
PERSOONLIJK REISADVIES VAN A TOT Z
Beste reiziger,

Vakanties roepen de beste herinneringen bij ons op. Het zijn de momenten waarop je echt doet wat je wilt 
en je helemaal tot jezelf komt. Wij begrijpen hoe waardevol dat voor je is en we weten ook dat iedereen op 
zijn eigen manier vakantie viert. Daarom maken we vakanties op basis van diverse, specifieke voorkeuren. 
Vakanties op maat, voor jou ontworpen door de specialisten van TUI.

Of je nu op zoek bent naar een zonvakantie, citytrip, cruise, 
weekendje weg of een verre rondreis... 
Kom langs in ons kantoor en we inspireren je graag met 
ons uitgebreid assortiment TUI reizen. Van autoverhuur tot 
belevingen, safari tot swim-upkamers, wij regelen alles voor 
de TUI vakantie van jouw dromen!

Je reisagent
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• INDIVIDUEEL OF IN KLEINE GROEPEN
• NEDERLANDSTALIGE BEGELEIDING
• FLEXIBELE EXCURSIEMOGELIJKHEDEN & VRIJE TIJD

EDITIE 2021 / 2022

RONDREIZEN
Ontdek authentieke bestemmingen, via de mooiste routes
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Beste reiziger,

Met TUI tours maak je kennis met bestemmingen 
wereldwijd. Kies je ervoor om samen met anderen op 
ontdekking te gaan met voldoende vrije tijd en ruimte 
voor privé-ervaringen? Of kruip je zelf achter het stuur van 
je eigen huurwagen en ontdek je de bestemming liever op 
eigen ritme? Bij TUI tours vind je een ruim aanbod aan 
groepsreizen en individuele rondreizen op verschillende 
continenten en in verschillende formules, voor elk type reiziger. 
Vanaf 2021 vind je het aanbod rondreizen van het gekende 
merk VTB Reizen trouwens ook onder TUI tours. Hierdoor 
breiden we het aantal bestemmingen van deze brochure 
aanzienlijk uit, met onder andere groepsreizen in Albanië, 
Ecuador, Chili, Oman en Nieuw-Zeeland. Ook een aantal 
minder gekende rondreisbestemmingen komen zo in het 
aanbod, zoals Georgië, Polen of Armenië. 
Laat ons weten waar je naar op zoek bent en wij komen met 
een op maat gemaakt voorstel. Jij kiest de bestemming en 
gezelschap, wij regelen al de rest voor de TUI vakantie van 
jouw dromen.

Je reisagent

WIJ ZIJN ER VOOR JOU

We staan voor je klaar, zowel bij het kiezen van je vakantie, 
als tijdens en na je vakantie.

Dankzij onze ervaring en productkennis kan je rekenen op 
ons professioneel advies, volgens jouw wensen.

Het kostenplaatje is niet onbelangrijk. We berekenen 
vrijblijvend de juiste prijs van jouw droomreis.

We zijn de ‘extra quality check’: heel wat bestemmingen en 
hotels hebben wij zelf al bezocht.

Wil je info over uitstappen op je bestemming? 
Ook daarmee helpen we je graag!
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Voornaamste garanties
Bijstand aan het slachtoffer van een ziekte of een ongeluk
- Wij verzekeren u 24 uur op 24. Via één enkel telefoonnummer kan u overal ter wereld een bijstandsverlener van Europ Assistance in België 

bereiken die persoonlijk voor uw hulpverlening zal zorgen. (02/541.91.01) 
- Wij zorgen voor de hulpverlening en vergoeden u de medische kosten in het buitenland tot € 100.000 in Europa en € 1.000.000 elders in de 

wereld, na tussenkomst van uw sociale zekerheid.
- Wij vergoeden u de medische kosten in België als gevolg van een ongeluk in het buitenland tot € 6.200.
- Wij repatriëren het slachtoffer van een ziekte of ongeluk samen met een verzekerde medereiziger naar keuze.
- Een ongeluk of verdwaald in de bergen. Wij betalen de opsporingskosten en reddingskosten.

Begeleiding van medereizigers
- Een ongeval of een ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw medereizigers.
- Wij organiseren en begeleiden de terugkeer van de andere verzekerde medereizigers.
- Als u niet ter plaatse voor uw kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen kan zorgen, organiseren wij hun terugkeer naar België met een 

begeleider.
- Indien wij uw vervroegd terugkeer naar huis organiseren, komen wij tussen tot maximaal € 250 voor onder andere de skipas, de fee voor het 

golfterrein, de huur van duikmateriaal.

Hereniging met uw familie in België
- Als één van uw familieleden in België overlijdt of wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan organiseren wij uw vervroegde terugkeer naar België.
- Als u in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen voor meer dan 5 dagen, dan betalen en organiseren wij de reis van één van uw

familieleden vanuit België om u te komen bezoeken (wij nemen de reis-, hotel- en vervoerkosten voor onze rekening).

Thuisbijstand in België
- Als tijdens uw verblijf in het buitenland uw woning in België ernstige schade heeft opgelopen, dan organiseren wij en nemen wij uw terugreis

naar uw woning ten laste.
- Als uw woning onbewoonbaar is door zware schade of diefstal met inbraak, dan betalen wij de bewakingskosten gedurende de eerste 48 uur indien

de woning moet beschermd worden tegen diefstal.
Logistieke en administratieve bijstand
- In het buitenland heeft een onvoorziene gebeurtenis al snel ernstige gevolgen. Een goede service maakt dan het verschil.
- Vertraging van uw bagage? Wij waarborgen uw kosten voor de aankoop van kleding en toiletartikelen tot maximaal € 250.
- Bagage verloren of gestolen? Wij komen tussen voor een maximaal bedrag van € 1.250.
- Wij verlenen u bijstand in geval van gerechtelijke vervolgingen in het buitenland.
- In het kader van een bijstandsverlening helpen wij u als u de taal van het land niet begrijpt.

Conciërge diensten
- Wij kunnen u inlichtingen verstrekken over visumverplichtingen, verplichte inentingen, het klimaat, de transportmiddelen en sanitaire voorzieningen.
- U kan ons ook contacteren als u info nodig heeft voor diensten aan huis (tuinman, uitlaatdienst, kinderoppas, pedicure, haarkapper, enz...).
- Wij geven informatie over een reeks restaurants. Op uw vraag zullen wij een reservatie plaatsen in het door u gekozen etablissement.

Bovenstaande informatie bevat onze belangrijkste prestaties en is niet bindend. Alle informatie over onze prestaties vindt u in de algemene
voorwaarden terug. U kan deze raadplegen via de link website: https://www.tui.be/nl/reisbijstand

De oplossing die aangepast is aan uw vakantie!
De tijdelijke verzekering biedt u een optimale bescherming tijdens uw 
verblijf in het buitenland.

Medische bijstand

Terugbetaling van de medische kosten tot € 100.000 (Europa) – tot € 1.000.000 (wereld) 

Repatriëring na ziekte, ongeval of overlijden (uzelf of medereiziger)

Repatriëring na ziekte, overlijden of hospitalisatie van een naaste in België gebleven

Bagage

Diefstal van bagage met geweld, tot € 1.250 

Diefstal, schade, bagage niet aangekomen door vervoerbedrijf + huur sportmateriaal indien 
beschadigd door vervoerbedrijf of indien diefstal met geweld, tot € 1.250 

Aankoop eerste benodigdheden bij vertraging van bagage van meer dan 12 uur, tot € 250

Bijstand aan het voertuig op de luchthaven

Indien bij uw terugreis uw voertuig dat geparkeerd staat op de luchthaven geïmmobiliseerd is, 
sturen en betalen wij een pechverhelper en indien nodig het slepen van het voertuig

Korte en middellange 
afstandsvluchten

€ 3,50
per persoon per dag

Lange afstandsvluchten

€ 7,00
per persoon per dag
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RONDREIZEN IN GROEP INDIVIDUEEL
EUROPA PAG. PAG.
Portugal 20 148
Spanje 28 170
Italië 32 158
Frankrijk, Corsica 46 162
Malta 48 
Cyprus 50
Griekenland 52 167
Kroatië 54 172
Albanië 56
Balkan & Montenegro 58 174
Armenië 60
Georgië 62
Polen 64
Rusland 66
Baltische Landen 70
Noorwegen 72 179
IJsland 78 176
Ierland 82 182
Schotland 84 184

MIDDEN-OOSTEN & NOORD-AFRIKA 
Marokko 86
Jordanië 90 186
Israël 92
Dubaï 94
Emiraten & Oman 96

ZUIDELIJK-AFRIKA 
Kenia 98 188
Tanzania 102 191
Zuid-Afrika 104 192
Namibië 108 196

AZIË 
Sri Lanka 112 198
Thailand 114 204
Indonesië 116 201
Vietnam 118 206
Japan 120

OCEANIË  
Australië 122
Nieuw-Zeeland 124

MIDDEN- & ZUID-AMERIKA 
Argentinië & Chili 126
Ecuador 128
Peru 130 215
Costa Rica 132 208
Cuba 134 210
Mexico 136 212

NOORD-AMERIKA  
USA 138 216
Canada 140 220

Verzekeringen  5
Toelichting TUI tours in groep & individueel 8-13
Algemene voorwaarden en belangrijke info 224-235 
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TUI EXPERIENCES

ALLES WAT JE VAKANTIE
NOG LEUKER MAAKT
BOEK JE MAKKELIJK VOORAF 
BIJ JE REISAGENT

ETEN & WIJN SPORT TOCHTEN &
ATTRACTIES

MUSEA &
KUNST

OPTREDENSWELLNESSACTIEF & 
AVONTUUR
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Vanaf 
€ 10 p.p.

AANBEVOLEN
Vanaf 

€ 30 p.p.

TUI VERZEKERINGEN
ZONDER ZORGEN JE VAKANTIE BOEKEN
Je wil maximaal verzekerd zijn voor onvoorziene omstandigheden? Zowel voor als tijdens je vakantie? 
De TUI verzekeringen bieden je een optimale bescherming vanaf de reservering van je reis, je verblijf in 
het buitenland tot en met je thuiskomst.
Zo kan je met een gerust hart jouw droomvakantie reserveren en zorgeloos op reis vertrekken.

PLATINUM ANNULERINGSVERZEKERING 
Met de Platinum annuleringsverzekering worden 
je gemaakte kosten 100% (zowel annulerings-of 
wijzigingskosten) terugbetaald voor een uitgebreid 
aantal waarborgen.

ALL RISK ANNULERINGSVERZEKERING
Alle uitgebreide waarborgen van onze Platinum 
annuleringsverzekering 

EXTRA: ELKE andere persoonlijke en aantoonbare reden 
zoals niet-stabiele ziektes nog in behandeling (vb. kanker, 
rug/heup/knie, neurologische aandoeningen,…), pandemie 
zoals het coronavirus, uitbraak epidemie, ernstige ziekte 
beste vriend(in), psychologische ziekte zonder opname, 
communiefeest of huwelijksfeest,…: 75% dekking van de 
annulerings-of wijzigingskosten

Enkele voorbeelden:

 Annuleringsverzekering    
Verzekerd bedrag

Vrijstelling/Franchise per persoon

 Premie

 

   

Uitgebreide waarborgen

Stabiele ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of familie tot 3e graad

Niet-genoten nachten van je verblijf bij een vroegtijdige dringende
terugkeer naar huis of uitgesteld vertrek

Zwangerschap of onvoorziene complicaties tijdens de zwangerschap

Nieuwe baan, ontslag of intrekking reeds toegekend verlof

Echtscheiding, feitelijke scheiding of annulering van 
het geplande huwelijk

Oproeping militaire missie, getuige of jurylid, adoptie, 
orgaantransplantatie

 ELKE andere persoonlijke en aantoonbare reden (75% verzekerd)

Niet-stabiele ziektes volop in behandeling (vb. kanker, rug/knie/heup, 
neurologische aandoeningen, degeneratief,...) (75% verzekerd)

Pandemie (vb coronavirus of uitbraak epidemie) (75% verzekerd)

Ziekte beste vriend(in) (75% verzekerd)

Communiefeest of huwelijksfeest (75% verzekerd)

Psychologische ziekte zonder opname (75% verzekerd)

Geen zin meer om de reis te ondernemen

Gebeurtenissen veroorzaakt door gebruik van alcohol, 
verdovende middelen,… 

Gekende gebeurtenissen bij het afsluiten van de verzekering

 

€ 0 € 0

5% op de reissom 8% op de reissom

(min. € 10 p.p.) (min. € 30 p.p.) 

100% 100%

PLATINUM ALL RISK

7% op de reissom 10% op de reissom

(min. € 40 p.p.) (min. € 50 p.p.) Vakantiepakket annulering + bijstand

PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK

Profi ciat, je hebt een nieuwe job gevonden! Nu kan 
je de eerste maanden niet reizen. Geen nood, wij 
vergoeden de gemaakte annuleringskosten terug.

Binnenkort vertrek je op reis naar Cuba, maar je 
mama is plots ernstig ziek geworden. Wij komen 
tussen zodat je bij je mama kan blijven en er voor 
haar kan zijn.

Stress! Op weg naar de luchthaven van Brussel een 
ongeval gehad en je zal je vlucht niet halen? Je kan 
met onze verzekering een terugbetaling verwachten.

Onze annuleringsverzekeringen kan je tot 57 dagen voor afreis bijboeken via je reisagent.

REIS- EN BIJSTANDSVERZEKERING  

Met onze reis- en bijstandsverzekering kan je je verblijf in het buitenland beschermen voor een uitgebreid aantal waarborgen. 
Een aantal voorbeelden:

- Medische bijstand
- Repatriëring na ziekte, ongeval of overlijden voor jezelf of familie tot de 2e graad
- Terugbetaling medische kosten in het buitenland
- Bagageverzekering
- Bijstand aan het voertuig op de luchthaven

Ontdek onze reis- en bijstandsverzekering om je verblijf in het buitenland te beschermen via je reisagent.

PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK

Binnenkort vertrek je op reis maar het reisadvies 
voor de bestemming is door het coronavirus oranje 
of rood gekleurd. Geen nood, wij komen tussen 
voor 75%.

Mijn beste vriend is ernstig ziek geworden de dag voor 
mijn vertrek. Ik zou toch liever niet op reis vertrekken. 
Wij komen tussen voor 75% zodat je er kan zijn voor 
je beste vriend.

Ik heb een reis gepland met mijn gezin naar Dubai 
tussen mijn chemobehandelingen door. Kort voor 
afreis verergert mijn ziekte en voel ik me niet goed. 
Geen nood, wij vergoeden 75% terug van de 
gemaakte annuleringskosten.
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ONZE GROEPSREIZEN
ONTDEK AUTHENTIEKE BESTEMMINGEN 
VIA DE MOOISTE ROUTES

VEILIG REIZEN
Je veiligheid en gerustheid staan bij ons voorop. Daarom nemen we tijdens 
de groepsreizen extra maatregelen. Zo bestaan de groepen uit maximum 25 
deelnemers en verloopt de reis in ruime bussen zodat iedereen voldoende plaats 
heeft. Daarnaast werken we op nog meer bestemmingen met een audiosysteem, 
waardoor je altijd genoeg afstand houdt van elkaar. Ten slotte respecteert 
iedereen ook op bestemming de hygiënemaatregelen. Zo vertrek je met een 
gerust hart op groepsreis.

RONDREIZEN IN ALLE COMFORT, 
LANGS DE BESTE ROUTES
Tijdens onze rondreizen leer je een bestemming écht kennen, zonder op 
voorhand dagen te spenderen aan plannen en opzoeken. Dit betekent niet dat 
we enkel de toeristische trekpleisters aandoen. Integendeel. Onze rondreizen 
combineren de hoogtepunten en must-sees van een bestemming met de 
plaatselijke cultuur. We leiden je langs ongerepte natuur en pittoreske steden, 
gidsen je door de lokale gebruiken en tradities en laten je zo de werkelijke 
kleuren van een land ontdekken.

KLEINE GROEPEN EN QUALITYTIME
TUI tours zorgt ervoor dat je op een erg comfortabele manier een land kan 
ontdekken. Wij stippelen een route uit, houden de groepen bewust klein en 
zorgen voor gepaste overnachtingen, terwijl jij als reiziger je vrijheid behoudt. 
Onze missie: het comfort van een groepsreis koppelen aan je eigen specifieke 
wensen. Denk: vrije dagen die je volledig zelf kan invullen, optionele excursies die 
kunnen bijgeboekt worden en zelf kiezen waar en wat je eet.

GEGARANDEERDE AFREIZEN
Omdat je natuurlijk graag op vakantie wilt vertrekken, zorgen wij ervoor dat er 
al bij de start van het seizoen verschillende afreizen gegarandeerd worden. We 
haalden ook bij heel wat bestemmingen het minimumaantal deelnemers omlaag, 
om jullie zo nog meer zekerheid te bieden. Meer info vind je bij je reisagent of op 
onze website.
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NEDERLANDSTALIGE REISLEIDING
De beste reisroute? Check. De perfecte reisleider? Dubbel check. Op veel 
bestemmingen werken wij samen met een lokale gids die je het land door de 
ogen van een local laat ontdekken. Op bepaalde bestemmingen kiezen we 
voor een TUI reisleider die je begeleidt van vertrek tot aankomst in Brussel, 
eventueel ondersteund door een lokale gids. In beide gevallen garanderen we je 
uitmuntende Nederlandstalige begeleiding die je zal laten kennismaken met alle 
hoogtepunten en gebruiken van de bezochte regio.  

VTB REIZEN WORDT TUI
98 jaar hebben we met VTB Reizen de mooiste reizen verzorgd. Voor al onze 
waardevolle klanten was het steeds een prachtige en onbezorgde tijd. En dat 
zullen we hopelijk nog vele jaren mogen blijven doen! Maar dan niet meer onder 
dezelfde naam… VTB Reizen is al meer dan 20 jaar verbonden met TUI en vanaf 
2021 wordt het productaanbod ondergebracht bij TUI. In deze brochure vind je 
dan ook onze populairste VTB Reizen terug. Denk maar aan de Rusland rondreis, 
maar ook aan Puglia, Australië, Ecuador en nog zoveel meer. En de mensen achter 
VTB Reizen blijven met dezelfde aandacht en liefde de reizen verzorgen onder de 
nieuwe merknaam en dit nog steeds in ondersteuning van de ROC reisleiders.
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ONZE GROEPSREIZEN VERDER UITGELICHT
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CUBA

Viñales
Havana

Santa Clara

Trinidad
Cienfuegos

CARIBBEAN SEA

Varadero

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL
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Rum, salsa en sigaren
• HISTORISCH HAVANA MET HAAR FORTEN EN KOLONIALE HERENHUIZEN

• BEZOEK AAN HET MAUSOLEUM VAN CHE GUEVARA IN SANTA CLARA

• HEERLIJK RELAXEN AAN DE STRANDEN VAN PLAYA AZUL IN VARADERO

• LEER FEESTEN ZOALS DE ECHTE CUBANEN MET SALSA- EN DRUMLES

1E DAG: BRUSSEL - VARADERO - HAVANA A
Vertrek vanuit Brussel naar Varadero. Bij aankomst 
transfer naar het Memories Miramar hotel*** in 
Havana, waar we 3 nachten verblijven. Na het 
inchecken maak je voor het eerst kennis met deze 
prachtige koloniale stad.

2E DAG: HAVANA O
Vandaag ga je op ontdekking in Havana. Het 
centrum is door UNESCO benoemd tot cultureel 
werelderfgoed. Je brengt er o.a. een bezoek aan 
de Plaza de la Cathedral, de Plaza de Armas en El 
Cristo de La Habana. Na de lunch bezoeken we het 
Havana Club Rum Museum inclusief proeverij. In de 
namiddag kan je optioneel plaatsnemen in één van 
de prachtige oldtimers. Tijdens deze rit passeer je 
o.a. het Capitool, de Floridita bar, John Lennon Park 
en het Plaza de la Revolución, het plein waar Fidel 
Castro zijn toespraken hield. ’s Avonds heb je vrije 
tijd om een typische mojito of cuba libre te gaan 
drinken in het stadscentrum. 

3E DAG: HAVANA - VIÑALES - HAVANA O-M
Een rondreis door Cuba zonder een bezoek aan 
Viñales is zoals een mojito zonder rum: niet 
compleet. Viñales is de mooiste provincie van Cuba. 
De tabaksplantages liggen hier verspreid in een 
glooiend landschap met typische stompe bergen: 
‘mojotes’. In een sigarenfabriek zie je met eigen 
ogen hoe de beroemde sigaren gemaakt worden. 
We nemen een kijkje bij Mural de la Prehistoria, een 
grote kleurrijke muurschildering op een rots. Nadien 
maak je nog een boottocht op een ondergrondse 
rivier in de Cueva del Indio.

4E DAG: HAVANA - CARDENAS - CIENFUEGOS O-M
Na het ontbijt verlaat je Havana. Onderweg breng 
je een bezoek aan een oude suikerfabriek met 
molen. Op een plantage zie je hoe het suikerriet 
geoogst wordt met een machete. Met een oude 
stoomtrein reis je verder tot in Cardenas, waar je 
geniet van een traditionele lunch in een paladar. In 
de namiddag kom je aan in Cienfuegos. Kort bezoek 
aan het stadscentrum alvorens in te checken in hotel 
Jagua***.

5E DAG: CIENFUEGOS - TRINIDAD O
Vanuit Cienfuegos reis je door naar Trinidad, waar je 
een begeleide wandeling maakt door het kleurrijke 
stadscentrum. Je brengt onder andere een bezoek 
aan het stadsmuseum en Casa del Alfarero. We 
rijden ook naar de groene Valle de Los Ingenios. Om 
de unieke sfeer van Trinidad nog beter te kunnen 
ervaren, slaap je de volgende 2 nachten in een casa 
particular. Je Cubaanse gastheer of gastvrouw staat 
garant voor een warme ontvangst en uiteraard alle 
nodige comfort, inclusief je eigen badkamer. Couleur 
locale verzekerd!

6E DAG: TRINIDAD O
Vandaag geniet je op eigen tempo van Trinidad. Maar 
je kan ook deelnemen aan een optionele excursie 
naar het Parque El Cubano, een mooi natuurpark 
met verschillende watervallen dat net buiten Trinidad 
ligt. Onder begeleiding onderneem je een korte 
wandeling naar de Javira waterval. Neem zeker je 
zwemgerief mee voor een frisse duik! Na de lunch 
keer je terug naar Trinidad. Ken je dat nummer ‘Cuba, 
quiero bailar la salsa’? Wel, vanavond leer je feesten 

zoals de echte Cubanen dankzij de salsa- en drumles 
in het swingende hart van dit geweldige stadje.

7E DAG: TRINIDAD - SANTA CLARA O-A
In de voormiddag kun je zelf op ontdekking gaan 
langs de klinkerstraatjes en pastelkleurige huizen. 
Het knusse centrum is gemakkelijk op eigen houtje 
te verkennen. ’s Namiddags reis je door naar Santa 
Clara, waar je een bezoek brengt aan de beruchte 
treinwagon en het mausoleum van Che Guevara, 
die door de Cubanen als een grote held wordt 
beschouwd. Zijn persoonlijke bezittingen zijn in 
chronologische volgorde te bezichtigen, waardoor je 
ziet hoe zijn revolutionaire ideeën zich in de loop van 
de jaren hebben ontwikkeld. Diner en overnachting 
in hotel La Granjita*** of hotel Los Caneyes***.

8E DAG: SANTA CLARA - VARADERO O-M-A
Onderweg naar Varadero breng je een bezoek aan de 
ecologische boerderij van de Correa familie. Op deze 
boerderij maak je kennis met de verschillende lokale 
producten en traditionele pottenbak technieken. 

Na de lunch verkennen we ook Cardenas en 
bezoeken we het Oscar Maria de Rojas museum. 
Daarna is het tijd om te relaxen en reizen we verder 
naar de witte stranden van Playa Azul. Hier nemen 
we afscheid van onze lokale gids. De volgende  
3 nachten verbijven we op basis van all inclusive in 
het Meliá Marina Varadero Hotel****.

9E-10E DAG: VARADERO O-M-A
Je bent de hele dag vrij om optimaal van het 
strandverblijf te genieten en gebruik te maken van 
de vele faciliteiten.

11E DAG: VARADERO - BRUSSEL O
Aan deze memorabele reis komt vandaag jammer 
genoeg een eind. Transfer naar de luchthaven voor 
de terugvlucht.

