze maanlandschap van de vulkaan Capelinhos  
die pas ontstaan is in 1957-58.

MOZAÏEK VAN KRATERS  
EN MEREN. 

Azoren

MEER INFO: www.imaginetravel.be
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PICO
Het dunbevolkte eiland heeft een heel eigen karakter dankzij het donkere  
lavalandschap. In de Zona de Adegas (UNESCO) vormen talloze stenen 
muurtjes een mozaïek van kleine wijngaarden. Tot ver in de 20ste eeuw 
was Pico hét eiland van de walvisvaarders. Nu is Lajes de ideale uitvalsbasis 
om walvissen en dolfijnen te spotten in rubberbootjes. Een bezoek aan de  
lavatunnels van Gruta das Torres kan u best tijdig reserveren. Vanuit het  
levendig havenstadje Madalena vertrekken er dagelijks veerboten naar  
Horta (±30min). 
Pico, de hoogste berg van Portugal is altijd fotogeniek!
Onder begeleiding van een gids (NL/FR) is het mogelijk om de berg te 
beklimmen. 
Dagklim: 7 à 8 uur, afstand: ±8km, moeilijkheidsgraad: moeilijk. 
Min. hoogte: 1230m, max. hoogte: 2351m.

TERCEIRA
Het binnenland van het ‘derde’ eiland bestaat uit een dambordpatroon van 
groene weilanden en velden, bosrijke heuvels en enkele dorre gebieden 
van zwarte lava. Algar do Carvão is een indrukwekkende ondergrondse 
grot, ontstaan door een vulkaanexplosie. De renaissance hoofdstad Angra 
do Heroísmo (UNESCO), met voorname paleizen, rijk versierde kerken en 
exotische stadtuinen was 3 eeuwen lang een belangrijke tussenstop op 
de zeeroutes tussen Europa, Amerika en Afrika. De Serra do Cume, op 
een hoogte van 545 meter, biedt indrukwekkende panorama uitzichten.  
Biscoitos is bekend om de ommuurde wijnvelden en de natuurlijke zwem-
baden tussen de lavarotsen. De vulkanische krater Monte Brasil biedt een 
spectaculair uitzicht over de haven. Her en der verspreidt vindt u ook de 
kleurrijke kleine kapelletjes of ‘império’.

SÃO JORGE
Fajãs of landtongen kenmerken het bergachtige eiland met kliffen die 
loodrecht uit de zee rijzen. Het eiland is bekend om z’n lekkere kaas en  
bijzondere natuur. Bezoekers komen hoofdzakelijk om te wandelen langs 
uitgestippelde routes. Velas is het grootste dorp en vanuit de haven vertrek-
ken er ferry’s naar Pico (±1u20) en Faial (±2u). 

FLORES
Het ‘bloemen’ eiland ligt het meest westelijk en is zeer bergachtig. Het  
binnenland wordt gekenmerkt door kratermeren, hortensiahagen, water-
vallen en diepgroene dalen. De accommodatie op Flores is zeer beperkt, 
vroeg boeken is de boodschap!

CORVO
Op het kleinste eiland zijn er slechts 400 inwoners en een reusachtige 
vulkaankrater. Het is zo goed als verkeersvrij en zeer beperkt qua accom-
modatiemogelijkheden. Het kan bezocht worden als daguitstap per ferry 
(±40min) vanuit Flores.

SANTA MARIA
Het kleine eiland (18km) werd als eerste ontdekt en heeft een gevarieerd 
landschap, enkele zandstranden, een aantrekkelijk zeewaterzwembad en 
schitterende zonsondergangen.

GRACIOSA
Het ‘bekoorlijke’ eiland is slechts 12km lang en bestaat uit landbouwgron-
den en wijngaarden. De belangrijkste attractie is Furna do Enxofre, een  
vulkaankrater met op de bodem een diep zwavelmeer. Het architectonisch 
erfgoed van het eiland is bewaard gebleven in de vorm van witte huisjes, 
kerken, waterreservoirs en de typische windmolens met rode koepels.
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HOE REIZEN?
Een huurwagen is de ideale manier om de eilanden te verkennen. U stopt 
waar en wanneer u wenst en ervaart de wonderlijke natuur op uw eigen 
tempo. Een verblijf op de Azoren kan, afhankelijk van de gekozen accom-
modaties, in elke prijsklasse. De prijzen stijgen wel gevoelig tijdens de druk-
ke maanden juli, augustus en september. São Miguel, Terceira, Faial en Pico 
(minder frequent) zijn bereikbaar per vliegtuig vanuit Brussel, al dan niet 
met een tussenlanding in Lissabon.
De eilanden worden gecombineerd door korte binnenlandse vluchten.  
Tussen Pico, Faial en São Jorge zijn er ook goede ferrydiensten. Huurwagens 
worden het best op voorhand gereserveerd. Ophalen en inleveren gebeurt 
per eiland op de luchthaven, in de haven of in een stadskantoor.