12E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

12-daagse groepsreis

CUBA

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  CUBTUN00

Prijs p.p.  04/04/21* 06/06/21 04/07/21 11/07/21
2PK 2.270 1.699 1.799 1.799
1PK  2.635 1.815 1.918 1.918
Prijs p.p. 18/07/21 25/07/21 08/08/21 07/11/21
2PK 1.799 1.799 1.799 1.819
1PK  1.918 1.918 1.918 1.967
Prijs p.p. 21/11/21 28/11/21 23/01/22 13/02/22
2PK 1.819 1.819 1.799 1.799
1PK  1.967 1.967 1.946 1.946
Prijs p.p. 06/03/22 03/04/22
2PK 1.799 1.819
1PK  1.946 1.962
*voor programma zie brochure 2020-2021  
pag. 106-107

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 10x ontbijt, 5x middagmaal, 5x avondmaal
• Infomoment
• Stadsbezoek aan Havana, Cienfuegos en 

Trinidad
• Toegang tot het Havana Club Rum Museum 

incl. proeverij (indien gesloten, wordt het 
Palacio de la Artesania bezocht, incl. rum 
proeverij) 

• Toegang tot Palacio de los Capitanes Generales 
in Havana, Palacio Cantero in Trinidad, de 
treinwagon en het mausoleum van Che 
Guevara in Santa Clara, het Oscar María de 
Rojas Museum in Cardenas

• Dagexcursie naar Viñales met bezoek aan de 
Mural de la Prehistoria en boottocht in  
Cueva del Indio 

• Bezoek aan een sigarenfabriek in Pinar del Rio
• Bezoek aan een suikerfabriek/museum
• Rit met een oude stoomtrein 
• Salsa- en drumles in Trinidad, inclusief cocktail
• Bezoek aan Finca Coincidencia (boerderij van 

de Correa familie)

IN DE KIJKER
Mi casa es su casa: in kleurrijk Trinidad overnacht 
je thuis bij locals in een casa particular

TOERISTENKAART VOOR CUBA
Een toeristenkaart is verplicht voor wie naar 
Cuba reist. Deze is inbegrepen in de prijs van de 
internationale vluchten met TUI fly.

BOEK OP VOORHAND HET  
EXCURSIEPAKKET
• 2e dag: Havana met oldtimers (2u)
• 6e dag: bezoek El Cubano Park incl. lunch (5u)

€ 62 PER PERSOON

VANAF € 1.699 P.P.

IN GROEP

INFOMOMENT  cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

HAVANA VIÑALES

TRINIDAD

Het reispaspoort geeft je meer info of het eerder 
een culturele reis, dan wel een natuur georiën-
teerde rondreis is. Ook over de accommodatie 
vind je hier nuttige info terug. Zo verblijf je bij 3 
blokjes in hotels met een gemiddeld Europese 
standaard (***/****) en weet je bij 4 blokjes dat 
je in luxueuzere hotels verblijft (****). En hoe 
meer blokjes er staan bij fysiek, hoe intensiever 
de reis zal verlopen. Ook dat is niet onbelangrijk. 

De vermelde prijzen zijn per persoon en dit op 
basis van een twee- of éénpersoonskamer. Ook 
staan de minimum en maximum groepsgrootte 
én een gedetailleerd overzicht van wat inbegre-
pen is steeds vermeld.

Voor geen enkele van onze rondreizen is het 
visum inbegrepen. Maar indien een visum, 
elektronische toestemming of toeristenkaart 
vereist zijn, vind je hierover wel de kostprijs alsook 
hoe je dit moet verkrijgen.

Onze rondreizen werden met zorg samengesteld 
met oog voor de meest evenwichtige route, 
kwalitatieve hotels, belangrijkste bezienswaardig-
heden en beste reisbegeleiding. We zetten graag 
in de kijker waar we speciale aandacht aan 
hebben gegeven om er een droomreis van 
te maken!

Iedere groepsreis heeft een unieke reiservaring. 
Belevenis en duurzaamheid zijn dan ook waarden 
die de moderne reiziger hoog in het vaandel 
draagt. Deze unieke reiservaring vind je steeds 
terug als laatste bullet bij de rondreis.

Voor veel van onze groepsreizen wordt een 
infomoment georganiseerd om de reeds geboek-
te of potentiële klanten van de nodige informatie 
te voorzien vooraleer zij op reis vertrekken. Als 
een infomoment wordt voorzien vind je een 
rood kadertje terug bij de rondreis. Omwille van 
de coronacrisis kunnen we op het moment van 
publicatie van deze brochure nog geen verdere 
info geven over de manier waarop dit zal worden 
georganiseerd (fysiek of virtueel). Check onze 
website voor meer informatie.

De belangrijkste activiteiten en beziens-
waardig heden zijn steeds inbegrepen in onze 
groepsreizen. Maar we koppelen het comfort van 
een groepsreis aan ruimte voor privé-initiatief 
en fl  exibiliteit. Daarom kan je bij veel van onze 
groepsreizen zelf kiezen of je al dan niet nog één 
of meerdere excursies optioneel bij boekt.
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ONZE INDIVIDUELE RONDREIZEN
ONTDEK EEN LAND ÉCHT, 
OP JOUW TEMPO

KIES JE EIGEN GEZELSCHAP
Zin in een georganiseerde rondreis, maar zijn groepsreizen minder je ding? Dan 
biedt TUI tours het antwoord; Wij zochten én vonden de leukste accommodaties 
en stippelen de mooiste routes voor je uit… En jij? Jij kiest gewoon zelf met wie en 
waarheen. 

ALLES IS GEREGELD MET OOG VOOR JOUW WENSEN
De formule van TUI tours geeft je de kans om een bestemming écht te leren 
kennen zonder op voorhand dagen te spenderen aan plannen en opzoeken. We 
zetten onze schouders onder jouw reis, terwijl jij als reiziger je vrijheid behoudt. 
Huurwagen of privéchauffeur? Jij beslist. Luilekkerdagen toevoegen aan het einde 
van jouw rondreis? Komt in orde!

VERSCHILLENDE HOTELCATEGORIEËN
We delen onze hotels in volgens drie categorieën afhankelijk van jouw budget:

• De Bronze categorie zijn hotels met basiscomfort aan de best mogelijke prijs. 
Deze hotels kunnen iets verder gelegen zijn van een bepaalde bezienswaardigheid 
(bijvoorbeeld een natuurpark) of situeren zich aan de rand van een stad.

• De middenklasse hotels vind je terug in de Silver categorie.
• En dan is er uiteraard nog de Gold categorie voor wie op zoek is naar luxe.
Bij elke rondreis vind je onder ‘hotelkeuze’ de categorieën terug die voor deze 
rondreizen aangeboden worden.
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WEG VAN DE PLATGETREDEN PADEN
Een rondreis betekent niet dat we je enkel de toeristische trekpleisters laten zien. 
Integendeel. Onze rondreizen combineren de hoogtepunten en must-sees van een 
bestemming met de plaatselijke cultuur. We leiden je langs ongerepte natuur en 
pittoreske steden, gidsen je door de lokale gebruiken en tradities, en laten je zo de 
werkelijke kleuren van een land ontdekken.

SCHERPSTE PRIJZEN
Onze individuele rondreizen worden gemaakt volgens jouw wensen én aan de 
scherpste prijzen. We kiezen er bewust voor dat de vluchten nooit inclusief zijn in 
het brochureaanbod. Zo kunnen we jou steeds de beste prijs aanbieden op het 
ogenblik van reservatie. Alle luchtvaartmaatschappijen hanteren namelijk flexibele 
prijzen en lanceren vaak voordelige tarieven tijdens het seizoen.

• Reis je tijdens het hoogseizoen? Dan is vroeg reserveren meestal het voordeligst. 
• TUI werkt samen met alle grote luchtvaartmaatschappijen. Je reisagent zoekt 

de meest geschikte vluchten en zal deze voor jou reserveren.

WEGWIJS IN ONS AANBOD INDIVIDUELE RONDREIZEN
Wanneer je door onze brochure bladert, zal je al snel merken dat alle individuele 
rondreizen dezelfde titelopbouw hebben, eender waar in de wereld. We maken 
gebruik van 3 verschillende benamingen:

• BEST OF: De naam zegt het zelf, deze rondreizen omvatten de belangrijkste 
hoogtepunten van een bestemming.

• GRAND TOUR: Voor wie iets meer tijd heeft, zijn deze rondreizen de ideale keuze. 
Ze omvatten de belangrijkste hoogtepunten, aangevuld met een aantal iets verder 
geleden en unieke must-sees.

• ESSENTIALS: Alleen tijd voor een korte rondreis? Kies dan voor de ESSENTIALS 
rondreizen waarbij de focus ligt op citybreaks of een kleinere regio binnen een 
bestemming.
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TUI reist de hele wereld rond. En met ons, vele andere reisfans. Deze reizen hebben een impact op het 

milieu en de ontwikkeling van vakantiebestemmingen. TUI neemt het voortouw om die impact zo positief 

mogelijk te maken. Zo kun jij zorgeloos genieten van de mooiste vakanties. Nu én in de toekomst.

BLIJVEND GENIETEN 
VAN DE MOOISTE 

BESTEMMINGEN

Alleen accommodaties die aan onze 

strenge voorwaarden voldoen, 

krijgen van ons het groene boompje 

als symbool.

“WIE BETERE VAKANTIES

MAAKT, ZIET ÓÓK KANSEN

OM BIJ TE DRAGEN AAN

EEN BETERE WERELD” 
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WAT DOET TUI?
De afgelopen jaren hebben we al grote stappen 

gezet en veel geïnvesteerd in duurzaamheid. 

We vertellen graag over een paar initiatieven 

en resultaten waar we trots op zijn.

HOTELS
uit ruim 1.000 accommodaties met eenTUI biedt de klant keuze

bel. Deze hotels reduceren water, energie erkend duurzaamheidslab
et leven van de medewerkers, hun familieeeeeeesssss s en afval en verbeteren he
ap. En veel klanten maakten dedededededed zezezeezeze kkkkkkeuze al. enenen dddee e lololokale gemeenscha
eze dduuuuuuurzrzzamammmererere e acacacacacaca cococococococommmmmmmm oddatieeesss stststeeeeeeggg ininin Het aantal klanten in ddez
.000000000.0  vijf jaar met 919191% %% % tototottt 7667667 3333

VLIEGTUIGEN
TUI fly heeft één van de jongste en meest efficiënte vloten in de
luchtvaartsector. De Boeing 787 Dreamliner is beduidend stiller, 
zuiniger én comfortabeler dan haar voorgangers. Bovendien
scheiden we ons afval, reduceren we plastic gebruik en breiden we
het cateringaanbod uit met biologische en fair trade producten.

KANTOREN
TUI’s hoofdkantoren zijn energiezuinig en verduurzamen we op
allerlei manieren, groot en klein. Hier drinken onze medewerkers
fair trade koffie en thee en faciliteren we hen met videoconference 
mogelijkheden zodat we zelf minder hoeven te reizen. Ons
papiergebruik wordt steeds digitaler. Zo is de brochureproductie in 
vijf jaar gehalveerd.

SAMENWERKINGEN
TUI is een specialist in reizen en vakanties. Voor specifieke kennis, 
zoals mensenrechten, het tegengaan van uitbuiting van kinderen
en dierenwelzijn werken we samen met non-profit organisaties. 
Financiële ondersteuning bieden wij via TUI Care Foundation.

TUI CARE FOUNDATION
TUI steunt samen met de onafhankelijke TUI Care Foundation
wereldwijd projecten die zich richten op educatie, natuur, milieu en
het stimuleren van de lokale economie. Op deze manier dragen we
nog eens extra bij aan duurzame ontwikkeling van 
vakantiebestemmingen. Een donatie doen? Dat kan online of 
ijd j TUI fl l h W d d 100% d d i0% van de ddonnonononatatatieieiesssstijdens je TUI fly vlucht. We garanderen dat 100

gaat.naarar ddde ee prprpprprprppppp ogogogogogogogo rararaararararammmmmmmmmmmmmmmmmm a’aaaaaaasssss ss ss vavavavavavavavvvavannnnnnnnn TUTUTUTUTUTUUUUUIII CCCare FFoundation 

MEER WETEN?
ScScScScScSScccananananananananan ddddddddeeeee e ee QRQRQQRQRQQ  code voor een video en volg 

TUI Care FFoundndndndndndndddattaatatatataattioioioiioioiooioooi nnnnnnnn ooooooop pppppp Instagram.

BESCHERM 
ONZE KINDEREN
Op sommige bestemmingen bieden 
minderjarigen seksuele diensten aan. 
Bij vermoedens van kindersekstoerisme 
door een landgenoot, vragen wij je hier 
melding van te maken via ikzegstop.be, 

het contactpunt van de Belgische politie, ECPAT of de 
federale politie op de Belgische luchthavens. 

Stel ook je reisleiding op de hoogte. TUI heeft de Code of 
Conduct voor de bescherming van kinderen tegen seksuele 
uitbuiting op vakantiebestemmingen onderschreven.

www.ikzegstop.be 
www.ecpat.be
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AUTOVAKANTIES EUROPA/FRANKRIJK
Logeren in luxe op een landgoed in Toscane of in 
een sprookjeskasteel in la douce France. Met het 
gezin naar een camping vol animatie en waterpret 
of naar familiehotels waar niet alleen de fun, maar 
ook eten en drinken All Inclusive zijn. Van zon, 
zee en strand tot natuur, bergen en folklore. Van 
gastronomie en cultuur tot zalig genieten aan het 
privézwembad van je villa. Bij TUI ben je zo op weg 
naar jouw ideale autovakantie!

CITYTRIPS
Ecologisch, snel en comfortabel met de trein 
richting Londen of Parijs, van de latin vibes in 
Valencia en Barcelona tot fashion & food in Rome 
of Milaan, van shopping in Keulen of Berlijn tot 
romantiek in Wenen of Praag,.. of toch liever bootje 
varen in Amsterdam of Venetië? Deze brochure 
gidst je door je favoriete steden. Boek je ideale 
hotel, de leukste uitstapjes én vervoer allemaal 
samen aan de beste voorwaarden.

AUTOVAKANTIES DICHTBIJ
Van quality time met z’n tweetjes tot je familie-
vakantie in eigen land of in de buurlanden. 
Gastronomie en luxe in een kasteel of vitamine D 
tanken aan zee met nadien pure ontspanning in 
de wellness. Van de natuurpracht van de Ardennen 
tot een heuse safari dicht bij huis, van wijn aan 
de Moezel tot bubbels in de Champagne, van de 
kasteeltjes aan de Rijn tot de landingsstranden 
in Normandië. Charmehotels, vakantieparken of 
de leukste pretparken: jouw ideale vakantie is zo 
dichtbij!

OOK VOOR DEZE VAKANTIES 
KUN JE BIJ ONS TERECHT

TUI SMALL & FRIENDLY
Beleef de couleur locale op z'n best 
tijdens een verblijf in een boutique 
hotel, een herenhuis in belle-
époquestijl of een kleinschalig landhuis 
weg van de massa. TUI Small & 
Friendly staat voor unieke vakanties 
met bijzondere overnachtingen. Je 
autovakantie of weekendje dicht bij 
huis; altijd een onvergetelijke ervaring...

TUI LUXE
Luxevakanties dicht bij huis of in 
Europa's mooiste landen. Een 
verwenvakantie in een kasteel, op een 
landgoed tussen de wijngaarden of in 
een tophotel met eigen golfterrein. Van 
5-sterrenluxeresorts tot Michelinsterren-
gastronomie. Geniet van wellness, 
comfort en service van het hoogste 
niveau aan de mooiste stranden, omringd 
door imposante bergen of midden in de 
natuur.
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EXOTISCHE VAKANTIES
Wil je echt eens ver weg? Parelwitte zandstranden, glasheldere zee 
en tophotels in een exotisch kader. Waar wacht je nog op? In de 
Dreamliner naar Cuba, de Dominicaanse Republiek of Mexico 
geniet je van een weergaloos uitzicht en persoonlijk entertainment. 

VIP SELECTION

Wie van luxe en comfort houdt, zit goed bij VIP Selection. Alle 
hotels beschikken over het beste kwaliteitslabel. VIP Selection staat 
ook voor extra VIP service zowel op de luchthaven, op het vliegtuig 
als op je bestemming. 

BOEK DEZE 
VAKANTIES BIJ 
JE REISAGENT

VLIEGVAKANTIES
Ben je een zonneklopper of meer een cultuurliefhebber? Hou je van 
de authenticiteit van een kleinschalig familiehotel aan de Spaanse 
costa’s of verkies je een luxeresort in Turkije? Trek met een jeep door 
de woestijn in Egypte of ontdek het prachtige Kaapverdië. TUI heeft 
ongetwijfeld wat je zoekt, en ’t is helemaal niet ver vliegen!
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Je wilt de wereld zien en van een heerlijk zorgeloze vakantie genieten? 
Je hebt zin om in één reis verschillende nieuwe bestemmingen te ontdekken, zonder
steeds je koffer te moeten uitpakken? Als het antwoord op beide vragen ‘ja’ is, dan 
is een cruise met TUI beslist iets voor jou! Hier ervaar je het beste van beide 
werelden. Letterlijk. Denk: heerlijk eten en talloze faciliteiten in combinatie met 
prachtige locaties. Wij brengen je naar de bestemmingen, jij ontspant en snuift de 
couleur locale op. Pak je koffer, stap aan boord van een van onze luxueuze cruise-
schepen en geniet van deze unieke ervaring. 

WELKE REDEN HEB JIJ OM TE CRUISEN? 

1. Ieder uur een nieuw avontuur
Citytrippen 2.0, zo zou je een cruise ook kunnen noemen. Want tijdens een cruise bezoek je veel 
interessante steden. Van de fascinerende mix van moderne en authentieke steden in het Midden-Oosten, 
tot prachtige landschappen op de Canarische Eilanden en lokale marktjes op Madeira.

2. Geen dag hetzelfde
Met de vele uitstappen haal je nog meer uit je cruise. In Barcelona ontdek je bijvoorbeeld de stad met de 
fi ets, terwijl je in de Caribbean gaat snorkelen of duiken. Tijdens een volle dag op zee staan het zwembad, 
de fi tness, de wellness, en zoveel meer voor je klaar. Aan boord verveel je je niet.

3. Bijzonder mooi vanaf het water
Op het dek van een cruiseschip sta je op de eerste rij voor de allermooiste natuurverschijnselen. Denk maar 
aan de Noorse Fjorden met de klaterende watervallen, steile bergwanden en schilderachtige dorpjes. Ook in 
Alaska sta je versteld van de indrukwekkende gletsjers en prachtige meren.

• UNIEKE ERVARING
• ZORGELOOS GENIETEN IN ALLE COMFORT
• LUXE EN VRIJHEID AAN BOORD
• NIEUWE BESTEMMINGEN ONTDEKKEN
• ALLES IS GEREGELD

MET CRUISES BY TUI 
DE ZEVEN ZEEËN BEVAREN
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CANADA

USA

CUBA

NOORWEGEN

POLEN

BALKAN

CYPRUS
JORDANIË

U.A.E. & OMAN

SRI LANKA

THAILAND

VIETNAM

INDONESIË

JAPAN

NIEUW-ZEELAND

AUSTRALIË

DUBAÏ
ISRAËL

ITALIË

MALTA

MAROKKO

SPANJE

GRIEKENLAND

NAMIBIË

TANZANIA
KENIA

ZUID-AFRIKA

ALBANIË

IJSLAND

IERLAND
FRANKRIJK

SCHOTLAND

KROATIË

BALTISCHE LANDEN

GEORGIË
ARMENIË

RUSLAND

MEXICO

COSTA RICA

ECUADOR

PERU

ARGENTINIË

RONDREIZEN IN GROEP

EUROPA
Portugal, Azoren 20
Portugal, Madeira 24
Portugal, vasteland 26
Spanje, Andalusië 28
Italië, Umbrië  32
Italië, Toscane  34
Italië, Puglia  36
Italië, Sorrento  38
Italië, Sicilië  40
Italië, Sardinië  44
Frankrijk, Corsica  46
Malta  48
Cyprus  50
Griekenland  52
Kroatië  54
Albanië  56
Balkan  58
Armenië  60
Georgië  62
Polen  64
Rusland  66
Rusland, cruise 68
Baltische Landen  70
Noorwegen 72
IJsland  78
Ierland  82
Schotland 84

MIDDEN-OOSTEN EN 
NOORD-AFRIKA
Marokko 86
Jordanië 90
Israël 92
Dubai 94
Emiraten en Oman 96

ZUIDELIJK-AFRIKA
Kenia  98
Tanzania  102
Zuid-Afrika  104
Namibië  108

AZIË 
Sri Lanka 112
Thailand 114
Indonesië  116
Vietnam  118
Japan 120

OCEANIË
Australië 122
Nieuw-Zeeland 124

MIDDEN- EN 
ZUID-AMERIKA
Argentinië & Chili 126
Ecuador 128
Peru  130
Costa Rica 132
Cuba  134
Mexico  136

NOORD-AMERIKA
West-USA  138
Oost-Canada  140
West-Canada  142
West-Canada & Alaska 144
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SÃO MIGUEL

Sete Cidades

Ponta Delgada

Ribeia Grande

Lagoa
do Fogo

Nordeste

Furnas

Villa Franca 
Do Campo

P
O

R
TU

G
A

L

De Azoren, ontdekking van het groene São Miguel
• EEN ECHTE MUST VOOR NATUURLIEFHEBBERS!

• KRATERMEREN, PITTORESKE DORPEN EN WEELDERIGE FLORA

• MOGELIJKHEID OM OP ZOEK TE GAAN NAAR DOLFIJNEN EN WALVISSEN

• LEUKE, ONTSPANNENDE PICKNICK MET LOKALE PRODUCTEN BIJ DE 
PRACHTIGSTE MIRADOURO VAN HET EILAND

1E DAG: BRUSSEL - SÃO MIGUEL
Vlucht naar Ponta Delgada, gelegen op het eiland 
São Miguel dat deel uit maakt van de archipel van de 
Azoren, ook wel het Hawaï van Europa genoemd. Wie 
voor de Azoren kiest, kiest voor weelderige groene 
heuvels, tropische watervallen, adembenemende 
natuur, aangename temperaturen, pittoreske stadjes 
en een oceaan met walvissen en dolfi jnen. Op São 
Miguel zit je als natuurliefhebber helemaal op je plek! 
Bij aankomst krijg je informatie over de excursies die 
je ter plaatse kan bijboeken voor op de vrije dagen 
tijdens deze rondreis. Gedurende de volledige reis 
overnacht je in hotel Ponta Delgada****.

2E DAG: SÃO MIGUEL O
Na het ontbijt maken we al wandelend kennis 
met het gezellige Ponta Delgada, de populairste 
stad van de archipel. Kenmerkend zijn de smalle 
kinderkopstraatjes waar de gekleurde en witte 
huisjes elkaar afwisselen. De stadsverkenning start 
in het historische stadscentrum. We wandelen langs 
de belangrijkste highlights: het centrale plein, de 
stadspoort, de mooie kerk Matriz de São Sebastião, 

het stadhuis en het fort São Brás dat gebouwd werd 
in de 16e eeuw om bescherming te bieden tegen 
piraten. Op het hoogste punt van de stad, Alto da 
Mãe de Deus, genieten we van een panoramisch 
uitzicht over de stad. Bij Mercado da Graça, een 
traditionele lokale markt, snuiven we de sfeer van het 
gemoedelijke Azoriaanse leven op. ‘s Namiddags kan 
je de stad op eigen tempo verder ontdekken.

3E DAG: SÃO MIGUEL O
Rit naar het dorpje Furnas, gekend om haar 
vulkanische activiteit en uitzinnige natuur. Op 
verschillende plekken zien we stomende geisers en 
borrelende bronnen met zwavelhoudend water. We 
bezoeken het park Terra Nostra, een romantische 
tuin met een enorme rijkdom aan exotische planten. 
Vergeet je zwemkledij niet want in het geothermaal 
zwembad is het heerlijk ontspannen! Voor de 
liefhebbers: proef het beroemde gerecht Cozido das 
Caldeiras, een mengeling van vlees, aardappelen en 
groenten dat door het borrelende water in de aarde 
gaar wordt gestoofd. Fotostop bij enkele mooie 
miradouros: bij Pico de Ferro aanschouw je het meer 

van Furnas in de grootste en oudste vulkanische 
krater van het eiland en bij Santa Iria heb je een 
fantastisch zicht over de grillige kustlijn. Na een 
kopje thee bij Chá Gorreana, de enige theeplantage 
van Europa, rijden we door naar het barokke stadje 
Ribeira Grande. Laatste stop van de dag is Lagoa 
do Fogo, een prachtig kratermeer in een sterk 
heuvelachtig landschap. Moe maar voldaan komen we 
terug aan in Ponta Delgada.

4E DAG: SÃO MIGUEL O
Vrije dag. Wil je er vandaag nog een keertje op uit 
trekken? Boek dan onze optionele excursie dolfi jn- 
en walvisspotten. Een must-do! De boottocht zal 
ongetwijfeld een unieke ervaring zijn, maar wel eentje 
waarbij veiligheid en respect jegens deze dieren een 
prioriteit vormen.

5E DAG: SÃO MIGUEL O-M
We vertrekken naar de enige ananasplantage op de 
Azoren, Fajã de Baixo, waar we alles te weten komen 
over de speciale productie van dit exotische fruit. 
Wees er maar zeker van dat je nog nooit zo’n sappige 

IN GROEP SETE CIDADES
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ananas zult gegeten hebben als hier! Op naar het 
westelijke deel van het eiland. Ben je klaar voor het 
hoogtepunt van de reis: het wonderlijke landschap 
van Sete Cidades? Het uitkijkpunt Vista do Rei 
trakteert je op een fantastisch uitzicht! Twee mooie 
meren, een blauw en een groen, in een immens grote 
krater met groene, stijl oprijzende kraterwanden. 
Net Hawaï of Nieuw-Zeeland! Na ons vergaapt te 
hebben aan dit natuurschoon dalen we af in de 
krater en bezoeken het gelijknamige dorpje aan het 
meer. Door naar Mata do Canário waar hét mooiste 
uitzicht van São Miguel op ons wacht: de Miradouro 
da Boca do Inferno: drie prachtige kratermeren in 
verschillende kleuren. Adembenemend! Werkelijk 
een unieke plek, een plek waar de meeste 
natuurfotografen alleen maar van kunnen dromen! 
Bij dit million dollar view hebben we een smakelijke 
picknicklunch bestaande uit lokale producten. 
Diegenen die wensen kunnen nadien gaan wandelen 
op de kraterrand rond de meren van Sete Cidades 
(wandeling PR3MI, 8,5 km). De wandelaars worden 
afgezet aan het beginpunt van de trail en de rest van 
de groep keert terug naar Ponta Delgada. Tijdens 
deze leuke wandeling zie je het ene mooie panorama 
na het andere. Eindpunt is het dorpje Sete Cidades 
in de krater vanwaar je zelf terugkeert naar Ponta 
Delgada.

6E DAG: SÃO MIGUEL O-M
Na het ontbijt gaan we naar het uiterst oostelijke 
punt van het eiland, Nordeste, gekend om haar mooie 
uitzichtpunten. Onderweg stoppen we in Povoação, 
de eerste nederzetting op het eiland, en bezoeken 
we een kleine lokale fabriek waar ze Queijadas de Vila 

Franca maken, het lekkerste gebakje van de Azoren. 
Lunchen doen we in een lokaal restaurantje. Alvorens 
terug te keren naar Ponta Delgada bewonderen 
we nog de watervallen van natuurpark Ribeira dos 
Caldeirões.

7E DAG: SÃO MIGUEL O
Vrije dag. Vergeet dus zeker niet tijdig een toffe 
optionele excursie bij te boeken. Ontdek het 
traditionele dorp Sanguino en de waterval van 
Salto do Prego tijdens een begeleide wandeling. 
Actievelingen kunnen gaan kajakken en fi etsen in het 
fenomenale landschap van Sete Cidades. Een dagje 
canyoningen in natuurpark Ribeira dos Caldeirões is 
ideaal voor de avonturiers!

8E DAG: SÃO MIGUEL - BRUSSEL  O
Einde van een prachtige rondreis. Vrije tijd tot de 
transfer naar de luchthaven van Ponta Delgada voor 
de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

AZOREN

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  PRTTUAZO

Prijs p.p. 28/06/21 09/07/21 16/07/21
2PK 1.139 1.249 1.249
1PK*  1.417 1.525 1.525
Halfpension 179 179 179
Prijs p.p. 06/08/21 23/08/21
2PK 1.249 1.139
1PK*  1.525 1.417
Halfpension 179 179
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

OPMERKING
Halfpension omvat 7 avondmalen (dranken niet 
inbegrepen)

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids op dag 1, 2, 3, 

5 en 6
• Rechtstreekse internationale vluchten met 

TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in het vermelde hotel
• 7x ontbijt, 2x middagmaal
• Stadstour in de hoofdstad Ponta Delgada en 

Ribeira Grande
• Bezoek aan Park Terra Nostra
• Zwempartij in het thermale zwembad van 

Terra Nostra
• Bezoek aan de ananasplantages in Fajã de 

Baixo
• Bezoek aan de theeplantages en -fabriek van 

Gorreana
• Bezoek aan de kratermeren Sete Cidades en 

Lagoa do Fogo
• Dagexcursie Nordeste met het natuurpark 

Ribeira dos Caldeirões

IN DE KIJKER
Ontdek alle hoogtepunten van São Miguel vanuit 
je centraal gelegen hotel

BOEK OP VOORHAND EEN 
UNIEKE EXCURSIE DOLFIJN- 
EN WALVISSPOTTEN!
4e dag: De excursie dolfijn- en walvisspotten 
is onze aanrader tijdens je reisbelevenis in de 
Azoren. Het is immers de plaats bij uitstek om 
deze prachtige dieren te bewonderen. Houd 
er rekening mee dat deze dieren vrij in de 
natuur leven en hun aanwezigheid niet altijd 
gegarandeerd is. De boottocht zorgt alvast voor 
de nodige fun! (3u)

€ 64 PER PERSOON

VANAF € 1.139 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

THEEPLANTAGE CHÁ GORREANA

FURNAS
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De Azoren, een caleidoscoop van landschappen
• ONTDEKKING VAN 4 EILANDEN: SÃO MIGUEL, TERCEIRA, FAIAL EN PICO

• SÃO MIGUEL MET ZIJN PRACHTIGE KRATERMEREN

• HET MAANLANDSCHAP VAN DE VULKAAN CAPELINHOS OP FAIAL

• WANDEL DOOR DE WIJNGAARDEN OP PICO

• PROEF DE ONDERGRONDS GEGAARDE STOOFPOT COZIDO DAS CALDEIRAS

1E DAG: BRUSSEL - SÃO MIGUEL
Bij aankomst op de luchthaven van Ponta Delgada 
heet de Nederlandstalige lokale gids ons welkom op 
de Azoren, een eilandengroep van negen eilanden te 
midden van de Atlantische Oceaan. Daarna brengt 
de transfer ons naar hotel Marina Atlantico**** waar 
we 3 nachten verblijven.

2E DAG: SÃO MIGUEL O-M
Vandaag ontdekken we het oostelijke deel van het 
eiland São Miguel. We maken een fotostop aan 
Lagoa do Fogo, een groot en prachtig kratermeer. 
Nadien rijden we door naar Ribeira Grande voor 
een korte stadswandeling. Bij het uitkijkpunt van 
Santa Iria hebben we een mooi uitzicht op de grillige 
kustlijn. Daarna kort bezoek aan de theeplantages en 
fabriek van Gorreana. Het uitkijkpunt Pico do Ferro 
geeft ons een uitzonderlijk zicht op de grootste en 
oudste vulkanische krater van het eiland die zich 
op de bodem van het Furnasmeer bevindt. Hier 
proeven we van de Cozido das Caldeira, een typisch 
Azoriaanse stoofpot van vlees, aardappelen en 
groenten die ondergronds gegaard wordt. 

Daarna maken we een wandeling in het botanische 
park van Terra Nostra vol kleurrijke vegetatie. In het 
thermale zwembad kan je zelfs een plonsje wagen, 
ontspanning verzekerd! Via het meer van Furnas en 
Vila Franca do Campo, de voormalige hoofdstad van 
het eiland, keren we terug naar het hotel.

3E DAG: SÃO MIGUEL O
Vandaag staat het westelijke deel van São Miguel 
in de kijker. Het hoogtepunt is ongetwijfeld Vista 
do Rei. Hier hebben we een adembenemend zicht 
over de meren van Sete Cidades, een fenomenaal 
landschap met een groen en een blauw meer in een 
vulkanische krater. Langs een bergweg keren we 
terug en bewonderen we de prachtige vergezichten 
over het binnenland bij uitzichtpunt Pico do Carvão. 
Daarna nemen we een kijkje op een ananasplantage 
waar we van een lekkere ananaslikeur of een stukje 
fruit proeven. Vrije lunch en namiddag om de lokale 
sfeer op te snuiven in het gezellige Ponta Delgada. 
Proef zeker van de heerlijke lokale visgerechten als 
Lapas en Cracas, een soort van kreeftjes die je uit 
het stenen omhulsel moet trekken. 

Of je kan optioneel een unieke excursie dolfijn-en 
walvisspotten bijboeken.

4E DAG: SÃO MIGUEL - TERCEIRA O
Een binnenlandse vlucht brengt ons naar Terceira 
met zijn landelijke dorpen, afgewisseld met 
vruchtbare, groene weiden en stroken van zwarte 
lava. We rijden naar Angra do Heroísmo, de 
hoofdstad van het eiland. Dankzij haar historische 
gebouwen en kleine, kleurrijke straatjes staat 
de stad geheel terecht geklasseerd als UNESCO 
Werelderfgoed. Tijdens een wandeling doorheen het 
gezellige centrum ontdekken we haar bijzondere 
cultuurhistorische waarde. Vrije lunch en namiddag, 
daarna richting hotel Terceira Mar**** waar we 2 
nachten verblijven.

5E DAG: TERCEIRA O-M
We starten met een bezoek aan de Monte Brasil, 
een relatief jonge uitgebluste vulkaankrater van 
ongeveer 3.000 jaar oud. Geniet hier van de mooie 
vergezichten over de stad Angra do Heroísmo, de 
oceaan en het imposante Spaanse fort. 

IN GROEP FAIAL
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We rijden langs het kasteel van São João Baptista 
en enkele kleine dorpjes zoals Serretinha, Porto 
Judeu en Porto Martins. Na de lunch in Praia da 
Vitória verkennen we even het centrum van dit 
aantrekkelijke stadje. In het binnenland hebben we 
van op de top van de Serra do Cume een imposant 
uitzicht over het eiland en haar ‘lappendeken’. In de 
grotten van Algar do Carvão werpen we een blik op 
de door lava gevormde stalactieten en stalagmieten. 
Door naar het wijnmuseum in Biscoitos. Als de tijd 
het toelaat, maken we nog een korte halte bij de 
kaasfabriek Cinco Ribeiras waar we 3 soorten kazen 
proeven. Indien niet, hoef je niet teleurgesteld te 
zijn. Kaasplanken zijn op de meeste Azoriaanse 
menukaarten terug te vinden.

6E DAG: TERCEIRA - FAIAL O-M
Een binnenlandse vlucht brengt ons in een mum 
van tijd naar het volgende pareltje in de Atlantische 
Oceaan, Faial. De levendige, intense kleuren op 
Faial worden getemperd door het donkergrijze, 
vulkanische as van het maanlandschap bij Ponta 
dos Capelinhos. In het bezoekerscentrum komen we 
meer te weten over de spectaculaire uitbarsting in 
1957. Daarna rijden we naar de bekende Caldeira, 
een enorme krater die schitterend omzoomd is 
door blauwe hortensia’s en de weelderige inheemse 
vegetatie. Espalamaca Point bezorgt ons een 
adembenemend uitzicht over de stad Horta en de 
naburige eilanden: Pico, São Jorge en Graciosa. 
De havenstad Horta met haar beschilderde kades 
is ‘s werelds meest kleurrijke jachthaven. Vrije 
namiddag in Horta. Tip: drink een befaamde 
gin-tonic in het authentiek ingerichte Peter’s Café. 
Overnachting in hotel Do Canal**** in Horta.

7E DAG: FAIAL - PICO - SÃO MIGUEL O-M
Met de ferry varen we naar het eiland Pico. Bij 
aankomst rijden we naar Arcos do Cachorro, 
een indrukwekkende rotsformatie in zee. Nadien 
bezoeken we São Roque, een oud stadje dat gelinkt 
wordt aan de vroegere walvisindustrie. Ook Lajes, 
een van de eerste nederzettingen op het eiland, 
mag niet ontbreken op het programma. Na de lunch 
bezichtigen we het fascinerende walvismuseum. Onze 
volgende halte is Misterio de São João. Hier vinden 
we lavabedden van diverse uitbarstingen, die ook wel 
‘misterios’ of ‘geheimen’ worden genoemd omdat 
er geen verklaring voor was. Onze laatste halte van 
vandaag zijn de wijngaarden van Verdelho, UNESCO 
Werelderfgoed. Een binnenlandse vlucht brengt 
ons van Pico terug naar het eiland São Miguel. 
Overnachting in hotel Marina Atlantico****.

8E DAG: SÃO MIGUEL - BRUSSEL O
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor 
de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

AZOREN

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  PRTTUN02

Prijs p.p. 21/06/21 05/07/21 19/07/21 13/09/21
2PK 2.089 2.219 2.219 2.089
1PK*  2.625 2.753 2.753 2.625
Halfpension 209 209 209 209 
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

OPMERKING 
Halfpension omvat 7 avondmalen (dranken niet 
inbegrepen)

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids 
• Rechtstreekse internationale vluchten met 

TUI fly
• Binnenlandse vluchten São Miguel-Terceira, 

Terceira- Faial, Pico-São Miguel
• Ferry Faial-Pico
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 4x middagmaal
• Stadstour in de hoofdstad Ponta Delgada, 

Ribeira Grande, Angra do Heroismo en 
São Roque

• Bezoek aan de kratermeren Lagoa do Fogo en 
Sete Cidades op São Miguel

• Bezoek aan de theeplantages Gorreana, een 
ananasplantage en Terra Nostra Park op 
São Miguel

• Proeven van Cozido das Caldeiras in Furnas 
op São Miguel

• Bezoek aan de Monte Brasil, Serra do Cume , 
Algar do Carvão en het wijnmuseum op Terceira

• Bezoek aan de vulkaankrater Caldeira en het 
bezoekerscentrum in Capelinhos op Faial

• Bezoek aan het walvismuseum en de 
wijngaarden op Pico

IN DE KIJKER
• Verblijf op een toplocatie in moderne 

4-sterrenhotels met uitstekende faciliteiten
• Op São Miguel overnacht je in een kamer met 

zeezicht

BOEK OP VOORHAND EEN UNIEKE 
EXCURSIE DOLFIJN- EN 
WALVISSPOTTEN!
3e dag: De excursie dolfijn- en walvisspotten 
is onze aanrader tijdens je reisbelevenis in de 
Azoren. Het is immers de plaats bij uitstek om 
deze prachtige dieren te bewonderen. Houd 
er rekening mee dat deze dieren vrij in de 
natuur leven en hun aanwezigheid niet altijd 
gegarandeerd is. De boottocht zorgt alvast voor 
de nodige fun! (3u)

€ 64 PER PERSOON

VANAF € 2.089 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie  
 fysiek 

TERCEIRA

PICO
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Madeira, eiland van de eeuwige lente
• TROPISCHE BLOEMENTUINEN, PITTORESKE DORPEN EN MAGISCHE LANDSCHAPPEN

• BEZOEK AAN DE NATUURLIJKE ZWEMBADEN VAN PORTO MONIZ

• SUBLIEM UITZICHT OP DE HOOGSTE KLIF VAN EUROPA VANAF DE CABO 
GIRÃO SKYWALK

• AFDALING IN MONTE MET EEN TRADITIONELE TOBOGAN

1E DAG: BRUSSEL - FUNCHAL  A
Internationale vlucht met TUI fly naar Funchal. 
Een zacht klimaat, tropische bloementuinen, 
spectaculaire landschappen en het diepblauwe water 
van de Atlantische Oceaan: welkom op Madeira! 
Bij aankomst op de luchthaven wacht de lokale 
Nederlandstalige gids je op voor de transfer naar het 
hotel. Gedurende de volledige reis verblijf je in hotel 
Enotel Quinta Do Sol****, op wandelafstand van het 
centrum van Funchal. 

2E DAG: FUNCHAL O-A
In de voormiddag maak je kennis met het historische 
centrum van Funchal. Al wandelend door sfeervolle 
straatjes bereik je de fraaie Sé kathedraal uit de 
15de eeuw. Het Museu de Arte Sacra bevindt 
zich vlakbij. Dit museum behoort tot één van de 
oudste van de stad en heeft zelfs enkele Vlaamse 
meesterwerken in het bezit. Verder naar de kleurrijke 
Mercado dos Lavradores. Verkopers, vaak nog 
in traditionele klederdracht, bieden er prachtige 
bloemen, exotisch fruit en vers gevangen vis aan. 
Tenslotte bezoek je Blandy’s Wine Lodge. 

In het oudste wijnhuis van het eiland wordt 
de beroemde Madeira wijn geproduceerd. De 
liefhebbers krijgen hier de kans om te proeven 
van deze heerlijke dessertwijn. De rest van de 
dag ben je vrij. Geniet op een terrasje van het 
fenomenale uitzicht over de oceaan, flaneer over de 
boulevard of ga relaxen aan het zwembad. Ook de 
botanische tuinen, met maar liefst 2500 verschillende 
plantensoorten, mogen zeker niet ontbreken tijdens 
je bezoek aan de stad.

3E DAG: FUNCHAL  O-A
Ontspan en doe tijdens deze vrije dag waar jij zin in 
hebt! Ga verder op ontdekking in Funchal of ontdek 
de weelderige zuidwestkust van het eiland vanop het 
water tijdens een optionele boottocht.
Je vaart langs de diepgroene kust en ziet de 
Cabo Girão hoog opdoemen uit de azuurblauwe 
zee. Terwijl jij op het dek geniet van de rust en 
adembenemende vergezichten, zorgt de bemanning 
voor een heerlijke lunch met lokale specialiteiten.

4E DAG: 
BETOVEREND OOST - MADEIRA EN SANTANA O-A
Rit naar het groene oosten van het eiland. Bij een 
stop aan het uitzichtpunt op de Pico do Arieiro 
loop je letterlijk met je hoofd in de wolken. De op 
één na hoogste berg van het eiland biedt je een 
fantastisch uitzicht over de regio. De rit doorheen 
het heuvelachtige binnenland brengt je verder naar 
Santana waar je een wandeling maakt langs de 
typische rood-blauwe driehoekvormige huisjes met 
rieten daken. In Porto da Cruz staat een bezoek 
aan een traditionele suikerrietverwerkingsfabriek op 
het programma, een activiteit die erg belangrijk is 
voor de lokale economie. Je eindigt de dag met een 
levada wandeling. Tweeduizend kilometer aan levada’s 
(irrigatiekanalen) lopen kriskras over Madeira en de 
paden ernaast vormen prachtige wandelroutes te 
midden van een waar natuurparadijs. 

5E DAG: NONNENDAL - MONTE O-A
Na een welverdiend ontbijt vertrek je naar de Pico 
Dos Barcelos. Geniet van het panoramische uitzicht 
over Funchal, de bergen en de kust. 

IN GROEP CAMARA DE LOBOS
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We rijden verder landinwaarts naar de Eira do 
Serrado. Een aanrader hier is het ‘arendsnest’ met 
een fabelachtig zicht over het verborgen dorp Curral 
da Freiras, ook wel gekend als het Nonnendal. 
Deze naam ontstond toen kloosterlingen Funchal 
ontvluchtten via een nauwelijks te vinden wandelpad 
en zich in de afgelegen vallei schuilhielden voor 
zeerovers die Madeira binnenvielen. We rijden 
verder naar Monte. Laat je betoveren door de 
tropische tuinen van de Monte Palace. Dwaal door 
de bloeiende bloemenpracht en laat de serene rust 
van de majestueuze zwanen op het meer op je 
inwerken. Tijd om terug te keren naar Funchal. Vanaf 
de bedevaartskerk Nossa Senhore do Monte glijd je 
de berg af met een traditionele tobogan (gevlochten 
slee). Een onvergetelijke ervaring! In de namiddag 
ben je vrij. 

6E DAG: 
CABO GIRÃO - PORTO MONIZ - SÃO VICENTE O-A
Een mooie rit langs de zuidkust brengt je naar 
Cabo Girão: de hoogste klif van Europa en de op 
één na grootste van de wereld. De skywalk levert je 
ongetwijfeld jaloersmakende vakantiefoto’s op. Durf 
jij vanaf het glazen platform naar beneden te kijken? 
Doorheen het bergachtige binnenland bereiken 
we Porto Moniz. Tussen de rotsen liggen door de 
zee uitgeslepen bassins waar je kan baden met 
uitzicht op de Atlantische Oceaan. Je trekt verder 
noordwaarts naar het charmante dorpje São Vicente 
waar de gids je meeneemt voor een rondleiding in 
de indrukwekkende ondergrondse grotten. Je kijkt 
ongetwijfeld je ogen uit bij het zien van de lava ‘cake’. 
Door de weelderig begroeide bergen keren we in de 
namiddag terug naar het hotel.

7E DAG: FUNCHAL O-A
Je bent vandaag de hele dag vrij. Geniet tenvolle 
van de sfeer in de stad, rust uit aan het zwembad 
of ga op souvenirzoektocht. De gids informeert je 
ook graag over de excursiemogelijkheden. Een echte 
aanrader voor de wandelaars en natuurliefhebbers is 
de 13 kilometer lange levada-wandeling ‘25 fontes’. 
Je start op de top van het Paul da Serra Plateau 
en daalt af naar de groene vallei. Bereid je voor op 
magische landschappen, watervallen en 25 natuurlijke 
bronnen. Madeira imponeert ook hier met een 
ongeziene natuurpracht. 

8E DAG: FUNCHAL O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven waar je 
afscheid neemt van de lokale gids. 
Terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

MADEIRA

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  PRTTUN01

Prijs p.p. 07/05/21 14/05/21 18/06/21 02/07/21
2PK 929 929 949 1.049
1PK* 1.197 1.197 1.218 1.317
Prijs p.p. 10/09/21 17/09/21 04/03/22 18/03/22
2PK 899 899  889  889 
1PK*  1.167 1.167 1.156 1.156
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in het vermelde hotel
• 7x ontbijt, 7x avondmaal
• Stadsbezoek Funchal met toegang tot het 

Museu de Arte Sacra
• Wijnhuis Blandy’s Wine Lodge 
• Wandeling in Santana
• Bezoek suikerrietverwerkingsfabriek in Porto 

da Cruz
• Grotten van São Vicente
• Bezoek aan tropische tuinen van Monte Palace 
• Afdaling Monte per Tobogan

IN DE KIJKER 
Verken Madeira vanuit het volledig vernieuwde 
hotel Enotel Quinta do Sol

BOEK OP VOORHAND HET 
EXCURSIEPAKKET
• 3e dag: boottocht langs de kust incl. lunch (4u.)
• 7e dag: levada-wandeling ‘25 fontes’ (5u.)

€ 91 PER PERSOON

VANAF € 889 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

AFDALING MET TOBOGAN, MONTE

TRADITIONELE HUIZEN, SANTANA

TROPISCHE TUINEN, MONTE
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Caldas da Rainha 

Coimbra

Aveiro

Porto
Pinhão

Fatima

PORTUGAL

Sintra

ATLANTIC
OCEAN  

P
O

R
TU

G
A

L

Rijkdom tussen de Douro en de Taag
• EEN BLIK OP HET WERELDBEROEMDE WIJNBOUWGEBIED VAN DE DOURO

• ONTDEK DE BRUISENDE STEDEN PORTO EN LISSABON

• VERKENNING VAN HET MAGISCHE EN MYSTERIEUZE SINTRA

• WIJNPROEVERIJ IN EEN PORTKELDER VAN VILA NOVA DE GAIA IN PORTO

1E DAG: BRUSSEL - LISSABON - ESTORIL
Bem vindo a Portugal! Samen met onze reisleider 
komen we aan op de luchthaven van Lissabon 
en worden we naar het hotel in Estoril gebracht, 
een pittoreske badplaats aan de Costa de Lisboa. 
Geniet van wat vrije tijd om Estoril te verkennen. 
Overnachting in hotel Vila Galé Estoril****.