In 1 week kunt u perfect São Miguel verkennen, het levendigste en 
meest afwisselende eiland. Pro�teer van het ruime aanbod aan hotels 
en restaurants in Ponta Delgada, de perfecte uitvalsbasis voor dagex-
cursies. U kunt ook kiezen voor een verblijf in een resort met een unieke 
ligging of een spahotel in het thermale stadje Furnas. 

Mooie combinaties van verschillende eilanden:
- 4 nachten São Miguel + binnenvlucht naar Terceira of Faial voor 
 3 nachten
- 4 nachten São Miguel + binnenvlucht naar Faial en/of Pico voor 
 3 nachten + binnenvlucht naar Terceira voor 3 nachten

Een verblijf op één van de kleinere eilanden Pico, São Jorge, Flores en 
Graciosa is steeds in combinatie met minimum 1 nacht op São Miguel, 
Terceira of Faial omwille van de vluchtconnecties met Brussel.

Wij bieden ook een individuele rondreis met chau�eur aan. Tijdens 
een reis van 9 dagen verblijft u op São Miguel, Faial en Terceira. Pico 
wordt bezocht als dagexcursie per ferry vanuit Faial. Het is een volledig 
programma met vluchten, accommodatie en transfers. Een chau�eur 
brengt u naar de hoogtepunten van deze 4 eilanden. Let wel: een chauf-
feur is geen gids.
PRIJS: vanaf € 1.910/persoon in een dubbel kamer (2022).

Deze inspiratiereizen kunnen naar we naar wens aanpassen en/of ver-
lengen.
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IMAGINE CANCELATION 6,3% VAN DE REISSOM

IMAGINE EXCLUSIVE SELECTION 7,5% VAN DE REISSOM

Terugbetaling tot €10.000/pers.
(ook in geval van voorafbestaande ziektes).

BIJSTAND PERSONEN
• Onbeperkte medische- en repatriëringskosten, opsporings- en  
 reddingskosten tot €6.250/pers, vergoeding van de nabehandelingskosten  
 in België tot €6.250/pers.

BAGAGE
• Terugbetaling tot €2.000/pers, kosten voor strikt noodzakelijke aankopen  
 bij laattijdige aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij  
 of het openbaar vervoer.

KAPITAAL REISONGEVALLEN
• Vergoeding tot €12.500/pers. 

ANNULERINGSVERZEKERING EN COMPENSATIEREIS
• Tot €10.000/pers.

Geldig voor Europa

IMAGINE CANCELATION 6,3% VAN DE REISSOM

IMAGINE TRAVEL SELECTION €7/DAG/PERS. OF €19/DAG/GEZIN

Terugbetaling tot €10.000/pers.
(ook in geval van voorafbestaande ziektes).

BIJSTAND PERSONEN
• Onbeperkte medische- en repatriëringskosten, opsporings- en 
 reddingskosten tot €6.250/pers, vergoeding van de nabehandelingskosten  
 in België tot €6.250/pers.

BAGAGE
• Terugbetaling tot €2.000/pers, kosten voor strikt noodzakelijke aankopen  
 bij laattijdige aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij  
 of het openbaar vervoer.

KAPITAAL REISONGEVALLEN
• Vergoeding tot €12.500/pers.

Geldig voor Rusland

Verzekeringen
& Algemene 
voorwaarden



ImagineTravel onderschrijft de Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie 
reizen. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de geschillencommissie 
reizen en op de website van ImagineTravel (www.imaginetravel.be).