2E DAG: ESTORIL - SINTRA - ÓBIDOS - 
CALDAS DA RAINHA O
Fotostop bij Cabo da Roca, het meest westelijke 
punt van het Europese vasteland. Het panoramische 
uitzicht over de Sintra-berg en de kust is fantastisch. 
Daarna gaat het naar de UNESCO Werelderfgoedstad 
Sintra, een plaats vol magie en mysterie. Ons 
bezoek aan het Nationaal Paleis (Palácio da Vila) 
mag uiteraard niet ontbreken. Nadien ontdekken we 
het middeleeuwse vestingstadje Óbidos. Als de tijd 
het toelaat, wandelen we nog door het historische 
centrum van Caldas da Rainha. Overnachting in hotel 
Sana Silver Coast**** in Caldas da Rainha.

3E DAG: CALDAS DA RAINHA - ALCOBAÇA - 
BATALHA - FÁTIMA O
Vandaag bezoeken we Mosteiro de Alcobaça en 
Mosteiro da Batalha, twee impressionante gotische 
kloosterkerken die beiden als Werelderfgoed 
staan geklasseerd. Vervolgens verkennen we het 
Sanctuarium van Fátima, een van de belangrijkste 
bedevaartsoorden voor Mariaverering waar pelgrims 
van over de hele wereld samen komen. Het immense 
plein voor de basiliek is zéér indrukwekkend. 
Overnachting in hotel Cinquentenário**** in Fátima.

4E DAG: FÁTIMA - COIMBRA - AVEIRO - PORTO O
Met een lokale gids wandelen we door het 
historische centrum van studentenstad Coimbra. 
Ook bezoeken we de Universiteit en zijn beroemde 
bibliotheek. ‘s Namiddags verkennen we Aveiro, een 
fotogenieke kuststad die doet denken aan Venetië 
door de vele kanalen waarop smalle, kleurrijke 
moliceiro-bootjes varen. In het mooie stadscentrum 
zijn veel fraaie betegelde art-nouveau huizen te 
vinden. Verder naar Porto waar we drie nachten 
verblijven in hotel Vila Galé Porto****.

5E DAG: PORTO O
Een lokale gids leidt ons deze voormiddag rond 
in Porto, bekend voor zijn portwijn. Karakteristiek 
zijn de twee indrukwekkende 19e-eeuwse stalen 
bruggen, de bruisende sfeer en de kronkelende 
Douro-rivier. Tijdens ons bezoek aan het rijk 
gedecoreerde Palácio da Bolsa (Beurspaleis) is het 
duidelijk dat de handel een belangrijke rol speelde 
in het Porto van de 19e eeuw. En tijdens onze 
ontspannende boottocht op de Douro bewonderen 
we Porto vanop het water. We sluiten deze prachtige 
voormiddag af met een proeverij in een vermaard 
porthuis in Vila Nova de Gaia. Vervolgens geniet je 
van een vrije namiddag om zelf deze heerlijke stad 
verder te ontdekken. Onze stevige lunchtip: bestel 
de beroemde Francesinha sandwich, een soort 
van toast met verschillende soorten vlees, bedekt 
met gesmolten kaas en dikke gekruide tomaten- 
en biersaus, meestal geserveerd met frietjes. 
Liefhebbers van architectuur en moderne kunst 
moeten zeker Fundação de Serralves bezoeken, 
een prachtig modern museum gelegen in een 
beeldschoon park. 

IN GROEP PORTO
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6E DAG: PORTO - DOURO VALLEI - PORTO O-M
Vroeg ontbijt en rit naar de Douro vallei met 
zijn verbluffende landschappen en kronkelige 
terrassen. In Amarante maken we een korte stop 
om het historische centrum te ontdekken. Verder 
naar Pinhão voor een bezoek aan een wijnhuis 
inclusief proeverij en lunch. Nadien bezoeken we 
het treinstation, een van de meest karakteristieke 
treinstations in Portugal vanwege de verzameling 
‘azulejos’ (tegels) uit 1937. Tot slot genieten we 
tijdens een aangename minicruise op de Douro van 
de prachtige panorama’s. Op de terugweg naar Porto 
stoppen we even in Régua en Mesão Frio voor een 
subliem zicht op het unieke wijngaardlandschap. 

7E DAG: PORTO - LISSABON O
Met de trein sporen we terug naar Lissabon waar 
we drie uur later, rond lunchtijd, aankomen. In 
de namiddag neemt een lokale gids ons mee 
doorheen het historische district van Belém waar 
we de befaamde Torre de Belém en het Mosteiro 
dos Jerónimos bezoeken. Ons bezoek aan Belém is 

uiteraard niet compleet zonder de wereldberoemde 
en lekkere pastéis de Belém te hebben geproefd. 
We verblijven twee nachten in Lissabon, in hotel Vila 
Galé Opera****.

8E DAG: LISSABON O
Samen met een lokale gids ontdekken we Alfama, 
de oudste en traditioneelste buurt van Lissabon 
met zijn kasseien steegjes en steile hellingen. Hier 
is destijds de beroemde Fado muziek ontstaan. 
De gezellige sfeer draagt bij aan het authentieke 
karakter van deze wijk. Ga tijdens je vrije namiddag 
op zoek naar het bekende roze straatje of maak een 
rit op de iconische Tram 28. Bezoek ook zeker de wijk 
Bairro Alto waar je flaneert tussen schilderachtige 
straatjes met intieme pleinen, talloze winkeltjes en 
knusse cafés. 

9E DAG: LISSABON - BRUSSEL O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van 
Lissabon voor de terugvlucht naar Brussel.

9-daagse groepsreis

PORTUGAL

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  PRTTUN00

Prijs p.p. 09/05/21 13/06/21 11/07/21 05/09/21
2PK 1.559 1.559 1.639 1.599
1PK*  1.995 1.995 2.067 2.023
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

OPMERKINGEN
Verblijfstaks in Porto en Lissabon van € 2,00 p.p. 
per nacht ter plaatse te betalen bij check-in

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• Internationale vluchten met TAP Air Portugal
• Trein Porto-Lissabon 
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 8x ontbijt, 1x middagmaal
• Audiosysteem
• Fotostop bij Cabo da Roca 
• Bezoek aan Sintra met toegang tot het 

Nationaal Paleis (Palácio da Vila)
• Vestingstadje Óbidos en pelgrimsstad Fátima
• Toegang tot Mosteiro de Alcobaça en Mosteiro 

da Batalha
• Bezoek aan Coimbra met een Engels- of 

Nederlandstalige lokale gids, inclusief toegang 
tot de universiteitsbibliotheek

• Verkenning van Aveiro
• Bezoek aan Porto met een Engels- of 

Nederlandstalige lokale gids, inclusief toegang 
tot Palácio da Bolsa (Beurspaleis)

• Ontspannende boottocht op de Douro in Porto
• Wijnproeverij in een porthuis van Vila Nova de 

Gaia in P orto
• Dagtocht naar de Douro vallei met Amarante 

en Pinhão
• Bezoek aan een wijnhuis in Pinhão, met 

proeverij en lunch 
• Minicruise van 1 uur op de Douro in Pinhão
• Bezoek aan Belém (Lissabon) met een Engels- 

of Nederlandstalige lokale gids, inclusief toegang 
tot Mosteiro dos Jerónimos en Torre de Belém

• Bezoek aan de wijk Alfama (Lissabon) met een 
Engels- of Nederlandstalige lokale gids

IN DE KIJKER
Aandacht voor de beroemde regio van de 
Dourovallei met wijnproeverij én boottocht met 
zicht op de groene wijnterrassen.

VANAF € 1.559 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie  
 fysiek 

DOURO VALLEI

SINTRA

TORRE DE BELÉM, LISSABON

LISSABONLISSABON
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PORTUGAL

Sevilla

Jerez de la Frontera

Granada

Úbeda
Baeza

Ronda

Córdoba

Madrid
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Andalusië, in de voetsporen van de Moren 
• MOORSE INVLOEDEN EN PRACHTIGE LANDSCHAPPEN

• DE WEELDE VAN DE SPAANSE VORSTEN IN HET ALCÁZAR VAN SEVILLA

• GRANADA MET HET PALEIZENCOMPLEX ALHAMBRA

• BEWONDER DE INDRUKWEKKENDE MEZQUITA IN CÓRDOBA

1E DAG: 
BRUSSEL - JEREZ DE LA FRONTERA - SEVILLA
Vlucht naar Jerez de la Frontera. Rit naar Sevilla, de 
roemrijke hoofdstad van Andalusië. We verblijven 
twee nachten in Sevilla, in hotel Silken Al-Andalus 
Palace****.

2E DAG: SEVILLA O
Samen met een lokale gids bezoeken we de 
twee belangrijkste monumenten van Sevilla: het 
Alcázar en de kathedraal. In het Alcázar, een van 
de belangrijkste koninklijke paleizen in Europa, 
komt haar lange geschiedenis tot uiting in een 
spectaculaire architectonische stijl: gedecoreerde 
bogen vol kleur en detail, aangevuld met 
schitterende tuinen. Verder naar de kathedraal van 
Sevilla, ’s werelds grootste gotische kathedraal. De 
gids vertelt ons alles over de oorsprong van de 
kathedraal en over hoe die werd gebouwd op de 
resten van een oude moskee. Naast de kathedraal 
staat de Giralda, de oude minaret die later de 
klokkentoren werd. Dankzij de klim naar boven, 
genieten we van het uitzicht over de stad. 

Het gegidste bezoek wordt afgesloten met een 
wandeling doorheen de charmante, traditionele wijk 
Santa Cruz. Geniet van een vrije namiddag of maak 
samen met de reisleider een wandeling langs onder 
meer het overweldigende plein Plaza de España. 

3E DAG: SEVILLA - CORDOBA O
Tijd voor Córdoba, de voormalige hoofdstad onder 
het Moorse gezag. Samen met een lokale gids 
bewonderen we het hoogtepunt van Córdoba: de 
kathedraal-moskee, ook bekend als de Mezquita. 
Met haar dubbele bogen, granieten zuilen en 
ingewikkelde geometrische decoraties is de Mezquita 
een serene maar geweldige schoonheid. Aansluitend 
neemt de gids ons mee naar de Joodse wijk. We 
wandelen door het historisch netwerk aan kleine 
straatjes en bezoeken de synagoge. In de namiddag 
kan je de stad op eigen tempo verder ontdekken. 
Overnachting in hotel Macia Alfaros****.

4E DAG: 
CÓRDOBA - BAEZA - ÚBEDA - GRANADA O
Met Baeza en Úbeda, twee belangrijke 

werelderfgoedsteden met een indrukwekkende 
verzameling aan historische gebouwen, duiken we 
de Spaanse geschiedenis in. Baeza is een prachtige 
monumentale stad met een bijzonder scala aan 
artistieke en historische monumenten waarvan de 
oorsprong teruggaat tot de Romeinse tijd. Niet ver 
hier vandaan ligt Úbeda, een stad rijk aan historische 
gebouwen, gekenmerkt door de aanwezigheid van 
een prachtige renaissance-architectuur die het 
elegante historische centrum siert. We zetten de reis 
verder naar Granada waar we drie nachten verblijven 
in Sercotel Gran Hotel Luna de Granada****. 

5E DAG: GRANADA O
Granada is een magische stad om in rond te lopen, 
waar je in elke hoek sporen van een prachtig 
historisch verleden kunt vinden. Samen met een 
lokale gids zijn we een volledige dag op wandel. We 
bewonderen de kathedraal, waar zowel de gotische 
bouwstijl als kenmerken van de renaissance in het 
oog springen, en bezoeken de Madrasah, de eerste 
openbare universiteit gesticht door de toenmalig 
Moorse heerser. Wat later betreden we de Koninklijke 

IN GROEP PLAZA DE ESPAÑA, SEVILLA
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Kapel, de laatste rustplaats van de katholieke vorsten 
van Spanje. Na de vrije lunch kuieren we door de 
twee meest mysterieuze wijken van Granada. We 
slenteren door de smalle steegjes van Albaicín, 
de Moorse wijk gekenmerkt door witte huizen en 
balkonnetjes vol bloemen. Daarna neemt de gids ons 
mee naar Sacromonte, de zigeunerwijk bekend om 
de flamenco dans. ‘s Avonds ga je optioneel naar een 
wervelende en passievolle flamencoshow.

6E DAG: GRANADA O
Vandaag beschik je over een toegangsticket voor 
het Alhambra, het symbool van de stad. Dit 
laatmiddeleeuwse paleizencomplex bevindt zich 
als een strategisch gelegen citadel op een heuvel 
iets boven de stad. Het is een combinatie van het 
robuuste Moorse fort, het Alcazaba, het Christelijke 
renaissance paleis van Karel V en de Generalife, het 
zomerpaleis van de Nasridische sultans van Granada. 
Dankzij dit toegangsticket (exclusief transfers) kan je 
het Alhambra op eigen houtje bezoeken, een bezoek 
dat al snel drie uur duurt. De rest van de dag kan je 
zelf indelen. Geniet van het gezellige centrum met 

haar vele restaurantjes en barretjes. 
Opmerking: doordat het Alhambra het aantal 
toegangsticketten sterk beperkt, kunnen we het 
bezoek in slechts zeer zeldzame gevallen niet 
organiseren. Een alternatief programma wordt dan 
voorzien. Het spreekt voor zich dat wij dit ten alle 
tijden proberen te voorkomen. 

7E DAG: 
GRANADA - RONDA - JEREZ DE LA FRONTERA O
We rijden via olijfgaarden en traditionele dorpjes 
naar Ronda, een juweel in de Andalusische bergen. 
Met een lokale gids maken we een wandeltocht 
in het centrum van Ronda. De bekendste 
bezienswaardigheid hier is zonder twijfel de Puente 
Nuevo, de 18e-eeuwse brug die de 100 meter diepe 
kloof tussen de oude en de nieuwe stad overspant. 
Na wat vrije tijd in Ronda rijden we verder naar Jerez 
de la Frontera. Overnachting in Sherry Park****.

8E DAG: JEREZ DE LA FRONTERA - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven van Jerez de la Frontera 
voor de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

SPANJE

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  ESPTUN00

Prijs p.p. 04/04/21 23/05/21 18/07/21
2PK 1.449 1.379 1.499
1PK*  1.838 1.772 1.885
Prijs p.p. 05/09/21 19/09/21
2PK 1.399 1.399
1PK* 1.782 1.782
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

OPMERKING
Je identiteitskaartnummer is voor ons van 
essentieel belang om het toegangsticket voor het 
Alhambra in Granada te voorzien. Gelieve daarom 
je identiteitskaartnummer bij boeking door te 
geven. 

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt 
• Audiosysteem
• Stadswandeling in Sevilla met een lokale 

Engelstalige gids, inclusief toegang tot het 
Alcázar en de kathedraal met Giralda 

• Stadswandeling in Córdoba met een lokale 
Engelstalige gids, inclusief toegang tot de 
Mezquita en de synagoge

• Bezoek aan renaissancesteden Baeza en Úbeda
• Stadswandeling in Granada met een lokale 

Engelstalige gids, inclusief toegang tot de 
kathedraal, de Madrasah en de Koninklijke 
Kapel

• Toegangsticket voor het Alhambra in Granada 
(exclusief transfers)

• Stadswandeling in Ronda met een lokale 
Engelstalige gids

IN DE KIJKER
Verblijf in centraal gelegen 4* hotels in Córdoba, 
Granada en Jerez de la Frontera.

VANAF € 1.379 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

ALHAMBRA, GRANADA

RONDAMEZQUITA, CÓRDOBA
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Bilbao San Sebastián

Pamplona
Vitoria-Gasteiz

Hondarribia

Logroño
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Pintxos y vinos in het Baskenland
• BRUISEND BILBAO MET HET FUTURISTISCHE GUGGENHEIM MUSEUM 

• ONTDEKKING VAN DE GROENE WIJNGAARDEN VAN RIOJA ALAVESA

• HET MONDAINE SAN SEBASTIÁN EN HET HISTORISCHE PAMPLONA

• CULINAIR GENIETEN: LEKKERE PINTXOS EN GASTRONOMISCHE WIJNEN

1E DAG: BRUSSEL - BILBAO - HONDARRIBIA - 
SAN SEBASTIÁN
Vlucht naar Bilbao in het bijzondere Baskenland, 
een regio met een eigen taal en een trots volk. 
Hier wacht ons een decor van groene heuvels, 
schilderachtige badplaatsen, bruisende steden en 
uitgestrekte wijngaarden. De culinaire lekkernijen 
maken de reis compleet. Bij aankomst op de 
luchthaven van Bilbao rijden we door naar 
Hondarribia voor een bezoek aan dit charmante 
stadje. We ontdekken er de zichtbaar Franse 
invloeden, de typische vissershuisjes en de 
felgekleurde gevels en houten balkons, de ideale 
start voor de ontdekking van deze regio! Rit naar 
San Sebastián. Overnachting in hotel Palacio de 
Aiete****, waar we twee nachten verblijven. 

2E DAG: SAN SEBASTIÁN O
Na het ontbijt is het tijd om San Sebastián 
te ontdekken, een van de mooiste steden van 
Europa. Vooral het perfecte schelpvormige strand, 
de Bahía de la Concha, en de vissershaven zijn 

adembenemend mooi. De Spaanse koninklijke familie 
bracht al menige zomer door in deze prachtige, door 
bergen omringde baaien en stranden. San Sebastián 
heeft hierdoor een aristocratische uitstraling, maar 
het oude centrum is nog bijzonder levendig. We 
nemen ook de kabelbaan naar Monte Igueldo voor 
een adembenemend uitzicht. In de namiddag kan je 
de stad op eigen houtje verkennen. 

3E DAG: SAN SEBASTIÁN - ZARAUTZ - 
GETARIA - PAMPLONA O
We rijden naar Zarautz, een mooi dorpje bekend om 
zijn spectaculaire surfmogelijkheden en prachtige 
stranden. Verder naar Getaria, een vissersdorpje 
vol culinaire specialiteiten. Het is dan ook de ideale 
plek om een bezoek te brengen aan een traditionele 
Txakoli wijnkelder. We komen er alles te weten 
over deze lokale, licht sprankelende witte wijn. En 
uiteraard mag een proeverij van dit heerlijke drankje, 
aangevuld met enkele lokale versnaperingen, niet 
ontbreken. Ongetwijfeld het hoogtepunt van de dag! 
Rit naar Pamplona. Overnachting in NH Pamplona 
Iruña Park****.

4E DAG: 
PAMPLONA - RIOJA ALAVESA - LOGROÑO O
Met een lokale gids verkennen we Pamplona, 
de stad waar jaarlijks de traditionele maar zeer 
gecontesteerde stierenrennen plaatsvinden tijdens 
het festival San Femin. We wandelen door het 
prachtige historische centrum en bezoeken de 
kathedraal van de stad. Vervolgens rijden we door 
de bekende wijnstreek Rioja Alavesa en bezoeken 
we het kleine, middeleeuwse stadje Laguardia, een 
van de mooiste plekken van La Rioja. Even verder, 
in Elciego, ligt bodega Marqués de Riscal, een van 
de vele wijnproducenten in de regio. Je zal zeker 
opkijken van het fantastische design: futuristische 
gebogen staalplaten die een wijnfles moeten 
voorstellen. Op deze prachtige locatie zal de tasting 
van de overheerlijke wijnen nog beter smaken! Rit 
naar Logroño. Overnachting in F&G Logroño***. 

5E DAG: LOGROÑO - VITORIA-GASTEIZ - BILBAO O
We starten de dag met een korte wandeling 
doorheen het historische centrum van Logroño, 
de hoofdstad van de regio La Rioja. Logroño is 

IN GROEP SAN SEBASTIÁN
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een Romeinse havenstad die in de middeleeuwen 
als tussenstop diende voor de pelgrims die op 
weg waren naar Santiago de Compostella. De 
indrukwekkende 15e-eeuwse kathedraal van Santa 
María de la Redonda torent hoog boven de stad uit. 
Nadien gaan we verder naar Valle Salado de Añana 
voor de ontdekking van de zoutpannen die tot de 
oudste ter wereld behoren. Vervolgens volgt er een 
bezoek aan Vitoria-Gasteiz, de tweede grootste stad 
van het Baskenland. Rit naar Bilbao. We verblijven 
drie nachten in Bilbao, in het uitstekende en centraal 
gelegen hotel Silken Indautxu****.

6E DAG: BILBAO - BASKISCHE KUST - BILBAO O
Vandaag bewonderen we de Vizcaya Bridge, de 
oudste zweefbrug ter wereld en verkennen we de 
mooie Baskische kust met de dorpjes Gexto en 
Bermeo. Het gezellige stadje Gernika mag ook 
niet ontbreken. Om helemaal te kunnen genieten 
van de prachtige natuur stoppen we even bij het 
schiereiland Gaztelugatxe, de locatie voor de perfecte 
vakantiefoto.

7E DAG: BILBAO O-A
Samen met een lokale gids bewonderen we de 
oude stad van Bilbao dat vroeger uit zeven straten 
bestond en daarom nog steeds gekend als de 
Siete Calles. Hier vinden we de meest mooie oude 
geveltjes, smalle straten, prachtige kerken, de 
belangrijkste winkels en een haast oneindig aanbod 
aan bars en restaurants. Vervolgens is het tijd voor 
de ontdekking van de trekpleister bij uitstek van de 
stad, het Guggenheim museum. Het werd ontworpen 
door de befaamde Frank O. Gehry en is prachtig 
gelegen is aan de oevers van de Nervión. Kortom, 
een bijzonder museum op een al even bijzondere 
locatie. Liefhebbers van kunst en architectuur zijn 
hier helemaal in hun nopjes. Geniet van een vrije 
namiddag om deze bruisende stad zelf verder 
te ontdekken. Als avondmaal genieten we van 
overheerlijke Pintxos in een lokaal restaurant.

8E DAG: BILBAO - BRUSSEL O
Vrije tijd in Bilbao tot aan de transfer naar de 
luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

SPANJE

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  ESPTUN01

Prijs p.p. 23/05/21 18/07/21 05/09/21
2PK 1.589 1.649 1.659
1PK*  2.058 2.120 2.116
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met Brussels Airlines
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 1x avondmaal
• Audiosysteem
• Het charmante Hondarribia
• Bezoek aan San Sebastián met kabelbaanrit 

naar Monte Igueldo
• Verkenning van Zarautz en Getaria
• Bezoek aan een traditionele Txakoli wijnkelder, 

inclusief degustatie met enkele lokale 
versnaperingen

• Wandeling doorheen de oude stad van 
Pamplona met een Engelstalige lokale gids, 
inclusief toegang tot de kathedraal

• De bekende wijnstreek Rioja en het stadje 
Laguardia

• Bezoek aan bodega Marqués de Riscal, 
inclusief degustatie 

• Wandeling doorheen het historische centrum 
van Logroño

• Gegidst bezoek aan Valle Salado de Añana
• Bezoek aan Vitoria-Gasteiz
• Ontdekking van de Baskische kust
• Wandeling doorheen de oude stad van Bilbao 

met een Engelstalige lokale gids, inclusief 
toegang tot het Guggenheim museum

• Pintxos diner in een lokaal restaurant

IN DE KIJKER
Geniet van een bezoek aan een Txakoli-wijnhuis 
én aan de extravagante bodega Marqués de 
Riscal. Proeverijen zijn uiteraard inbegrepen!

VANAF € 1.589 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

LOGROÑO

RIOJA ALAVESA BILBAO

PINTXOS
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Umbrië, het groene hart van Italië
• OP ONTDEKKING IN “HET LAND VAN FRANCISCUS VAN ASSISI”

• OUDE, OMMUURDE HEUVELSTADJES MET MIDDELEEUWSE STRATEN

• LANDSCHAP VAN GLOOIENDE ZACHTGROENE HEUVELS EN WIJN- EN OLIJFGAARDEN

• DE WATERVALLEN VAN MARMORE

1E DAG: 
BRUSSEL - ROME - MONTEFALCO - SPOLETO
Vlucht naar Rome. Bij aankomst rijden we 
aansluitend naar Montefalco voor een eerste 
kennismaking met de regio. Deze ommuurde stad, 
die hoog boven de wijngaarden uittorent, wordt 
ook wel het ‘balkon van Umbrië’ genoemd. We 
wandelen door de Corso Mameli naar de Chiesa di 
Sant’Agostino en naar het centraal gelegen Palazzo 
del Comune. De middeleeuwse toren biedt je een 
schitterend vergezicht over Spoleto, Assisi, Perugia en 
andere Umbrische steden die je de volgende dagen 
zal ontdekken. Verder staan onder andere het Museo 
di San Francesco, met de fresco’s van Benozzo, 
en de Chiesa di Santa Chiara op het programma. 
Montefalco heeft ook voor de fijnproevers heel wat 
te bieden. Proef tijdens je vrije lunch van de heerlijke 
Umbrische olijfolie of bestel een glas ‘Sagrantino di 
Montefalco’, één van de beste Italiaanse rode wijnen. 
In de namiddag rijden we verder naar Spoleto voor 
check-in in hotel Clitunno****, waar we vier nachten 
verblijven.

2E DAG: SPOLETO - TODI - CARSULAE -  
MARMORE - SPOLETO O
In het sfeervolle stadje Todi duiken we de 
middeleeuwen in. We bezoeken de Dom met zijn 
indrukwekkende trap en de Piazza Garibaldi, een 
plein dat een mooi uitzicht biedt over het dal, de 
heuvels in de verte en de oude stadspoorten. Aan 
de Piazza del Popolo bevinden zich het gotische 
Palazzo dei Priori dat vroeger de zetel was van 
de stadsbestuurder, het Palazzo del Capitano 
en het Palazzo del Popolo, een van de oudste 
gemeentepaleizen van Italië. Buiten de stadspoorten 
bevindt zich de mooiste renaissancekerk van 
Umbrië: de Santa Maria della Consolazione. We 
vervolgen onze weg naar de archeologische site van 
Carsulae en de Cascate delle Marmore, de hoogste 
kunstmatige waterval van Europa die door de 
Romeinen werd aangelegd om overstromingen te 
voorkomen. Overnachting in het hotel.

3E DAG: SPOLETO - LUGNANO - AMELIA -  
ORVIETO - SPOLETO O
Na het ontbijt bezoeken we Lugnano en de 
historische stad Amelia. Hierna rijden we verder 
naar Orvieto, prachtig gelegen op een 315 m hoog 
plateau met steile wanden van vulkanische tufsteen. 
Het stadsbeeld wordt hier volledig gedomineerd door 
de Dom waar een uiterst kostbaar reliekschrijn wordt 
bewaard. De fresco’s in de Madonna di San Brizio 
kapel zijn ook een pareltje. We bezoeken hierna de 
Pozzo di San Patrizio, een historische waterput. Een 
zicht op de stadswallen en de vlakte rondom laat 
vermoeden wat een versterkte site Orvieto ooit is 
geweest. Overnachting in het hotel.

4E DAG: SPOLETO - BEVAGNA - SPOLETO O
Vandaag bezoeken we Bevagna, een charmant 
stadje met een typisch middeleeuwse sfeer die je 
vooral aantreft aan het Piazza Silvestri. Rond het 
plein staan drie mooie romaanse kerken: Chiesa San 
Silvestro, Chiesa San Michele en S.S. Domenica e 

IN GROEP SPELLO
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Giacomo. Nadien rijden we terug naar Spoleto met 
zijn vele gezellige steile steegjes en verdoken pleinen 
en fonteinen. Overnachting in het hotel.

5E DAG: SPOLETO - SPELLO - ASSISI O
Het prachtige Spello verrijst steil op de uiterste 
zuidflank van de Monte Subasio. Dit versterkt stadje 
is geheel opgetrokken uit natuursteen die uit de 
berg is gedolven. We vinden hier tal van Romeinse 
poorten en middeleeuwse kerken terug. In de kerk 
Santa Maria Maggiore bevinden zich schitterende 
fresco’s van Pinturicchio en Perugino. We vervolgen 
de dag met een bezoek aan Assisi dat prachtig 
is gelegen in het heuvelachtige landschap. Het 
charmante centrum kenmerkt zich door smalle 
straatjes, pittoreske winkels en talrijke monumenten 
die hun middeleeuwse karakter hebben behouden. 
Net buiten het stadscentrum bevindt zich de Santa 
Maria degli Angeli. Centraal in deze 16e-eeuwse 
basiliek staat de oude kapel La Porziuncola. Het 
fresco boven het altaar beeldt enkele episodes uit 
van de geschiedenis van de franciscaanse orde. In 
het hart van de stad staat de Sint-Franciscusbasiliek 
centraal. Overnachting in hotel Dal Moro Gallery**** 
in Assisi, waar we drie nachten verblijven. 

6E DAG: ASSISI - 
GUBBIO - CITTÀ DI CASTELLO - ASSISI O
Gubbio is gelegen in het noorden van Umbrië. Dit 
plaatsje ligt op een steile helling van de Monte 
Ingino. We klimmen tot bij het Palazzo dei Consoli en 
nog hoger tot aan de Dom. De tweede stad die we 
vandaag bezoeken is Città di Castello. 

Haar historische kern wordt afgeschermd door oude 
stadsmuren waardoor haar middeleeuwse karakter 
goed behouden blijft. Het Palazzo Vitelli met zijn 
pinacotheek is een aanrader. Ook de nabijgelegen 
San Domenicokerk, de Dom, het Palazzo dei Priori 
en de San Francescokerk zijn een bezoekje waard. 
Voor de liefhebbers van moderne kunst zijn er de 
musea van Burri. Overnachting in het hotel.

7E DAG: ASSISI - PERUGIA - ASSISI O
Vandaag is Perugia aan de beurt, de heuvelachtige 
hoofdstad van Umbrië en tevens een levendige 
universiteitsstad. We komen de stad binnen 
doorheen de Rocca Paolina. Hierop stond vroeger de 
pauselijke burcht die door een ondergronds netwerk 
van gangen uit historische tijden verbonden was met 
verschillende strategische punten in de stad. Rond 
het plein Piazza IV Novembre staan de kathedraal 
van San Lorenzo, de Loggia di Braccio Fortebraccio 
en het Palazzo dei Priori met de Galleria Nazionale 
dell’Umbria. Een bezoek aan de Etruskische Poort, 
het oratorium van San Bernardino en de charmante 
Sant’Angelokerk in het noordelijke stadsgedeelte 
vragen een zeker uithoudingsvermogen vanwege de 
hoogteverschillen. Overnachting in het hotel.

8E DAG: ASSISI - ROME - BRUSSEL O
Ontbijt in het hotel. Vrije tijd tot aan de transfer naar 
de luchthaven van Rome voor de terugvlucht naar 
Brussel.

8-daagse groepsreis

UMBRIË

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  ITATUN08

Prijs p.p. 22/05/21 12/06/21 11/09/21
2PK 1.129 1.139 1.139
1PK*  1.328 1.342 1.342
Halfpension 154 154 154 
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

OPMERKINGEN
Wil je zorgeloos genieten van een heerlijk 
avondmaal? Kies dan voor de formule op 
basis van halfpension! Het supplement voor 
halfpension omvat 7x avondmaal, dranken niet 
inbegrepen. 

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel 
• Nederlandstalige of Engelstalige lokale gids op 

dag 5
• Internationale vluchten met Brussels Airlines
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning 
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt
• Audiosysteem 
• Bezoek Museo di San Francesco en de Chiesa 

di Santa Chiara in Montefalco, Spoleto, 
de Dom van Todi, de Santa Maria della 
Consolazione, Carsulae en de Cascate delle 
Marmore, Lugnano, Amelia, Orvieto en de 
Dom, de Pozzo di San Patrizio,  Bevagna, 
Spello en de kerk Santa Maria Maggiore, 
Assisi en de Santa Maria degli Angeli en de 
Sint-Franciscusbasiliek, Gubbio en de Dom, 
Città di Castello en de Pinacoteca Palazzo 
Vitelli, Perugia met het Palazzo dei Priori 
met de Galleria Nazionale dell’Umbria en de 
Etruskische Poort

IN DE KIJKER
Centraal gelegen hotels met restaurants op 
wandelafstand.

VANAF € 1.129 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

CASCATE DELLE MARMORE, TERNI

PIAZZA DEL COMUNE, ASSISI
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Bruisend Toscane
• DE KUNSTSCHATTEN VAN FIRENZE

• SIENA, EEN VAN DE GROOTSTE JUWELEN VAN TOSCANE

• DE WERELDBEROEMDE CAMPANILE, DE SCHEVE TOREN VAN PISA

• EXCURSIE PER 4X4 NAAR DE MARMERGROEVEN VAN CARRARA

1E DAG: 
BRUSSEL - FIRENZE - MONTECATINI TERME
Vlucht naar Firenze. Bij aankomst transfer naar Hotel 
Ariston**** in Montecatini Terme, waar we de hele 
reis overnachten.

2E DAG: VOLTERRA - SAN GIMIGNANO O
In Volterra, het voormalige Etruskische centrum, 
wandelen we langs het Palazzo dei Priori, de Dom, 
het Battistero en bezoeken we het Etruskisch 
Museum Guarnacci. Vervolgens gaat de tocht verder 
naar San Gimignano. Hier genieten we van de sfeer 
van dit ‘middeleeuwse Manhattan van Toscane’. San 
Gimignano is volledig ommuurd en de vele torens 
die hier in de middeleeuwen stonden, getuigen van 
een woelig oorlogsverleden. De reisleider vertelt 
hier graag meer over en zal de groep zeker langs 
de sfeervolle pleinen Piazza della Cisterna en 
Piazza del Duomo met de Duomo della Collegiata 
leiden. Ook de fresco’s van Benozzo Gozzoli in de 
Sant’Agostinokerk zijn een omweg waard. Vrije tijd 
om gezellig rond te kuieren in dit stadje.

3E DAG: PISA - LUCCA O
In Pisa bezoeken we de Piazza dei Miracoli met de 
Dom, het Battistero (doopkapel) en de Camposanto 
(begraafplaats). De wereldberoemde Campanile, 
de zogenaamde wereldberoemde scheve toren van 
Pisa, mag uiteraard niet ontbreken. We wandelen 
verder naar de Piazza dei Cavalieri, één van de 
mooiste en bekendste pleinen van de stad, tot bij 
de rivier de Arno. Daarna verder naar het charmante 
middeleeuwse Lucca. Een uitgebreide wandeling 
brengt ons langs prachtige pleinen, o.a. de Piazza 
Anfiteatro, de Piazza Puccini met het standbeeld en 
geboortehuis van deze beroemde componist en de 
Piazza Napoleone. Ondertussen genieten we van de 
romaanse kerken, elegante art-nouveaugevels en de 
indrukwekkende brede stadswallen. We bezoeken 
hier de San Frediano kerk en de Duomo S. Martino. 

4E DAG: FIRENZE O
We nemen vandaag de trein naar Firenze: de 
bakermat van de renaissance en de hoofdstad van 
de Europese kunst. Deze stad prijkt ook op de 
UNESCO werelderfgoedlijst. Firenze is ook de stad 

waar Michelangelo en Leonardo da Vinci hebben 
gewoond en waar nog steeds veel van hun werken 
te bewonderen zijn. Tijdens een wandeling door het 
oude stadscentrum passeren we onder meer het 
Domplein met de basiliek van Santa Maria del Fiore, 
het Battistero en de Campanile. Verder naar de oude 
wijk van Dante en het mooie renaissanceplein Piazza 
della SS. Annunziata.

5E DAG: PISTOIA - CARRARA O
Na het ontbijt vertrekken we naar Pistoia. Hoewel 
deze stad vooral bekendstaat als industrieel centrum, 
biedt haar binnenstad een prachtige historische 
aanblik. We bezoeken er de Piazza del Duomo met 
de San Zeno kathedraal en het prachtige zilveren 
altaar. In de namiddag reizen we verder naar de 
marmergroeven van Carrara, meer bepaald naar 
die van Fantiscritti. Daar maken we een tocht per 
4x4 naar het hart van de berg, waar het beroemde 
marmer wordt uitgegraven. Een unieke ervaring! 
Nadien is er zelfs de gelegenheid om een authentiek 
stukje Carraramarmer aan te schaffen. Terugreis naar 
Montecatini.

IN GROEP SIENA
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6E DAG: FIRENZE O
Vandaag ben je vrij om de dag zelf in te vullen 
of je kan vooraf een tweede bezoek aan Firenze 
reserveren. Met de trein naar Firenze en bezoek aan 
de kapellen van de Medici, het Bargello Museum 
en de beroemde Biblioteca Laurenziana, een 
meesterwerk van renaissancebouwkunst. Bezoek 
ook de bekende Ponte Vecchio, de middeleeuwse 
brug die het centrum van Firenze verbindt met de 
groene wijk Oltrarno. Wil je echt de sfeer van de 
stad proeven? Bestel dan un caffé in een van de 
vele koffiebars of smul van een heerlijke gelato. 
In de steegjes tussen de Duomo en het Piazza 
delle Signoria vind je tal van winkels, boetiekjes, 
souvenirshops en eettentjes.

7E DAG: SIENA O-A
Vandaag maken we een uitstap naar een van de 
grootste juwelen van Toscane: Siena. Deze stad ligt 
op drie heuvelruggen in het hartje van Toscane. 
Dit betekent dus veel klimmen en afdalen! Aan de 
drie hoofdstraten die over de heuvelruggen tot de 

Piazza del Campo lopen, bevinden zich de grote 
paleizen van de adel en de elegante winkels van 
de stad. Aan het merkwaardige plein zelf staan 
de Fonte Gaia en het Palazzo Pubblico. Op het 
hoogste punt van Siena verheft zich majestueus de 
gotische Dom die is opgetrokken uit zwart en wit 
marmer. Vlakbij bevinden zich ook het Battistero 
en het museum met de kunstverzameling van de 
Dom. Vanuit het museum kunnen de dappersten 
dan heel hoog klimmen om vervolgens te genieten 
van een weergaloos panorama over de stad. Over 
de Palio kom je alles te weten in het Contrade 
Civeta Museum. Vanavond krijgen we een speciaal 
afscheidsdiner aangeboden met typische Toscaanse 
gerechten. Een mooie afsluiter van deze boeiende 
reis.

8E DAG: MONTECATINI TERME - FIRENZE - 
BRUSSEL O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van 
Firenze voor de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

TOSCANE

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  ITATUN07

Prijs p.p. 15/05/21 16/06/21 07/07/21
2PK 1.239 1.219 1.180
1PK  1.374 1.355 1.317
Halfpension 105 105 105
Prijs p.p. 08/09/21 15/09/21
2PK 1.189 1.189
1PK  1.326 1.326
Halfpension 105 105

OPMERKINGEN
Halfpension omvat 6x driegangen diner, dranken 
niet inbegrepen. Het afscheidsdiner is inbegrepen. 

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met Brussels Airlines
• Trein naar Firenze op dag 4
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning 
• Alle overnachtingen in het vermelde hotel
• 7x ontbijt, 1x avondmaal
• Audiosysteem
• Stadsbezoeken Volterra, San Gimignano, Pisa, 

Lucca, Firenze, Pistoia en Siena
• Excursie per 4x4 naar de marmergroeven 

van Carrara
• Toegangsgelden voor Etruskisch Museum in 

Volterra, Collegiata in San Gimignano, Duomo, 
Camposanto en Battistero in Pisa, San 
Frediano kerk en Duomo S. Martino in Lucca, 
de Battistero, museum, kathedraal in Firenze, 
San Zeno Kathedraal in Pistoia, Museum 
Contrade Civeta, de kathedraal, battistero en 
crypte in Siena.

IN DE KIJKER
Afscheidsdiner met typische Toscaanse 
specialiteiten

BOEK OP VOORHAND EEN TWEEDE 
DAGEXCURSIE NAAR FIRENZE
6e dag: Dagexcursie Firenze inclusief trein h/t, 
bezoek San Lorenzo & Biblioteca Laurenziana, 
Cappelle Medicee en Bargello Museum.

€ 63 PER PERSOON

VANAF € 1.180 P.P.

 cultuur  
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek  

SAN GIMIGNANO

SANTA MARIA DEL FIORE BASILIEK, FIRENZE

PISA

035_V1_TUItours_NL   35 30/11/20   16:29



36

Lecce

Gallipoli
Galatina

Martina Franca

Alberobello

Matera

Ostuni
Brindisi

Trani
Bari

Polignano a Mare

ITALY
Otranto

IT
A

LI
Ë

Puglia, de ongekende pracht van de Italiaanse hiel
• BETOVEREND ALBEROBELLO MET ZIJN WITGEPLEISTERDE KALKSTENEN TRULLI

• LUNCH IN EEN TRADITIONELE MASSERIA IN LECCE

• DEGUSTATIE VAN DE LOKALE EN FELBEGEERDE OLIJFOLIE

• LEER ZELF DE ORECCHIETTE PASTA MAKEN IN BARI

1E DAG: BRUSSEL - BRINDISI - ALBEROBELLO
Vlucht naar Brindisi, indien de tijd het toelaat 
brengen we bij aankomst aansluitend een bezoek aan 
de stad. Daarna rijden we verder naar Alberobello 
om ons te installeren in Hotel Ramapendula****, 
waar we 5 nachten verblijven.

2E DAG: ALBEROBELLO - MARTINA FRANCA - 
ALBEROBELLO O
In de voormiddag bezoeken we Alberobello, 
onderdeel van het Unesco werelderfgoed. Deze 
regio wordt vooral geassocieerd met zijn typische 
‘Trulli houses’, die je ongetwijfeld al op foto’s hebt 
kunnen bewonderen. Na een bezoek aan de Trullo 
Sovrano en een prachtige wandeling heb je de tijd 
om souvenirs aan te schaffen en te genieten van 
heerlijke koffie of wijn. In de namiddag staat de 
ontdekking van de barokke stad Martina Franca op 
het programma, door zijn rijke vegetatie ook wel het 
groene hart van Puglia genoemd. We brengen hier 
een bezoek aan de Basilica di San Martino, ook de 
authentieke straatjes in het historische stadscentrum 
zullen je zeker kunnen bekoren! Op de terugweg naar 

Alberobello maken we een stop voor een degustatie 
van olijfolie, we komen hier ook alles te weten 
over het exportproduct bij uitstek van deze regio. 
Overnachting in het hotel.

3E DAG: ALBEROBELLO O
Geniet van een vrije dag. Ga zelf op ontdekking 
in de regio en deel de dag op jouw tempo in. Je 
kan ook optioneel deelnemen aan een excursie 
naar Monopoli en de Grotte di Castellana. Na het 
ontbijt brengt een korte rit met de autocar je 
tot aan het grottencomplex. Je daalt af voor een 
wandeling onder begeleiding van de gids. Je kan 
er rotsen uit allerlei vormen, formaten en kleuren 
bewonderen. De natuur heeft hier miljoenen jaren 
vrij spel gehad. Vervolgens bezoek je Monopoli, 
een prachtige authentieke stad vol charme. Een 
wandeling brengt je vanuit het historische centrum 
naar de schilderachtige boulevard aan zee waar in de 
haven kleurrijke boten dobberen op het ritme van de 
kabbelende golven. 

4E DAG: ALBEROBELLO - TRANI - BARI - 
POLIGNANO A MARE - ALBEROBELLO O
We rijden naar Trani, gelegen in het noorden van 
Apulië. We bewonderen hier de kathedraal en de 
historische haven gelegen aan de Adriatische Zee. 
We rijden verder naar Bari, de hoofdstad van Apulië 
die door de eeuwen heen beïnvloed werd door zowel 
mediterrane als Europese culturen. Hier wacht ons 
een culturele rondleiding met de St.-Nicolaasbasiliek 
en het Swabian kasteel op het programma. Geniet 
ook van het culinaire hoogtepunt van de reis. 
We krijgen de gelegenheid om zelf orecchiette te 
maken, de lokale zelfgemaakte pasta. We komen 
alle geheimen te weten van het traditionele recept 
waarna een degustatie van je eigen creatie met een 
glas rode wijn uiteraard niet mag ontbreken! Hierna 
bezoeken we Polignano a Mare, een historische stad 
gebouwd op steile kliffen. Overnachting in het hotel.

5E DAG: 
ALBEROBELLO - MATERA - ALBEROBELLO O
Na het ontbijt staat een bezoek aan Matera op het 
programma. Deze stad staat terecht op de lijst van 

IN GROEP TRULLIHUIZEN, ALBEROBELLO

036_V1_TUItours_NL   36 30/11/20   16:29



37AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

IT
A

LI
Ë

het Unesco werelderfgoed en mocht zich in 2019 de 
Culturele hoofdstad van Europa noemen. Matera is 
vooral bekend omwille van de Sassi of grotwoningen 
die tot in de helft van de vorige eeuw bewoond 
waren. Nu vind je er tal van restaurants, winkeltjes en 
hotels. Overnachting in het hotel.

6E DAG: ALBEROBELLO - LECCE - OTRANTO O-M
We laten Alberobello achter ons en begeven ons 
naar Lecce voor de ontdekking van deze prachtige 
barokke stad. Door zijn architecturale stijl wordt 
Lecce ook wel het Firenze van het zuiden genoemd. 
We bewonderen hier de Piazza Sant’Oronzo, de 
restanten van het Romeins amfitheater, de Santa 
Croce kerk, de Dom en zoveel meer! Hierna kan je 
genieten van een lunch in een tradtionele Masseria. 
In de namiddag volgt een bezoek aan Otranto, een 
pittoresk dorpje gekend om zijn kathedraal met een 
mozaïeken vloer uit de 2e eeuw. Overnachting in 
Hotel Vittoria Resort and Spa****, waar we twee 
nachten verblijven. 

7E DAG: OTRANTO - GALATINA - GALLIPOLI - 
OTRANTO O-A
We laten ons vandaag betoveren door het charmante 
historische centrum van Galatina, gekend om zijn 
zandkleurige huisjes en de barokke architectuur. 
Na een vrije lunch gaan we verder naar Gallipoli. 
Door zijn ligging op een klein eiland, zijn oude 
stadsmuur, zijn wirwar van straatjes en de nabijheid 
van de Ionische Zee wordt dit stadje al sinds 
mensenheugenis ‘The beautiful town’ genoemd. 
Het kasteel, de kathedraal van Santa Agatha en de 
Corti, achtertuinen die vroeger gebruikt werden als 
ontmoetingsplaatsen, zijn de trekpleisters van de 
stad. 
Dit is ook de plaats om prachtige vakantiefoto’s te 
nemen en de herinneringen van deze reis in een 
onvergetelijk decor voor altijd vast te leggen. Terugrit 
naar Otranto voor een welverdiend afscheidsdiner. 
Overnachting in het hotel.

8E DAG: OTRANTO - BRINDISI - BRUSSEL O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van 
Brindisi voor de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

PUGLIA

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  ITATUN03

Prijs p.p. 08/05/21 22/05/21 05/06/21 12/06/21
2PK 1.369 1.369 1.390 1.390
1PK*  1.546 1.546 1.569 1.569
Halfpension 72 72 72 72
Prijs p.p. 03/07/21 17/07/21 04/09/21
2PK 1.479 1.479 1.390
1PK*  1.661 1.661 1.570
Halfpension 72 72 72
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

OPMERKINGEN:
De toeslag halfpension omvat 5x avondmaal 
(dag 2 t.e.m. dag 6), dranken niet inbegrepen. 
Het afscheidsdiner is inbegrepen in de basisprijs. 

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel 
• Engelstalige lokale gidsen in Matera, Grotte 

di Castellana en Bari tijdens het maken van 
orecchiette

• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning 
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 1x middagmaal, 1x avondmaal
• Audiosysteem
• Stadsbezoek en inkomgelden voor: Alberobello 

en de Trullo Sovrano, Santa Croce kerk en Dom 
in Lecce, de Sassi kerk en het Sassi House 
Museum met lokale gids in Matera, de Basilica 
di San Martino in Martina Franca, de kathedraal 
in Trani, bezoek aan de St.-Nicolaasbasiliek en 
het kasteel in Bari, de kathedraal van Otranto, 
de St. Caterina Basilica in Galatina

• Degustatie van lokale olijfolie op dag 2

IN DE KIJKER
Twee centraal gelegen 4-sterrenhotels met tal van 
restaurants in de buurt. 

BOEK OP VOORHAND DE EXCURSIE 
NAAR MONOPOLI EN DE GROTTE 
DI CASTELLANA *
3e dag: Ontdek het indrukwekkende 
grottencomplex en laat je betoveren door dit 
schilderachtig stadje

*Het is niet mogelijk deze excursie ter plaatse 
te boeken.