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN IMAGINETRAVEL VOOR PAKKETREIZEN

1) AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
a/ Alle aanbiedingen, promoties, programma’s,... zijn ter goeder trouw opgemaakt,  
 telkens op basis van de gegevens op dat moment beschikbaar en zijn niet bindend.  
 Geafficheerde prijzen zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van vluch- 
 ten, kamertypes,... In sommige gevallen kan ImagineTravel genoodzaakt zijn een be- 
 paald aanbod te schrappen of te wijzigen. ImagineTravel zal steeds een alternatief  
 aanbieden. Het programma, uren, prijzen,... worden bij boeking meegegeven.
b/  ImagineTravel behoudt zich het recht voor om materiële vergissingen te verbeteren  
 die voorkomen in de precontractuele informatie en/of het contract.
c/  De klant aanvaardt dat ImagineTravel wijzigingen kan doorvoeren aan de pakketreis- 
 overeenkomst.

2) INFORMATIE DOOR DE REIZIGER 
a/ De reiziger is verplicht om, op het ogenblik van de reservatie, alle noodzakelijk  
 informatie, die betrekking hebben op de reis, mee te delen aan de organisator, zoals  
 fysieke gezondheid, allergieën, specifieke eetgewoontes, noodzakelijke informatie  
 voor het aanvragen van een eventueel visum, exacte leeftijd van kinderen op het  
 ogenblik van de reis,...
b/ De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen over de bestemmingen (klimatolo- 
 gische omstandigheden, lokale gebruiken en gewoonten,...).
c/  De reiziger moet bij reservatie essentiële voorwaarden en bijzondere wensen speci- 
 fiek vermelden aan de reisorganisator.

3) AANVRAAG REIS OP MAAT 
 ImagineTravel werkt graag een reis op maat uit. Na het akkoord van de reiziger en  
 ondertekening van de bestelbon wordt het voorschot betaald. De volledige overeen- 
 komst gaat pas in na bevestiging van ImagineTravel.

4) PRIJS VAN DE REIS 
a/ ImagineTravel behoudt zich het recht voor het programma en de prijs aan te passen  
 bij kennelijke, duidelijke materiële vergissingen. ImagineTravel behoudt zich steeds  
 het recht voor om prijzen te wijzigen.
b/ In de brochure en in de offerte op maat wordt telkens duidelijk beschreven wat  
 inbegrepen en niet inbegrepen is in de prijs van de reis.
c/ De prijzen in deze brochure zijn berekend volgens de wisselkoersen op 05/11/2021.

5) BETALING VAN DE REISSOM 
a/ De reiziger betaalt bij het ondertekenen van het contract 40% van de totale som als  
 voorschot op de reis met een minimum van 400€. Bij onmiddellijke uitgifte van de  
 vliegtuigtickets kan dit voorschot verhoogd worden met de totale prijs van de tickets.
b/ De reiziger betaalt het saldo van de reis 35 dagen voor vertrek.
c/ Bij boeking minder dan 36 dagen vertrek wordt meteen het volledige bedrag van de  
 reis betaald.

6) OVERDRAAGBAARHEID VAN DE REIS 
a/ Alle kosten die voortvloeien uit het doorgeven van de reis aan andere personen  
 worden integraal doorgerekend aan de reiziger.
b/ ImagineTravel doet steeds al het mogelijke om een reis over te dragen maar maakt  
 voorbehoud indien dit niet kan gerealiseerd worden ondanks alle inspanning (bv  
 indien vluchten volledig vol zitten en wachtlijsten hebben).

7) WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER 
De reiziger heeft het recht om, na bevestiging van de reis, nog wijzigingen aan te  
brengen, deze moeten schriftelijk overgemaakt worden en alle kosten die hieruit voort-
vloeien worden door ImagineTravel aan de reiziger voorgesteld. Na goedkeuring van de 
reiziger zal ImagineTravel alle nodige inspanningen leveren om de gevraagde aanpassin-
gen uit te voeren. Wijzigingskosten voor vluchten (andere dagen, andere maatschappij,...) 
bedragen meestal 100%.

8) WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR 
a/ ImagineTravel behoudt zich het recht voor om bepalingen aan de pakketreisovereen- 
 komst te wijzigen. 
b/ Afhankelijk van de lokale omstandigheden (toestand van de wegen, weersomstan- 
 digheden,...) zal ImagineTravel steeds het nodige doen om het programma in de mate  
 van het mogelijke uit te voeren en de voorziene excursies en bezoeken te laten  
 doorgaan. De volgorde van de bezoeken kan steeds wijzigen (bv om grote hitte te  
 vermijden, om onvoorziene drukte te ontlopen,...).

9) OPZEGGING DOOR DE REIZIGER 
a/ De reiziger kan ten allen tijde de overeenkomst opzeggen mits betaling van een  
 opzegvergoeding als volgt bepaald:
 - Tot 3 maanden voor vertrek 10% van de totale kostprijs.
 - Tot 45 dagen voor vertrek 30% van de totale kostprijs.
 - Tot 30 dagen voor vertrek 50% van de totale kostprijs.
 - Tot 8 dagen voor vertrek 75% van de totale kostprijs.
 - Van 7 dagen tot vertrekdatum 100% van de totale kostprijs.
 Annulatiekosten van vliegtickets bedragen steeds 100% van zodra deze tickets zijn  
 uitgegeven.
 Eventueel afgesloten reisverzekeringen zijn nooit terugbetaalbaar.
b/ De opzegging van de overeenkomst moet steeds schriftelijk aan de organisator over- 
 gemaakt worden.

10) OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR 
ImagineTravel behoudt zich het recht voor om groepsreizen, waarbij het minimum aantal 
deelnemers van 15 reizigers niet is bereikt, ten laatste 25 dagen voor vertrek te annuleren.

11) AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR 
ImagineTravel is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de reis. De aanspra-
kelijkheid is beperkt tot maximum 3 maal de reissom, behalve voor persoonlijk letsel.  
Excursies die ter plaatse geboekt worden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 
ImagineTravel.

12) KLACHTENREGELING 
a/ Tijdens de reis.
 Elke klacht of tekortkoming dient zonder onnodige vertraging gemeld te worden ter  
 plaatse in het hotel of aan het lokaal agentschap (noodnummers worden steeds op  
 reisdocumenten meegegeven). 
 Bij schriftelijke melding van een klacht aan de doorverkoper dient ook steeds een  
 kopie aan de organisator gestuurd te worden (info@imaginetravel.be).
 Laattijdige melding zal de begroting van een eventuele vergoeding beperken.
b/ Na de reis.
 Indien de reiziger ondanks bovenstaande nog een klacht wil doorsturen naar de orga- 
 nisator kan dit binnen de 30 dagen na het einde van de reis aan de doorverkoper met  
 de organisator in kopie (info@imaginetravel.be).
c/  Bij eventuele geschillen is enkel de geschillencommissie reizen of de rechtbank van  
 Brugge bevoegd.

13) VLUCHTEN 
Indien de reiziger vluchten via ImagineTravel heeft geboekt:
- De gecommuniceerde vluchturen zijn steeds onder voorbehoud van wijziging.
- De reiziger is verplicht zich op tijd aan te melden aan de incheckbalie, d.w.z. voor  
 Europese vluchten minimum 2u voor vertrek, voor andere vluchten 3u voor vertrek.
- Bij verlies of beschadiging van bagage dient de reiziger zelf een verklaring af te leggen  
 op de luchthaven van aankomst aan de lost and found balie.

14) VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN 
ImagineTravel is volgens de wettelijke voorwaarden verzekerd tegen financieel onver-
mogen bij het Garantiefonds, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.

15) GDPR
a/ ImagineTravel houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op de wet op de privacy  
 (GDPR).
b/ De organisator is verplicht om de PNR-gegevens over te maken aan de P.I.E.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR EEN ENKELVOUDIGE REISDIENST 
Bovenstaande voorwaarden zijn ook geldig voor de enkelvoudige reisdiensten met  
uitzondering van artikel 11, dit wordt vervangen door volgende artikel:

AANSPRAKELIJKHEID 
ImagineTravel is niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van de totale reisdienst  
indien de reiziger niet het volledige arrangement bij ImagineTravel boekt. Iedere dienst-
verlener van de reisdienst is persoonlijk aansprakelijk voor zijn eigen reisdienst.
Excursies die ter plaatse geboekt worden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 
ImagineTravel.
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MEER INFO: www.imaginetravel.be MEER INFO: www.imagine4kids.be

Ontdek ook onze brochure Verre Bestemmingen 
en onze thema brochures Treinreizen & 4Kids.

Meer info via uw reisagent of op onze websites:

V.U.: Imagine Travel, Koningin Astridlaan 29 - b4, 8200 Brugge, Belgium - Lic. 7165