€ 59 PER PERSOON

VANAF € 1.369 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

OTRANTO

ROMEINS AMFITHEATER, LECCEORECHIETTE
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Sorrento en de golf van Napels
• DE VERLOREN STAD VAN POMPEÏ

• SCHILDERACHTIGE STADJES AAN DE MOOISTE KUST VAN ITALIË

• WIJNDEGUSTATIE AAN DE VOET VAN DE VESUVIUS

• BEZOEK CAPRI & ANACAPRI

• PAESTUM, DE BEST BEWAARDE GRIEKSE TEMPELS IN ITALIË

1E DAG: BRUSSEL - NAPELS A
Vlucht naar Napels. Bij aankomst in de stad geniet 
je eerst van een korte stadsrondrit en kan je meteen 
de eerste indrukken opdoen van deze uiterst 
boeiende regio, alvorens je doorrijdt naar het hotel. 
Nadien kan je tijdens een wandeling deze prachtige 
Zuid-Italiaanse stad verkennen. Vervolgens worden 
we in het hotel verwacht voor een welkomstdrankje 
en een heerlijk avondmaal. Overnachting in hotel 
Palazzo Salgar/Hotel Naples****, waar we vier 
nachten verblijven. 

2E DAG: NAPELS O
Na het ontbijt neemt de reisleider ons mee door 
de stad en krijgen we een klare kijk op het heden 
en verleden van Napels, de derde stad van Italië en 
tevens de hoofdstad van de gelijknamige provincie. 
We starten de dag met een wandeling door 
Spaccanapoli met een bezoek aan de kloostertuin 
en het bijhorend museum van Santa Chiara. We 
wandelen verder langs de Galleria Umberto I en 
de Piazza del Plebiscito met het Palazzo Reale 
en het Teatro San Carlo. Vervolgens bezoeken 

we in het centrum van het oudere Napels het 
archeologisch museum. Vooral de vondsten uit 
Pompeï, Herculaneum en andere door de Vesuvius 
bedolven steden en sites krijgen hier onze aandacht. 
Overnachting in het hotel. 

3E DAG: POMPEÏ - VESUVIUS O-M
Vandaag staat één van de hoogtepunten van 
de reis op het programma. Met een lokale 
Nederlandstalige gids bezoeken we in de voormiddag 
de archeologische site van Pompeï. Op 24 augustus 
79 werd Pompeï bedolven door een asregen 
die afkomstig was van de Vesuvius die tot volle 
uitbarsting kwam. Gebouwen stortten in en alle 
leven kwam tot stilstand. Een boeiende wandeling 
laat ons kennismaken met het dagelijks leven in een 
welvarende handelsstad uit de eerste eeuw na Chr. 
Nadien pikt de bus ons op voor een wijndegustatie 
en een ontspannende lunch. Aan de voet van de 
Vesuvius proeven we de lokale wijn, de ideale plek 
om te genieten van deze regionale specialiteit! In de 
namiddag richten we onze aandacht op de Vesuvius 
zelf. Met de bus bereiken we het Parco Nazionale 

del Vesuvio. Bij de parking verlaten we de bus 
waarna we samen met de reisleider de klim naar de 
vulkaankrater kunnen ondernemen of op een terras 
rustig kunnen genieten van het majestueuze zicht 
over de weidse Golf van Napels. Overnachting in het 
hotel. 

4E DAG: NAPELS O-A
Geniet van een vrije dag. Ga zelf op ontdekking 
in de omgeving of ontspan op het ritme van de 
Italiaanse cultuur. Je kan optioneel deelnemen aan 
een daguitstap naar de Amalfitaanse kust: één van 
de mooiste kustlijnen van Italië. Enerzijds primeert 
hier het ruige karakter van deze kust, gevormd door 
steile hellingen, diepe landengten en Saraceense 
verdedigingstorens. Anderzijds zorgen vissersdorpjes, 
een weelderige plantengroei en tegen de bergflank 
opgebouwde stadjes voor rust en harmonie. De 
prachtige route brengt ons naar Amalfi, ooit een 
machtige zeerepubliek en een geduchte concurrent 
van Genua en Pisa. Nu leeft dit stadje van het 
toerisme. We bezoeken hier de imposante domkerk 
met haar kloostergang, museum en crypte. 

IN GROEP NAPELS
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We hebben in Amalfi ook oog voor alle pittoreske 
hoekjes van deze leuke stad. In Ravello brengt een 
wandeling door steegjes, langs trappen en overwelfde 
doorgangen ons bij de Villa Rufolo met haar 
prachtige tuin en uitzonderlijk panorama. Via het 
Lattarigebergte en de vruchtbare maar dichtbevolkte 
vlakte tussen het gebergte en de Vesuvius keren 
we terug naar ons hotel. De Amalfitaanse kust laat 
ongetwijfeld een onuitwisbare indruk op je achter. In 
de avond wacht ons een Napolitaans avondmaal in 
het centrum van de stad. Overnachting in het hotel.
 
5E DAG: NAPELS - HERCULANEUM - SORRENTO O
We verlaten Napels en begeven ons richting 
Sorrento. Onderweg maken we een stop bij de 
historische site van Herculaneum. Het antieke, 
residentiële Herculaneum ligt zowat 20 meter onder 
het hedendaagse Ercolano, een voorstad van Napels. 
In tegenstelling tot Pompeï werd Herculaneum in 
augustus 79 na Chr. niet bedolven door lavaregen, 
maar wel in een mum van tijd hermetisch van de 
buitenwereld afgesloten door binnenstromende 
modder. Het bezoek aan de site van Herculaneum 
levert ons een uniek beeld op van het dagelijkse 
leven in deze residentiële stad uit de eerste eeuw na 
Chr. Na dit bezoek reizen we verder naar Sorrento 
waar je tijdens een vrije namiddag heerlijk door 
de stad kan flaneren. Overnachting in hotel La 
Residenza ****, waar we drie nachten verblijven. 

6E DAG: CAPRI & ANACAPRI O
Vanuit Sorrento bereiken we per boot het eiland 
Capri. Een hele dag genieten we niet alleen van de 
unieke natuurlijke schoonheid en rijke vegetatie 

op en rond het eiland, maar ook van de historisch 
belangrijke plaatsen in de stadjes Capri en Anacapri. 
In Anacapri bezoeken we de Villa San Michele, 
gebouwd door de bekende auteur Axel Munthe. 
Ons bezoek aan het mondaine Capri kunnen we 
facultatief afronden met een boottochtje langs 
de oost- en zuidkust. Met de veerboot keren we 
vervolgens terug naar Sorrento. Overnachting in het 
hotel.

7E DAG: PAESTUM O-M
Vandaag brengen we een bezoek aan de prachtige 
site van Paestum, een van de belangrijkste 
vindplaatsen in Italië. Met een lokale gids nemen we 
hier de Heilige Weg waarlangs de drie goed bewaard 
gebleven Griekse tempels liggen. Na een bezoek aan 
het archeologische museum van Paestum zetten 
we onze tocht verder naar buffelboerderij Barlotti 
waar we aan tafel schuiven voor een heerlijke lunch. 
Na het middagmaal krijgen we meer informatie 
over het ambachtelijke productieproces van de 
buffelmozzarella. Overnachting in hotel La Residenza 
****.

8E DAG: SORRENTO - NAPELS - BRUSSEL O
Ontbijt in het hotel. Einde van deze prachtige 
rondreis. Transfer naar de luchthaven van Napels voor 
de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

SORRENTO & NAPELS

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  ITATUN06

Prijs p.p. 14/05/21 04/06/21 11/06/21 09/07/21
2PK 1.889 1.839 1.799 1.829
1PK*  2.235 2.218 2.144 2.140
Prijs p.p. 27/08/21 03/09/21 10/09/21
2PK 1.749 1.849 1.869
1PK*  2.061 2.231 2.250
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel 
• Nederlandstalige lokale gids op dag 2, 3 en 5 
• Engelstalige lokale gids op dag 6 en 7
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning 
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 2x middagmaal, 2x avondmaal
• Audiosysteem 
• Bezoek aan Napels en het archeologisch 

museum, de kloostertuin en de Santa Chiara 
kerk, Pompeï, Vesuvius, wijndegustatie, Amalfi 
en de Domkerk, Ravello en de Villa Rufolo, 
Herculaneum, Capri en de tuinen van Augustus, 
Anacapri met de Villa San Michele, museum 
en tempel in Paestum en de buffelboerderij 
Barlotti.

 
IN DE KIJKER
• Inclusief alle inkomgelden
• Centraal gelegen **** hotels in Napels en 

Sorrento

BOEK OP VOORHAND DE UITSTAP 
NAAR AMALFI*
4e dag: daguitstap naar de Amalfitaanse kust en 
zijn pittoreske dorpjes met bezoek aan de Vila 
Rufolo en de domkerk van Amalfi.
*Het is niet mogelijk deze excursie ter plaatse te 
boeken.

€ 105 PER PERSOON

VANAF € 1.749 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

POMPEÏ

TEMPLE VAN ATHENA PAESTUM
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Sicilië, smeltkroes van culturen
• NOTO, DE BEST BEWAARDE BAROKKE STAD VAN HET ZUIDEN

• EEN MIX VAN GRIEKSE, ROMEINSE EN MIDDELEEUWSE KUNST IN SYRACUSE

• ONTDEK HET CHARMANTE EN HISTORISCHE CENTRUM VAN CEFALÙ

• MONTALBANO ELICONA, EEN VAN DE ‘BORGHI PIU BELLA D’ITALIA’

1E DAG: BRUSSEL - PALERMO
Na aankomst op de luchthaven van Palermo rijd 
je meteen verder naar Hotel Guglielmo II**** in 
Monreale, waar we 3 nachten verblijven. 

2E DAG: PALERMO O
Na het ontbijt staat de ontdekking van de stad 
Palermo op het programma, het ideale startschot 
van deze boeiende reis. In de volksmond wordt deze 
stad ook wel ‘The happy city’ genoemd, omwille van 
de talrijke palmbomen, de prachtige landschappen 
en zijn culturele troeven. Met behulp van een 
Nederlandstalige gids bezoeken we de dom van 
Monreale, een pareltje waar verschillende soorten 
architectuur tot uiting komen, en het klooster. In de 
namiddag bezoeken we de stad Palermo met onder 
meer het Palazzo dei Normanni en de San Giovanni 
degli Eremiti op het programma, twee symbolen van 
de stad! Overnachting in het hotel. 

3E DAG: ERICE & SEGESTA O-M
We zetten koers richting het westelijke deel van 
het eiland. Deze omgeving staat bekend om 

zijn maritieme activiteiten, zijn visvangst en de 
zoutproductie. We houden halt in het dorpje Erice, 
gelegen op de top van de Monte Giuliano, een 
indrukwekkende locatie! We bezoeken de Dom en al 
wandelend door de steegjes krijgen we een beeld van 
het dagelijks leven. We krijgen hier ook een prachtig 
panorama te zien over de zoutvlaktes van Trapani. 
Voor we de historische site van Segesta bezoeken 
genieten we van een traditionele lunch in een lokale 
boerderij. In het glooiende landschap staat hier 
een Dorische zuilentempel en een imposant Grieks 
amfitheater. Overnachting in het hotel. 

4E DAG: PALERMO - CEFALÙ - MONTALBANO - 
GIARDINO NAXOS O
We verlaten Palermo en rijden naar het pittoreske 
vissersdorpje Cefalù, dat zijn naam dankt aan het 
Griekse ‘kefalé’, dat letterlijk ‘hoofd’ betekent. Dit 
is een rechtstreekse verwijzing naar de bijzonder 
gevormde rots boven het stadje vanwaar je een 
prachtig uitzicht hebt over de witte zandstranden en 
prachtig blauwe zee. Het historische centrum ademt 
nog steeds een middeleeuwse sfeer uit. Dwaal door 

de smalle straten langs het oude badhuis, pittoreske 
huisjes en de indrukwekkende Normandische 
kathedraal. Er werd begonnen met de bouw van de 
kathedraal in 1131, maar de façade werd uiteindelijk 
pas in de 15e eeuw voltooid. We zetten onze tocht 
verder naar Montalbano Elicona, onderdeel van van 
de ‘Borghi piu Bella d’Italia’, een lijst met de best 
bewaarde middeleeuwse dorpjes. Het historisch 
centrum en het kasteel springen hier meteen in 
het oog! Vervolgens brengen we nog een bezoek 
aan Argimusco, waar de imposantie rotsformaties 
zich even mysterieus als adembenemend in het 
landschap bevinden. Verder naar Giardino Naxos. 
Overnachting in Hotel Sant’Alphio Garden****, waar 
we 5 nachten verblijven. 

5E DAG: GIARDINO NAXOS O
Vandaag bepaal jij het tempo met een vrije dag in 
de badplaats Giardino Naxos. Je kan ook optioneel 
deelnemen aan een dagexcursie naar Syracuse en 
Noto. Met meer dan 2.700 jaar geschiedenis achter 
de rug is Syracuse één van de meest fascinerende 
steden van Sicilië. Je reis door de tijd begint in het 

IN GROEP MONREALE
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archeologisch park met onder meer het Griekse 
theater, het Romeinse amfitheater, de tempel van 
Apollo en de steengroeve Latomia del Paradiso met 
het Oor van Dionysos. In de namiddag staat een 
bezoek aan het stadje Noto op het programma. Na 
een zware uitbarsting van de Etna in 1693 werd Noto 
helemaal heropgebouwd tot een prachtige barokke 
stad. Overnachting in het hotel. 

6E DAG: CATANIA O
Na het ontbijt rijden we naar Catania, de tweede 
grootste stad van het eiland. Het beeld van de stad 
wordt gevormd door imposante pleinen, brede 
straten en prachtige architectuur. Kortom de ideale 
gelegenheid om de Siciliaanse cultuur helemaal 
te ontdekken. Hier geniet je van wat vrije tijd. Het 
is zeker een aanrader om ‘A Piscaria’, een van de 
grootste en oudste vismarkten van Italië en andere 
marktjes met lokale specialiteiten te bezoeken. 
Overnachting in het hotel. 

7E DAG: GIARDINO NAXOS O
Geniet van een vrije dag en ga op ontdekking in de 
omgeving. Je kan ook deelnemen aan een uitstap 
naar de Etna. De nog steeds actieve vulkaan is de 
hoogste berg van Sicilië en één van de bekendste 
vulkanen van Europa. De bus rijdt tot op een hoogte 
van 2.000 m. Als je nog hoger wil gaan, brengt een 
kabelbaan en jeep je tot ongeveer 3.000 m hoogte 
(facultatief en ter plaatse te betalen, voorzie hiervoor 
ongeveer €65). Onder leiding van een gids wandel je 
langs de krater, de witte wolken, de blauwe hemel en 
het maanachtige landschap bezorgen je ongetwijfeld 
prachtige vakantiefoto’s! Overnachting in het hotel.

8E DAG: GIARDINO NAXOS O-A
Ontspan in het hotel of op het strand tijdens 
deze vrije dag of slenter door de winkelstraten op 
zoek naar souvenirs. Wil je toch nog wat cultuur 
opsnuiven? Boek dan de excursie naar Savoca & 
Forza d’Agrò, een aanrader voor liefhebbers van the 
Godfather trilogy. Je bezoekt de bergdorpjes die 
het decor vormen voor verschillende scènes in de 
films en er vandaag verlaten bijliggen. In Savoca zie 
je de kerk waar Michael Corleone trouwde en de 
bekende Bar Vitelli. In Forza d’Agrò vind je vervolgens 
the Church of Annunciation, die bij de fans van de 
films eveneens een belletje zal doen rinkelen. De 
adembenemende uitzichten vanuit deze dorpjes 
maken het een onvergetlijke ervaring. Terug naar het 
hotel voor het afscheidsdiner, de ideale afsluiter van 
deze prachtige reis. 

9E DAG: 
GIARDINO NAXOS - CATANIA - BRUSSEL O
Ontbijt in het hotel. Transfer naar de luchthaven voor 
de terugvlucht naar Brussel. 

9-daagse groepsreis

SICILIË

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  ITATUN09

Prijs p.p. 11/06/21 09/07/21 03/09/21
2PK 1.619 1.699 1.619
1PK  1.922 2.002 1.922

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel 
• Nederlandstalige lokale gids op dag 2
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning 
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 8x ontbijt, 1x middagmaal, 1x avondmaal
• Audiosysteem 
• Bezoeken aan Monreale met de Dom en het 

klooster, Palermo en de Cappella Palatina, 
het klooster degli Eremiti en de catacomben, 
Erice en de Dom,  de archeologische site 
van Segesta, Cefalù, Montalbano Elicona, 
Argimusco en Catania. 

IN DE KIJKER
Uitrusten in het prachtige Sant’Alphio Garden 
Hotel & Spa met keuze uit verschillende 
optionele excursies.

BOEK OP VOORHAND HET 
EXCURSIEPAKKET*
• 5e dag: dagexcursie naar de historische steden 

Syracuse (inclusief bezoek aan de archeolo-
gische site) en Noto (bezoek kathedraal)

• 7e dag: Excursie naar de Etna (4u) 
• 8e dag: Excursie naar de bergdorpjes Savoca & 

Forza d’Agrò (4u)  

*Het is niet mogelijk deze excursies ter plaatse te 
boeken.
€ 145 PER PERSOON

VANAF € 1.619 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

CEFALÙ

SYRACUSE
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Sicilië, archeologisch openluchtmuseum
• BEZOEK AAN PALERMO, DE ‘CITY OF HAPPINESS’ VOL SCHITTERENDE CONTRASTEN

• TWEE OVERNACHTINGEN OP LIPARI, HET GROOTSTE VAN DE LIPARISCHE EILANDEN

• UNESCO WERELDERFGOED IN DE PRACHTIGE BAROKKE STAD NOTO

• BOOTTOCHT ’S AVONDS LANGS DE SCIARA DEL FUOCO

1E DAG: BRUSSEL - PALERMO
Vertrek naar Palermo, de hoofdstad van Sicilië. Bij 
aankomst transfer naar hotel Porta Felice**** of 
Domina Zagarella**** waar we 2 nachten verblijven.

2E DAG: PALERMO - MONREALE - PALERMO O
Samen met de lokale Nederlandstalige gids 
brengen we een uitgebreid bezoek aan Palermo, 
ook wel de ‘City of Happiness’ genoemd vanwege 
de wuivende palmbomen, de prachtig aangelegde 
tuinen en parken en de vele culturele schatten. De 
voornaamste monumenten vinden we terug aan de 
lange Corso Vittorio Emanuele die van het Palazzo 
dei Normanni naar de haven leidt. We brengen een 
bezoek aan dit paleis met de Cappella Palatina. 
De kerk San Giovanni degli Eremiti mag zeker niet 
ontbreken. In het historische centrum houden we 
halt bij o.a. de Quattro Canti en de prachtige fontein 
op de Piazza Pretoria. Na de vrije lunch gaan we 
verder naar Monreale, wereldwijd bekend om haar 
prachtige romaanse kathedraal, een oogverblindende 
mengeling van Arabische, Byzantijnse en 
Normandische stijlen.

3E DAG: PALERMO - SEGESTA - SELINUNTE - 
AGRIGENTO O-M-A
Vertrek naar Segesta, een belangrijk Grieks heiligdom 
en een van de best bewaarde archeologische 
sites. Midden in een glooiend landschap vind je 
een Dorische zuilentempel. Het dak ontbreekt en 
het is niet bekend aan welke god deze tempel is 
gewijd maar dit doet niets af aan de schoonheid 
van deze prachtig bewaard gebleven tempel. Even 
indrukwekkend is het amfitheater op de helling van 
de Monte Barbaro dat nog altijd gebruikt wordt 
voor voorstellingen. Tijdens de lunch proef je van 
de heerlijke streekproducten bij een plaatselijke 
boerderij. Verder naar de archeologische site van 
Selinunte. Nadien naar Agrigento voor het diner en 
overnachting in hotel Scala dei Turchi****.

4E DAG: 
AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CEFALÙ O-A
In de voormiddag bezoeken we de prachtige 
tempelvallei van Agrigento. De tempelruïnes hier 
zijn volgens experts minstens even mooi als die in 
Griekenland. Tijdens een wandeling passeren we 

o.a. de tempel van Hercules die naar verluidt even 
groot was als het Panthenon in Athene. Na de vrije 
lunch verder naar Piazza Armerina voor een bezoek 
aan de indrukwekkende Villa Romana del Casale, 
vooral bekend om de vele prachtige mozaïekvloeren. 
Avondmaal en overnachting in hotel Baia del 
Capitano**** in Cefalù.

5E DAG: 
CEFALÙ - MILAZZO - LIPARI - VULCANO - LIPARI O
Na het ontbijt vertrekken we naar het noordelijke 
havenstadje Milazzo. Van hieruit schepen we in voor 
een boottocht naar de haven van Marina Lunga 
op het vulkanische eiland Lipari, het grootste van 
de Liparische eilanden. ’s Namiddags varen we 
naar het eiland Vulcano, dat naast zijn vulkaan ook 
bekend is om zijn natuurlijke modderbaden en 
warmwaterbronnen. In de gigantische lavarotsen 
zijn allerlei figuren en grotten te ontdekken. Hier 
bezoeken we de Grotte della Lume. Na wat vrije 
tijd voor de lunch, winkelen of een bezoek aan de 
thermische modderbaden, vervolgen we onze tocht 
naar de rotsformaties in de zee: de I Faraglioni, 

IN GROEP CATANIA
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de Scoglio delle Sirene, de natuurlijke baden van 
Piscinadi Venere en de grotten van Cavallo. Nadien 
keren we terug naar Lipari voor de overnachting 
in hotel Rocce Azzurre *** waar we 2 nachten 
verblijven.

6E DAG: 
LIPARI - PANAREA - STROMBOLI - LIPARI O-A
‘s Morgens staat het archeologisch museum van 
Lipari op het programma. Een bezoek aan de 
indrukwekkende collectie maskers en kraters uit de 
bronstijd is een must. In de namiddag maken we een 
mini-cruise naar Panarea en Stromboli. Aan boord 
kan je genieten van een typische maccheronate met 
een glaasje lokale wijn. Tijdens de terugvaart naar 
Lipari genieten we van het spektakel dat de Sciara 
del Fuoco biedt vanaf de zee. Een onvergetelijk 
schouwspel!

7E DAG: LIPARI - TAORMINA O-A
Vandaag keren we met de boot terug naar de haven 
van Milazzo en rijden we van daaruit verder naar 
Taormina voor een stadstour en een bezoek aan het 
Griekse theater. Nadien vrije tijd en transfer naar het 
hotel voor het avondmaal. De volgende 3 nachten 
verblijven we in hotel Sant’Alphio Garden**** in 
Giardini Naxos. 

8E DAG: 
TAORMINA - CATANIA - ETNA - TAORMINA O-A
Vrije dag. Optioneel kan je een dagexcursie 
reserveren: je start de dag met een bezoek aan 
de Catania. Deze stad werd door de eeuwen 
heen meermaals verwoest door aardbevingen en 

de allesvernietigende uitbarstingen van de Etna. 
Catania is misschien wel de meest levendige stad 
van Sicilië, met een rijk cultureel leven, veel gezellige 
terrasjes, toeterende auto’s, een charmante kleine 
haven en smalle steegjes. Vrije tijd voor lunch. In 
de namiddag naar de Etna, een van de grootste 
nog actieve vulkanen in Europa. Een busrit door de 
groene olijfboom- en citroenvelden brengt je naar 
het begin van het indrukwekkende maanlandschap. 
De bus stopt op een hoogte van 2.000 m, waar je 
de uitgedoofde kraters al kan bewonderen. Van 
hieruit kan je facultatief per kabelbaan en jeep nog 
hoger tot ongeveer 3.000 m gaan, voorzie hiervoor 
ongeveer € 65.

9E DAG: 
TAORMINA - SYRACUSE - NOTO - TAORMINA O-A
Na een deugddoend ontbijt, vertrek naar Syracuse. 
Deze stad schittert aan een mooie baai en het 
oude stadsgedeelte ligt op een schiereilandje in de 
Ionische Zee. We bezoeken het archeologische park 
met onder meer het Griekse theater, de Kathedraal 
van Maria del Piliero, de Apollo en Artemis-tempel 
en het Romeinse amfitheater. In de namiddag staat 
een bezoek aan het stadje Noto op het programma. 
Na de zware aardbeving van 1693 moest Noto weer 
helemaal worden heropgebouwd en het resultaat is 
indrukwekkend: een prachtige barokke stad. Met al 
dat moois is het dan ook geen wonder dat Noto op 
de Unesco Werelderfgoedlijst vermeld staat.

10E DAG: TAORMINA - CATANIA - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven van Catania voor de 
terugvlucht naar Brussel.

10-daagse groepsreis

SICILIË

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  ITATUN05

Prijs p.p. 07/06/21 21/06/21 06/09/21 13/09/21
2PK 1.989 1.989 1.989 1.989
1PK  2.323 2.323 2.323 2.323

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• Nederlandstalige lokale gids in Palermo & 

Monreale
• Engelstalige lokale gids in Agrigento, Piazza 

Armerina, Taormina & Syracuse
• Internationale vluchten met TUI fly
• Ferry Milazzo-Lipari-Milazzo op dag 5 en 7
• Boottocht Lipari-Vulcano op dag 5
• Mini-cruise Panarea-Stromboli op dag 6
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 9x ontbijt, 1x middagmaal, 6x avondmaal
• Audiosysteem
• Stadstour Palermo inclusief Capella Palatina, 

Chiostro degli Ermiti en catacomben
• Bezoek aan Monreale inclusief Dom en klooster
• Bezoek aan de archeologische sites van 

Selinunte, Segesta, Agrigento en Syracuse
• Bezoek Piazza Armerina met de Villa Romana 

del Casale
• Stadstour in Taormina, Syracuse en Noto 
• Bezoek aan het archeologisch museum in Lipari 
• Boottocht naar naar de haven van Marina Lunga
•  Mini-cruise naar Panarea en Stromboli
• Bezoek aan het eiland Vulcano met de Grotte 

della Lume, de I Faraglioni, de Scoglio delle 
Sirene, de baden van Piscinadi Venere en de 
grotten van Cavallo

IN DE KIJKER
• Nederlandstalige lokale gids in Palermo en 

Monreale, Nederlands- of Engelstalige lokale 
gidsen in Syracuse, Agrigento, Taormina & 
Piazza Armerina      

• Typische Siciliaanse lunch op dag 3  
• 2 overnachtingen op Lipari 

BOEK OP VOORHAND JE EXCURSIE 
NAAR CATANIA EN DE ETNA*
8e dag: Stadstour Catania gevolgd door bezoek 
aan vulkaan Etna tot op 2.000 m hoogte. (lunch 
niet inbegrepen)

*Het is niet mogelijk deze excursies ter plaatse te 
boeken.
€ 46 PER PERSOON
Indien je per kabelbaan en jeep nog hoger wil 
gaan tot ongeveer 3.000 m, voorzie je best 
ongeveer € 65. Dit is niet inbegrepen in de 
excursieprijs en kan enkel ter plaatse betaald 
worden. 

VANAF € 1.989 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

PIAZZA PRETORIA, PALERMO
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Isola Sarda, ruig en onbekend
• AUTHENTIEKE DORPEN MET AMBACHTELIJKE CHARMES

• BEZOEK AAN DE FASCINERENDE RUÏNES IN THARROS

• SPOT DE INDRUKWEKKENDE JACHTEN IN DE HAVEN VAN PORTO CERVO

• BEWONDER DE MARKANTE MUURSCHILDERINGEN IN ORGOSOLO

1E DAG: BRUSSEL - OLBIA - FONNI A
Na aankomst in Olbia rijden we naar Fonni, waar 
we een traditionele agriturismo bezoeken en 
meer te weten komen over biologische landbouw. 
Nadien genieten we daar van een smakelijk diner. 
Overnachting in hotel Sa Orte*** in Fonni.

2E DAG: FONNI - ORGOSOLO - THARROS - 
SAN SALVATORE DI SINIS - ORISTANO O
Na het ontbijt rijden we naar Orgosolo. Hier 
dwalen we door de kleine, schilderachtige straatjes 
en bewonderen we de bekende murales. Dit zijn 
politiek getinte muurschilderingen die markante 
gebeurtenissen, legendes en dorpsverhalen vertellen, 
maar de meeste zijn een aanklacht tegen onrecht. 
Daarna bezoeken we de ruïnes van Tharros, een 
van de meest fascinerende sites van Sardinië. In het 
naastgelegen vissersdorpje San Giovanni di Sinis 
ben je vrij voor de lunch. Daarna verder richting 
San Salvatore di Sinis. Later op de dag inchecken in 
Hotel Mistral 2**** in Oristano, waar we 3 nachten 
verblijven.

3E DAG: ORISTANO - GIARA - BARUMINI - 
ORISTANO O
We beginnen de dag met een bezoek aan de Giara 
dei Gesturi. Dit verbazingwekkende vulkanische 
plateau staat bekend om zijn ‘cavallini della Giara’, 
kleine Sardijnse paarden van slechts 120 cm groot. 
Tijdens een begeleide wandeling tussen de oude 
kurk- en olijfbomen, ontdekken we de flora en 
fauna van het park vol geuren en kleuren. In het 
nabijgelegen Tuili is er vrije tijd voor de lunch. ‘s 
Namiddags vervolgen we onze weg naar Barumini, 
bekend om zijn prehistorische Nuraghi: kegelvormige 
bouwwerken gevormd door grote gestapelde 
rotsblokken. Ruim 7.000 zijn er te vinden over heel 
het eiland. Het belangrijkste voorbeeld van deze 
oude beschaving is Nuraghe Su Nuraxi di Barumini. 
De toren bestaat uit drie verdiepingen en behoort 
tot UNESCO werelderfgoed. Daarna brengen we nog 
een bezoek aan het museum van Casa Zapata.

4E DAG: ORISTANO - CAGLIARI - ORISTANO O
Vrije dag. Optioneel kan je een dagexcursie 
reserveren: je start met een panoramische rit 

langs de kust, de zoutmeren en lagunes van Santa 
Gilla. Via Molentagus, de thuis van roze flamingo’s, 
aalscholvers, reigers en 175 andere vogelsoorten 
rij je verder naar Monte Urpino voor een prachtig 
uitzicht over de Golf. Op de terugweg bezoek je 
de Basiliek van Bonaria. Nadien ontdek je tijdens 
een stadswandeling o.a. de Castello wijk met de 
Olifantentoren, de Torre di San Pancrazio, het 
Romeinse amfitheater en de kathedraal van Santa. 
Verder naar het Bastion van San Remy dat een mooi 
uitzicht biedt over de stad en de kustlijn. Na de vrije 
lunch in het centrum, eindig je deze excursie met 
een bezoek aan het Nationaal Archeologisch Museum 
met zijn prachtige collectie Bronzetti: kleine bronzen 
beelden die de Nuraghe hebben nagelaten.

5E DAG: ORISTANO - BOSA - ALGHERO - 
CASTELSARDO O
Vandaag ontdekken we het kleurrijke Bosa, een 
authentiek vissersdorpje aan de monding van de 
rivier Temo, gevolgd door een rondleiding in het 
kasteel van Malaspina. Via een van de mooiste 
kustwegen van het eiland rijden we verder naar 

IN GROEP PORTO CERVO

044_V1_TUItours_NL   44 30/11/20   16:43



45AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

IT
A

LI
Ë

Alghero voor een vrije lunch en een stadswandeling. 
Hier vinden we zowel in de architectuur, cultuur als 
de gastronomie Catalaanse invloeden terug. Nadien 
rijden we landinwaarts richting Sassari en bezoeken 
we de indrukwekkende Pisaanse kerk van Santa 
Trinità di Saccargia. Verder naar Castelsardo, het 
centrum van handwerk en oude ambachten. De 
kans is groot dat je op straat vrouwen veelkleurige 
manden ziet vlechten, een prachtig plaatje! 
Overnachting in hotel Nantis****.

6E DAG: CASTELSARDO - AGGIUS - 
CALANGIANUS - COSTA SMERALDA O-A
‘s Morgens rijden we naar Roccia dell’Elefante voor 
een korte fotostop. Daarna verder naar Aggius, 
bekend om zijn prachtig geweven tapijten. Hier 
bezoeken we het MEOC, het etnografisch museum 
waar je inzicht krijgt in alle Sardijnse tradities. Vrije 
tijd voor de lunch in Tempio Pausiana, een charmant 
dorpje waar je naar hartenlust kan shoppen in de 
ambachtelijke boetieks met lokale producten. In de 
namiddag ontdekken we Calangianus, het centrum 
van de kurkproductie. Hier vinden we dan ook 
talloze fabrieken en werkplaatsen waar het materiaal 
wordt bewerkt. Diner en overnachting in Hotel 
Petra Bianca**** of Hotel Marana**** aan de Costa 
Smeralda, waar we 2 nachten verblijven.

7E DAG: COSTA SMERALDA - ARZACHENA - 
SAN PANTALEO - COSTA SMERALDA O-A
In de voormiddag staat er een begeleid bezoek 
aan Arzachena op de planning inclusief bezoek 
aan de Nuraghe Prisgiona en de gigantische 

tombe van Coddu Vecchju. De volgende stop is 
het schilderachtige dorpje San Pantaleo, bekend 
om zijn vele kunstenaars die hun vakmanschap 
(keramiek, hout, ijzer, met de hand genaaide kleding) 
wereldwijd exporteren. ‘s Namiddags gaan we naar 
de chique badplaats Porto Cervo gelegen aan de 
Costa Esmeralda, ook wel bekend als de ‘goudkust’ 
of ‘smaragdkust’. Hier bezichtigen we de prachtige 
Stella Maris kerk vanwaar we de indrukwekkende 
jachten en zeilboten in de haven kunnen zien. Diner 
in het hotel. 

8E DAG: COSTA SMERALDA - OLBIA - BRUSSEL O
Na het ontbijt maken we een stadsrondrit in 
Olbia. In Disigios staat er nog een wijnproeverij 
op het programma inclusief Sardijns brood, kaas 
en charcuterie. De perfecte afsluiter alvorens naar 
Brussel terug te keren.

8-daagse groepsreis

SARDINIË

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  ITATUN04

Prijs p.p. 12/06/21 26/06/21 11/09/21
2PK 1.499 1.559 1.559
1PK*  1.666 1.733 1.733
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Engelstalige lokale gids op dag 2, 3, 5, en 7
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 3x avondmaal
• Audiosysteem
• Stadsbezoek Orgosolo inclusief 

muurschilderingen, Alghero en Castelsardo
• Dorpsbezoeken San Giovanni di Sinis, 

San Salvatori di Sinis, Bosa, Tempio Pausiana, 
Calangianus en San Pantaleo

• Begeleid bezoek aan archeologische site 
Tharros

• Begeleide wandeling in Giara dei Gesturi park
• Begeleid bezoek aan Nuraghe Su Nuraxi in 

Barumini
• Museumbezoek Casa Zapata 
• Begeleid bezoek aan kasteel van Malaspina
• Bezoek aan de Pisaanse kerk van Santa Trinità 

di Saccargia
• Fotostop aan Roccia dell’Elefante
• Begeleid bezoek aan het Kurk museum in 

Calangianus
• Bezoek aan het etnografisch museum MEOC 

in Aggius
• Begeleid bezoek Arzachena inclusief Nuraghe 

Prisgiona en tombe van Coddu Vecchju
• Bezoek aan de badplaats Porto Cervo
• Stadsrondrit Olbia

IN DE KIJKER
• Geniet van een smakelijk diner in een 

traditionele agriturismo
• Proef de heerlijke lokale specialiteiten tijdens 

een winetasting in Disigios

BOEK OP VOORHAND JE 
DAGEXCURSIE NAAR CAGLIARI 
4e dag: panoramische rondrit langs de kust 
en Monte Urpino. Bezoek aan de Basiliek van 
Bonaria. Uitgebreide stadswandeling o.l.v. een 
lokale gids met bezoek aan het amfitheater en 
de kathedraal van Santa Maria. Op eigen houtje 
breng je ook nog een bezoek aan het Nationaal 
Archeologisch Museum. (7u)

*Het is niet mogelijk deze excursie ter plaatse te 
boeken.

€ 45 PER PERSOON

VANAF € 1.499 P.P.
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Eigenzinnig, uniek en zo mooi!
• IDEALE COMBINATIE VAN CULTUUR EN NATUUR

• PRACHTIGE KUSTEN EN EEN BERGACHTIG BINNENLAND

• VERBLIJF IN HOTELS MET CENTRALE LIGGING

• BOOTTOCHT IN BONIFACIO

• TYPISCH CORSICAANS AVONDMAAL

1E DAG: BRUSSEL - AJACCIO
Onder begeleiding van onze reisleider vertrek richting 
Ajaccio, de hoofdstad van Corsica. Welkom op het 
eiland van de schoonheid! Bij aankomst, transfer naar 
het hotel. Ajaccio werd vooral bekend door Napoleon 
Bonaparte, die er is geboren en die duidelijk zijn 
stempel op de stad heeft gedrukt. Bij aankomst 
eerste kennismaking met de stad. Overnachting in 
hotel Albion*** in het centrum van Ajaccio.

2E DAG: 
AJACCIO - SARTÈNE - PORTO-VECCHIO O-A
Na een goede nachtrust en ontbijt zetten we het 
bezoek aan Ajaccio verder. De Place de Gaulle, de 
kathedraal, de overblijfselen van de citadel op het 
schiereiland, de Place Foch en het stadhuis staan op 
de lijst. Kortom, de mooiste plekken van Ajaccio. We 
verlaten de stad met haar rijke karakter en huizen in 
natuursteen, richting Porto-Vecchio. Onderweg stop 
in Sartène met zijn smalle steegjes. Deze stad wordt 
ook wel ‘de meest Corsicaanse stad van Corsica’ 
genoemd. Iets ten zuiden van Sartène kunnen we 
genieten van een indrukwekkend uitzicht op de 

‘rocher du lion’ (de leeuwenrots) van Roccapina. 
Avondmaal en overnachting in het Golfe hotel*** of 
Hotel Holzer***.

3E DAG: PORTO-VECCHIO - BONIFACIO - 
PORTO-VECCHIO O
Vandaag gaan we op ontdekkingstocht naar het 
uiterste zuiden van Corsica, waar de hemel en de 
zee samenvloeien. Bonifacio is prachtig gelegen op 
duizelingwekkend steile kalkrotsen en bij helder 
weer is het 12 kilometer verderop gelegen Italiaanse 
Sardinië goed te zien. Om een goed beeld te krijgen 
van de unieke ligging van de stad, is een boottocht 
langs de kliffen en grotten een echte must! Daarna 
nemen we in de jachthaven het treintje naar de 
versterkte bovenstad en kuieren er rond in de smalle 
straten. Moe maar voldaan keren we terug naar het 
hotel.

4E DAG: PORTO-VECCHIO - ZONZA - CORTE O-A
Via het woud van Ospédale naar Zonza, een 
middeleeuws dorpje gelegen in de bergachtige regio 
Alta Rocca. Op de achtergrond kunnen we genieten 

van een schitterend zicht op de Aiguilles de Bavella 
met de spitse, granieten rotspunten. Daarna verder 
naar Corte, gelegen in hartje Corsica. Dit is de enige 
universiteitsstad van het eiland, die in de 18de eeuw 
onder Pascal Paoli werd uitgeroepen tot hoofdstad. 
De vestingen van de citadel overheersen de oude 
stad en de belvedère biedt een prachtig zicht op 
het natuurschoon van de streek. Onder begeleiding 
van onze reisleider maken we een wandeling door 
deze gezellige stad en bezoeken we het Musée 
de la Corse. ’s Avonds genieten we van typische 
Corsicaanse gerechten. Overnachting in hotel du 
Nord*** of hotel Duc de Padoue***.

5E DAG: CORTE - PORTO O
We verlaten Corte en begeven ons westwaarts 
naar de kust. Onderweg ontdekken we een aantal 
natuurlijke parels van Corsica. Te beginnen bij de 
schilderachtige weg van Corte naar Porto die ons 
onder meer door het grootste bos van Corsica, la 
Forêt de Valdu Niellu en de Gorges de Spelunca 
brengt. Onderweg krijgen we ongetwijfeld de kans 
om wilde varkens te spotten, die talrijk aanwezig zijn 

IN GROEP BASTIA
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op het eiland. Het badplaatsje Porto bevindt zich 
aan de Golfe de Porto, dat Unesco Werelderfgoed is. 
Dit reservaat wordt onder meer gevormd door het 
natuurreservaat van Scandola, het enige in Europa 
dat zowel land als zee omvat. Om Scandola optimaal 
te verkennen is een boottocht een absolute must, dit 
kan je ter plaatse optioneel bijboeken. Overnachting 
in hotel Le Kallisté***.

6E DAG: PORTO - CALVI - L’ÎLE-ROUSSE O
We begeven ons noordwaarts naar de Balagne, ook 
wel de ‘tuin van Corsica’ genoemd. Dit prachtig gebied 
staat vol vijgenbomen, olijfgaarden, boomgaarden en 
palmbomen. Onderweg maken we een stop in Calvi, de 
belangrijkste stad van deze regio die wordt gedomineerd 
door de Genuese Citadel. Verder naar L’Île-Rousse, 
een gezellige badplaats die zijn naam dankt aan de 
granietrotsen, op het voor de kust gelegen eiland La 
Pietra, die bij zonsondergang een dieprode kleur krijgen. 
Geniet hier van de prachtige stranden, kuier over de 
strandboulevard of neem zoals een local deel aan het 
petanque spel op de Place Paoli. Overnachting in hotel 
Escale Côté Sud*** of Hotel Escale Côté Port***.

7E DAG: L’ÎLE ROUSSE - BASTIA O
Corsica is ook gekend om zijn lekkere wijn en 
vandaag komen we voorbij een van de belangrijkste 
wijncentra van het eiland, Patrimonio. We bezoeken 
er een wijngaard en krijgen uiteraard ook de kans 
om wijn te proeven. Nadien gaat de rit verder naar 
het eindpunt van deze prachtige reis, de grootste 
havenstad van Corsica, Bastia. We bezoeken de stad 
met zijn elegante huizen met geverfde luiken te voet. 
De oude haven met gezellige restaurants aan het 
water is zonder twijfel ‘the place to be’! Maar ook 
de bovenstad met de indrukwekkende Citadel is 
meer dan de moeite waard. De stijlvolle architectuur 
en schitterend berglandschap typeren de stad. 
Overnachting in hotel Les Voyageurs***.

8E: DAG BASTIA - BRUSSEL O
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor je 
terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

CORSICA

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  FRATUN00

Prijs p.p. 22/05/21 12/06/21 03/07/21
2PK 1.379 1.379 1.529 
1PK*  1.754 1.754 1.903 
Prijs p.p. 28/08/21 11/09/21 
2PK 1.479 1.379
1PK*  1.855 1.754
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 2x avondmaal (waarvan 1x typisch 

Corsicaans diner)
• Bezoek aan de steden Sartène, Bonifacio, 

Zonza, Corte, Calvi, L’Île Rousse, Saint-Florent 
en Bastia

• Boottocht & toeristentreintje in Bonifacio
• Toegangsgelden voor de Citadel en het Musée 

de la Corse in Corte
• Scenic route tussen Corte en Porto
• Bezoek aan de Calanques van Piana
• Wijnproeverij in Patrimonio

IN DE KIJKER
Centraal gelegen hotels met restaurants op 
wandelafstand

VANAF € 1.379 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

NATUURRESERVAAT SCANDOLA

WILD VARKENTJE

CORTE

AJACCIO
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Mosta
Anchor Bay

Mdina

Valletta

Blue Grotto
Hagar Qim

Dingli Cliffs

Qawra

Marsaxlokk

MALTA

GOZO

M
A

LT
A

Ontdekking van een boeiend eiland
• BEZOEK AAN VALLETTA, EEN MEDITERRANE HAVENSTAD 

• MIDDELEEUWS MDINA: INDRUKKEND EN GEHEIMZINNIG

• VERBLIJF VAN VIJF NACHTEN IN EEN 4* RESORT

• ONTSPANNENDE BOOTTOCHT LANGS VALLETTA EN DE THREE CITIES

1E DAG: BRUSSEL - QAWRA
Vlucht naar Malta, een klein maar uiterst boeiend 
eiland in de Middellandse Zee. Transfer naar het 
hotel. De komende vijf nachten verblijf je in het 
mooie Dolmen Resort****. Hier kan je op de 
vrije momenten volop genieten van de faciliteiten, 
waaronder een groot lagunezwembad met prachtig 
zicht op de Middellandse Zee. Bovendien is het 
hotel gelegen in een leuke buurt met veel cafeetjes, 
restaurants en winkeltjes. 

2E DAG: QAWRA - MOSTA - MDINA - TA QALI - 
DINGLI CLIFFS - QAWRA O
We maken kennis met onze Nederlandstalige lokale 
gids en trekken meteen het binnenland van Malta 
in dat bol staat van geschiedenis en tradities. De 
middeleeuwse plaatsen, oude tempels en het 
duizelingwekkend landschap: ze laten je de rijke 
historie en gebruiken zien. Onze eerste stop wacht 
in de basiliek van Mosta die bekend staat om zijn 
op drie na grootste koepel in Europa. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd deze basiliek gebruikt als 
schuilplaats waarna het rechtstreeks getroffen werd 

door een bom die gelukkig niet tot ontploffing kwam 
en dus ook geen schade en slachtoffers veroorzaakte. 
Een bijzondere gebeurtenis die de symboliek van dit 
bouwwerk nog eens extra in de verf zet. In het Ta 
Qali Crafts Village ben je getuige van hoe Maltese 
ambachtswerken zoals kant, zilver en goud worden 
gemaakt. Bij de glasfabriek van Mdina zie je dan weer 
hoe lokale ambachtslui het glas blazen. Grijp hier je 
kans om een bijzonder souvenir naar huis mee te 
nemen. Hierna is het tijd voor een brok cultuur in 
de middeleeuwse stad Mdina. Al wandelend door 
de smalle steegjes krijgen we een idee waarom deze 
stad ook wel de ‘Stille Stad’ wordt genoemd. Op 
verschillende plekken in de stad heb je prachtige 
uitkijkpunten over de oostkust. Na ons bezoek aan 
de St. Paul’s kathedraal genieten we van wat vrije 
tijd alvorens we verder rijden naar de Dingli Cliffs, 
het hoogste punt van het eiland waar ons uiteraard 
een adembenemend uitzicht wacht. Als afsluiter 
maken we nog een stop aan Anchor Bay, een plek 
dat dienstdeed als locatie voor de Hollywood film 
Popeye. Terug naar het hotel voor nog enkele uurtjes 
aan het zwembad.

3E DAG: QAWRA - VALLETTA - QAWRA O
Vandaag ontdekken we de hoofdstad Valletta. Deze 
stad biedt een aangename mix tussen ontspanning 
en cultuur. We begeven ons door de pittoreske 
straatjes en na een korte wandeling komen we aan 
in de Upper Barakka tuinen waar we getrakteerd 
worden op een prachtig uitzicht over de haven. 
We wandelen verder naar de St. John’s kathedraal. 
Bij het betreden van deze kathedraal word je je 
er meteen van bewust waarom dit bouwwerk zo 
geprezen wordt om zijn schoonheid en historische 
waarde. Tijd voor de Malta 5D Experience waar je 
aan de hand van een recent ontworpen voorstelling 
vol animatie een beeld krijgt van de geschiedenis 
van het eiland. Na deze unieke ervaring volgt het 
hoogtepunt van de reis. We varen eerst met de 
ferry naar Sliema. Hier gaan we een boord aan een 
boot die ons zal meenemen op een onvergetelijke 
tocht langs de havens van Marsamxett, Valletta en 
de zogenaamde ‘Three Cities’ (Cospicua, Senglea en 
Vittoriosa). De Maltese kust op z’n best! 

IN GROEP BLUE GROTTO
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4E DAG: QAWRA O
Geniet van een volle dag vrije tijd en ontspanning. 
Of boek onze optionele excursie naar het eiland 
Gozo. Gozo en Malta worden gescheiden door een 
smal kanaal maar de verschillen zijn opvallend. Gozo 
is groener, relaxter en nauwelijks bewoond. Na een 
korte tocht met de speedboot (per ferry in april) 
bezoek je de Ggantija tempels die op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst staan. De tempels zijn ouder dan 
de Egyptische piramiden. Je vervolgt je reis door de 
geschiedenis in de middeleeuwse Victoria Citadel, de 
hoofdstad van het eiland. Na een driegangen lunch 
in een traditioneel Gozitaans restaurant is Moeder 
Natuur aan de beurt met haar indrukwekkende 
creaties in en rond Dwejra Bay, zoals de Fungus Rock 
en het kustmeer. Tenslotte maak je nog even een 
foto van de Ta’Pinu basiliek. 

5E DAG: QAWRA - MARSAXLOKK - 
BLUE GROTTO - HAGAR QIM - QAWRA O
We verkennen het zuiden van Malta. Eerst rijden 
we naar het vissersdorpje Marsaxlokk waar we de 
bekende, kleurrijke Maltese vissersbootjes genaamd 
‘Dhajsa’ in de haven zullen aantreffen. Geniet in 
deze ontspannende omgeving van wat vrije tijd 
en maak een wandeling langs de zee. Elke zondag 
vindt hier ook een markt plaats waar je kennis kan 
maken met lokale specialiteiten. Vervolgens is het 
tijd om prachtige vakantiefoto’s te nemen van de 
Blue Grotto. We dalen ook af naar de baai voor een 
optioneel boottochtje naar de nabijgelegen grotten. 
Vervolgens bezoeken we ook het tempelcomplex van 
Hagar Qim dat over zee uitkijkt en Werelderfgoed 
van UNESCO is. Terug naar het hotel in Qawra waar 
je geniet van een vrije namiddag. 

6E DAG: QAWRA - BRUSSEL O
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor 
de terugvlucht naar Brussel.

6-daagse groepsreis

MALTA
MIN. XX - MAX. 25 PERSONEN  MLTTUN00

MIN. 10 - MAX. 20 PERSONEN MLTTUN00

Prijs p.p. 07/04/21 12/05/21 16/06/21
2PK 749 829 879
1PK*  884 967 1.017
Halfpension 99 99 99
Prijs p.p.  14/07/21 08/09/21
2PK 1.019 979
1PK*  1.158 1.115
Halfpension 99 99
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

OPMERKINGEN
• Het supplement voor halfpension omvat 

4x avondmaal (op dag 2, 3, 4 en 5) met 
lokale huiswijn, lokaal bier, frisdrank en water 
inbegrepen

• Ecotaks van € 0,50 per persoon per nacht 
ter plaatse te betalen bij check-in

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids op dag 2, 3 en 5
• Internationale vluchten met Air Malta
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in het vermelde hotel
• 5x ontbijt 
• Audiosysteem op dag 2, 3 en 5
• Dom van Mosta 
• Ontdekking van Mdina met de St. Paul’s 

kathedraal
• Ambachtscentrum Ta’Qali
• Dingli Cliffs en Anchor Bay
• Bezoek aan Valletta met de Malta 5D 

Experience en de St. John’s kathedraal
• Boottocht vanuit Sliema naar Valletta en de 

Three cities
• Bezoek aan Marsaxlokk
• Fotostop aan de Blue Grotto
• Tempelcomplex van Hagar Qim

IN DE KIJKER
Mooi programma met de hoogtepunten van Malta 
én vrije tijd om te relaxen in het 4* resort.

BOEK OP VOORHAND 
DE EXCURSIE NAAR GOZO
4e dag: ontdek de cultuur van het nabijgelegen 
eiland Gozo, inclusief driegangen lunch (volledige 
dag). Excursie begeleid in het Nederlands, Frans, 
Engels en Duits.

€ 69 PER PERSOON

VANAF € 749 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

VALLETTA

MDINAMARSAXLOKK
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CYPRUS
Nicosia

Troodos
Omodos

Limassol

Famagusta

Larnaca

Paphos

Rots van Aphrodite

MEDITERRANEAN

C
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Het eiland van Aphrodite
• HET PRACHTIGE KLOOSTER VAN KYKKOS HOOG IN HET TROÖDOSGEBERGTE

• WIJNPROEVEN IN OMODOS, EEN VAN DE MOOISTE WIJNDORPJES 

• BEZOEK AAN VERDEELD NICOSIA EN AANHOOR DE LEGENDEN VAN APHRODITE 

• SMULLEN VAN TYPISCH CYPRIOTISCHE MEZZE EN LEER JE EIGEN 
TZATZIKI MAKEN

1E DAG: BRUSSEL - PAPHOS - KOURION - 
KOLOSSI - LIMASSOL A
Vlucht van Brussel naar Paphos. Bij aankomst word 
je opgewacht door de Nederlandstalige gids. Op 
weg naar Limassol maken we al meteen kennis 
met de Cypriotische cultuur met een bezoek aan 
de historische site van Kourion en het kasteel 
van Kolossi. Avondmaal en overnachting in hotel 
Park Beach Limassol*** waar we de hele rondreis 
verblijven. 

2E DAG: LIMASSOL - CHOIROKOITIA - LEFKARA - 
LARNACA - KITI - LIMASSOL O-A
Na het ontbijt rit naar Choirokoitia voor een bezoek 
aan de archeologische site. Vervolgens geeft een 
lokale inwoner een demonstratie over de wijze 
waarop traditionele handgemaakte manden worden 
vervaardigd. Rit naar Lefkara, bekend voor zijn zilver-
werk, kleine straatjes en prachtige architectuur. In 
Larnaca bezoeken we de St. Lazarus kerk en is er 
vrije tijd om over de Finikoudes Promenade te slen-
teren. Ten slotte volgt een bezoek aan de Angeloktisti 
kerk in Kiti om er de unieke mozaïek te bewonderen.

3E DAG: LIMASSOL - OMODOS - 
APSIOU - LIMASSOL O-M-A
We rijden door de steeds veranderende 
landschappen naar Omodos, een van de mooiste 
wijndorpjes van het land. We wandelen hier door de 
mooie straatjes naar het centrale plein, het klooster 
en de traditionele huizen. Dit dorpje zal zeker indruk 
op je maken! Nadien nemen we uiteraard de tijd 
om te genieten van een wijndegustatie waar we 
kennis maken met de unieke druiven die hiervoor 
gebruikt worden. We gaan verder naar Apsiou, waar 
we de Cypriotische keuken en zijn specialiteiten 
leren kennen. We proeven er de traditionele Meze, 
verschillende warme en koude gerechten, alsook 
de lokale delicatesse Kleftiko. De tzatziki en de 
salade die we erbij eten leren we bovendien zelf 
klaarmaken. Smullen maar! Voor de vertrekken in 
mei en juni sluiten we de dag af met een bezoek 
aan een fruitplantage met een degustatie van de 
zelfgemaakte limonade. Voor de vertrekken in juli en 
september houden we een stop in Arsos, waar we de 
kans krijgen om meer specialiteiten van druivensap 
te proeven. 

4E DAG: LIMASSOL - NICOSIA - LIMASSOL O-M-A
Vandaag staat met Nicosia de ontdekking van een 
unieke hoofdstad in Europa gepland, die nog steeds 
verdeeld is tussen een Grieks en een Turks deel. We 
bezoeken er de St. John’s kathedraal, het Byzantijnse 
museum en het prachtig gerenoveerde oude deel van 
de stad. Hierna stoppen we even bij een traditionele 
bakkerij waar we genieten van een drankje en 
een snack, net zoals de lokale Cyprioten dit doen. 
Vervolgens gaan we voorbij de grenscontrole naar het 
Turkse gedeelte waar we de Ayia Sophia kathedraal 
en Buyuk Han bezichtigen. Als laatste brengen we 
een bezoek aan het archeologisch museum waar we 
meer te weten komen over de lange geschiedenis 
van dit eiland. 

5E DAG: VRIJE DAG O-A
Vandaag geniet je van een vrije dag. Je kan ook 
optioneel deelnemen aan onze excursie naar Salamis 
en Famagusta. Tijdens deze uitstap ontdek je de 
archeologische site van Salamis en het klooster van 
St. Barnabas, dat nu gebruikt wordt als museum. 
Verder naar Famagusta. Deze stad beschikt over 

IN GROEP PAPHOS
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een bijzondere middeleeuwse architectuur die 
typerend is voor deze regio. We wandelen langs de 
indrukwekkende St. Nicolaaskathedraal en de toren 
van Othello. Alvorens terug te keren naar Limassol 
stoppen we nog even in de badplaats Varosha, 
de spookstad, om er een glimp op te vangen van 
dit stadsdeel dat sinds de Turkse bezetting in 
1974 volledig verlaten en afgesloten is, een unieke 
ervaring! 

6E DAG: LIMASSOL - TZELEFOSBRUG - 
KYKKOS - FOINI - LIMASSOL O-M-A
Doorheen het Troodosgebergte rijden we naar de 
Tzelefosbrug, een prachtig middeleeuws bouwwerk 
in een al even prachtige omgeving. Na een korte 
wandeling trekken we verder naar Kykkos, een van 
de mooiste en rijkste kloosters van Cyprus, waar 
de wondermooie fresco’s en mozaïeken meteen 
in het oog springen. Nadien gaan we naar het 
dorpje Foini waar we ons laten verwennen met een 
typisch Cypriotische Meze lunch, weer een culinaire 
hoogtepunt! Terug naar Limassol. 

7E DAG: LIMASSOL - ROTS EN BADEN VAN 
APHRODITE - AGIOS NEOPHYTOS - 
PAPHOS - LIMASSOL O-A
Na het ontbijt staat er weer heel wat cultuur op 
het programma. We rijden naar de havenstad 
Paphos. Onderweg houden we halt aan de rots 
van Aphrodite, waar deze godin van schoonheid 
en liefde volgens de legende uit het schuim van 
de zee geboren zou zijn, en het klooster van Agios 
Neophytos. Ook een bezoek aan de baden van 
Aphrodite mag niet ontbreken! Bij aankomst in 
Paphos zien we meteen de Romeinse invloeden. 
We bezoeken de nabijgelegen koningsgraven en het 
archeologische park met het huis van Dionysos. Op 
de terugrit naar Limassol stoppen we nog even aan 
de Agia Paraskevi kerk. 

8E DAG: LIMASSOL - PAPHOS - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 
Brussel.

8-daagse groepsreis

CYPRUS

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  CYPTUN00

Prijs p.p. 23/05/21 06/06/21 18/07/21 05/09/21
2PK 1.349 1.379 1.499 1.409
1PK*  1.579 1.610 1.729 1.637
Prijs p.p. 19/09/21
2PK 1.409
1PK*  1.637
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids 
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning 
• Alle overnachtingen in het vermelde hotel
• 7x ontbijt, 3x middagmaal, 7x avondmaal
• Bezoek aan de antieke resten van Kourion
• Kasteel van Kolossi
• Bezoek aan het dorpje Choirokoitia
• Verkenning van het zilverstadje Lefkara
• Toegang tot de St. Lazarrus kerk in Larnaca 
• Bezoek aan het Angeloktisti kerk in Kiti
• Het wijndorpje Omodos met wijnproeverij
• Genieten van de Cypriotische keuken in Apsiou 

met tzatziki workshop
• Biologisch vruchtensapje proeven op een 

fruitplantage of in het dorpje Arsos
• Stadsbezoek aan Nicosia met toegang tot de 

St. John’s kathedraal, het Byzantijnse museum, 
de Ayia Sophia kathedraal en Buyuk Han

• De kloosters van Kykkos en Agios Neophytus
• Typisch Cypriotische mezze lunch in Foini
• De rots en baden van Aphrodite
• Bezoek aan Paphos met de koningsgraven 

en het archeologische park met het huis van 
Dionysos

• Toegang tot de Agia Paraskevi kerk in Paphos

IN DE KIJKER
Verblijf van 7 nachten in een 3*  hotel met zicht 
op zee, gelegen aan het zandstrand van Limassol

BOEK OP VOORHAND DE EXCURSIE 
NAAR SALAMIS EN FAMAGUSTA
5e dag: Uitstap naar de historische site van 
Salamis en de stad van Famagusta (incl. middag-
maal)

€ 89 PER PERSOON

VANAF € 1.349 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

KOURION

LEFKARA
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Delphi

GREECE

Kalambaka

Athens

Olympia
Nauplion

Mycene
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Klassiek Griekenland
• UITGEBREID BEZOEK AAN ATHENE

• DE IMPOSANTE METEORA KLOOSTERS

• BEZOEK AAN DE AKROPOLIS 

• OUZO PROEVEN IN NAUPLION

1E DAG: BRUSSEL - ATHENE 
Aankomst in de luchthaven van Athene en transfer 
naar het hotel. Overnachting in hotel Ilissos*** of 
hotel Achillion***.

2E DAG: ATHENE - EPIDAURUS - MYCENE - 
NAUPLION - TOLO  O
Na een deugddoend ontbijt gaat het richting 
Epidaurus, het heiligdom van Asklepius (god 
der geneeskunde) en UNESCO werelderfgoed. 
Indrukwekkend is hier het antieke theater, beroemd 
om de unieke akoestiek. Elke zomer komt het tot 
leven met voorstellingen van tragedies en komedies. 
We rijden door naar Mycene, het centrum van de 
welvarende Helladische cultuur en de voormalige 
hoofdstad van het koninkrijk rond 1400 v.C. We 
zien de Cyclopenmuren en gaan via de bekende 
Leeuwenpoort naar de Koningsgraven. Natuurlijk 
wordt ook het gezellige, historische plaatsje Nauplion 
aangedaan. Het was de eerste hoofdstad van het 
van de Turken bevrijde Griekenland in de 19e 
eeuw. Kenmerkend zijn het dominerende Palamidi 

kasteel met de bekende trap van 999 treden en het 
kleine ‘Bourtzi’ kasteel, gelegen in de baai voor het 
stadje. De vele kleine straten met talloze winkels en 
restaurants en de prachtige boulevard maken het 
ook tot een geliefde weekendbestemming voor de 
Atheners. Na de facultatieve lunch bezoeken we de 
stokerij van Karonis. Hier heb je de mogelijkheid om 
Ouzo te proeven, het bekende Griekse geestrijke 
drankje. We eindigen de dag in Tolo. Overnachting in 
hotel John & George*** of hotel Dolphin***.

3E DAG: TOLO - MYSTRAS - OLYMPIA O
We verlaten Tolo en rijden via Sparta naar Mystras 
voor een bezoek aan deze bijzonder goed bewaard 
gebleven Byzantijnse ruïnestad. Resten van het 
paleis, het Pantánassa klooster en kerken met 
prachtige fresco’s getuigen nog van het feit dat 
Mystras eens het centrum van de Byzantijnse cultuur 
was. Vervolgens rijden we richting Olympia, een van 
de belangrijkste plaatsen van het oude Griekenland. 
Overnachting in hotel Neda***.

4E DAG: OLYMPIA - DELPHI O
Vandaag staat Olympia op het programma, gelegen 
in een weelderig begroeide vallei. We bezoeken er 
de historische site en het museum. De beide kanten 
van de weg van Patras naar het heiligdom Olympia 
liggen bezaaid met kleine stadjes en mooie dorpjes. 
De regio herbergt talrijke ruïnes van oude steden 
en er zijn Byzantijnse kerken en oude kastelen van 
aanzienlijke archeologische en historische waarde 
terug te vinden. In Olympia werden om de vier jaar 
in de zomer de Olympische Spelen gehouden. De 
namen van de overwinnaars werden er opgetekend 
sinds 776 v. Chr. Dat jaar is tevens het begin van 
de Griekse tijdrekening. We bezoeken de Altis met 
de Zeustempel, het Heraion, het Gymnasion en het 
Olympisch Stadion. We eindigen de dag in Delphi. 
Overnachting in hotel Anemolia***.

5E DAG: DELPHI -  KALAMBAKA O
In de voormiddag bezoeken we het archeologische 
Delphi, dat tot de mooiste van het land behoort, 
met het theater, het heiligdom en het orakel van 

IN GROEP PARTHENON TEMPEL, ATHENE
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de God van het licht: Apollo. Delphi werd door de 
klassieken als de ‘navel der aarde’ beschouwd. Het 
was het grootste religieuze en geestelijke centrum 
van het oude Griekenland, met een roem en een 
autoriteit die uitstraalden over het hele Middellandse 
Zeegebied. De Apollotempel blijft het belangrijkste 
gebouw in Delphi. Ook het museum is een bezoekje 
waard, niet in het minst door het uitzonderlijke 
beeld van de Wagenmenner. Vervolgens gaan we 
door de bergen van het Griekse vasteland en enkele 
mooie vruchtbare valleien verder naar Kalambaka. 
Overnachting in hotel Meteoritis***.

6E DAG: KALAMBAKA - ATHENE O
Vandaag vertoeven we in Meteora, een van de 
grootste en opmerkelijkste natuurwonderen van 
Griekenland. Meer dan 300 m hoge rotsmassa’s 
verheffen zich hier vanuit deze vlakte. Oorspronkelijk 
zochten kluizenaars hier in rotswoningen de 
eenzaamheid op, om in de grootste stilte te kunnen 
mediteren en bidden. Boven op een aantal van deze 
rotsen hebben Byzantijnse monniken pareltjes van 

kloosters gebouwd. Het is nog maar minder dan een 
eeuw geleden dat de kloosters enkel met klimladders 
bereikbaar waren, onvoorstelbaar en werkelijk 
indrukwekkend! Terugrit naar Athene en overnachting 
in hotel Ilissos*** of hotel Achillion***.

7E DAG: ATHENE O
Na het ontbijt is het tijd om ook de hoofdstad 
van Griekenland te leren kennen. We maken een 
stadsrondrit met bezoek aan het Grondwetsplein 
(Syntagma), het parlementsgebouw (het 
vroegere paleis van de koning), de academie, de 
universiteitsgebouwen en het prachtige marmeren 
Panathinaiko Stadion. Daarna volgt een bezoek 
aan de imposante Akropolis, de ‘heilige rots’ van 
Athene, met de vele indrukwekkende gebouwen en 
tempels, zoals het Parthenon en het Erechtheion. 
In de namiddag vrije tijd om zelf de stad verder te 
verkennen. Overnachting in hotel Ilissos*** of hotel 
Achillion***.

8E DAG: ATHENE - BRUSSEL O
Ontbijt in het hotel. Transfer naar de luchthaven voor 
de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

GRIEKENLAND

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  GRCTUN00

Prijs p.p. 21/05/21 11/06/21 09/07/21 10/09/21
2PK 1.229 1.219 1.279 1.229
1PK*  1.415 1.404 1.460 1.409
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• Internationale vluchten met Brussels Airlines
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt
• Audiosysteem
• Stadstour in Athene 
• Bezoek aan Karonis stokerij 
• Bezoek aan de klassieke sites van Epidaurus, 

Mycene, Olympia en Delphi
• De Acropolis in Athene
• Het klooster van Meteora

IN DE KIJKER
Om optimaal te genieten van de soms drukke 
sites, kiezen we zowel voor kleine groepen als een 
audiosysteem

VANAF € 1.219 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

NAUPLION

OLYMPIA DELPHI

THEATER VAN EPIDAURUS
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ADRIATIC SEA 

Split

Neum

Trogir
Šibenik

Krka NP

Mostar

Plitvice

Opatija

Rabac
Pula

CROATIA

BOSNIA
HERZEGOVINA

MONTE-
NEGRO

Dubrovnik
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K
R

O
AT

IË

Het land van duizend eilanden
• AANDACHT VOOR HET MOOIE ISTRIË MET PULA EN PORE  

• UNESCO WERELDERFGOED IN ŠIBENIK, SPLIT EN MOSTAR

• BEZOEK AAN MIDDELEEUWSE STADSKERN VAN DUBROVNIK 

• BEWONDER DE NATUURPRACHT VAN DE PLITVICE MEREN EN GA ZWEMMEN 
BIJ DE WATERVALLEN VAN KRKA

1E DAG: BRUSSEL - PULA - RABAC
Vlucht naar Pula, het Kroatisch broertje van Italië 
en belangrijkste havenstad van Istrië. Transfer naar 
de badplaats Rabac. Neem je strandhanddoek en 
ga genieten van de beeldschone kiezelstranden en 
kristalheldere zee. Overnachting in hotel Amfora***.

2E DAG: RABAC - PULA - PORE  - OPATIJA O
We starten de dag met een gegidste rondleiding 
doorheen het oude centrum van Pula. Hier bezoeken 
we ook het Romeinse amfitheater, een van de best 
bewaarde amfitheaters van Europa. Jarenlang werd er 
steen per steen gebouwd aan het idee van Vespasian, 
de veeleisende keizer die een plek wou creëren 
voor stoere gladiatoren en gevaarlijke diersoorten. 
Hoewel het gebrul van leeuwen en het gejuich van 
toeschouwers om pijn en bloed voltooid verleden tijd 
zijn, heeft het bouwwerk zijn cultureel karakter niet 
verloren: van openluchtfilms tot voorstellingen van 
wereldsterren die hun hits komen zingen. Verder naar 
Pore , een gezellige badstad waar je van vrije tijd geniet 
om te lunchen en door de Romeinse nauwe straatjes te 

slenteren. Ontdek de vele winkels, bars en restaurants. 
Of maak een wandeling langsheen de dobberende 
bootjes in de haven. Bezoek optioneel het hoogtepunt 
van Pore : de Euphrasiusbasiliek, een Byzantijns 
bouwwerk met een prachtige collectie mozaïeken. 
Via het heuvelachtige binnenland rijden we naar het 
gezellige Opatija. Overnachting in het centraal gelegen 
hotel Gardenija***.

3E DAG: OPATIJA - PLITVICE NP - ZADAR O
We bezoeken de meren van Plitvice, het mooiste 
nationaal park van het land en misschien wel het 
mooiste natuurgebied van heel Europa. Zestien 
unieke meren zijn hier trapsgewijs met elkaar 
verbonden door niet minder dan 92 watervallen. De 
hoge beboste bergen, de kristalheldere meren en 
de spectaculaire karstfenomenen vormen het ideaal 
decor voor een adembenemende wandeling op zijn 
houten wandelpaden. Na de gegidste rondleiding 
genieten we van vrije tijd in deze mooie omgeving. 
Moe, maar tevreden, rijden we verder naar de Zadar. 
Overnachting in hotel Porto***.

4E DAG: ZADAR - KRKA NP O-A
Met een lokale gids verkennen we de historische kern 
van Zadar, gelegen op een pittoresk schiereiland. We 
wandelen langs de belangrijkste bezienswaardigheden, 
waaronder de kerk van de Heilige Donatius en de 
Venetiaanse stadswallen. Ook bewonderen het zeeorgel, 
een uniek muziekinstrument met tientallen orgelpijpen 
aan de promenade van Zadar. De rustgevende klanken 
zullen je wellicht bekoren. Hierna ontdekken we het 
nationale park van Krka waar de watervallen Skradinski 
Buk en Roški Slap de belangrijkste bezienswaardigheden 
zijn. De turkooisblauwe Krka rivier ontspringt aan de 
voet van het Dinaragebergte en vormt een 72 km lange 
oase in het ruwe karstlandschap. Wist je dat je hier mag 
zwemmen? Zwemgerief check, hoed check, zonnecrème 
check, zonnebril check. Alles afgevinkt? Dan is de tijd 
om een plons te nemen in het verfrissende water. Dat is 
toch vakantie! Avondmaal en overnachting in hotel Vrata 
Krke***.

5E DAG: KRKA NP - ŠIBENIK - SPLIT O
Rit naar Šibenik. Het stadsbeeld wordt overheerst 

IN GROEP DUBROVNIK
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door vier dominante forten, kerken en rijkversierde 
renaissance paleizen. Verscholen in de smalle steegjes 
van het autoluwe stadscentrum bezoeken we de St. 
Jakobkathedraal die verschillende tegenslagen wist 
te doorzwemmen. De schattige koepels, decoratieve 
uitgehouwen gezichten en gedetailleerde stenen 
beeden maken van dit bouwwerk het visitekaartje 
van de stad. Via een mooie route langs de kustlijn 
arriveren we in Split, een levendige stad die ontstond 
rond het paleis van de Romeinse keizer Nero. Klaar 
voor een gegidste stadswandeling doorheen Split? 
Overnachting in hotel Pax***.

6E DAG: SPLIT - MOSTAR - NEUM O
Rit naar Mostar, de belangrijkste stad in het zuiden 
van Bosnië en Herzegovina. Ondanks de zware 
verwoestingen tijdens de Bosnische burgeroorlog 
heeft Mostar een groot gedeelte van zijn authentieke 
oriëntale architectuur weten te behouden. We 
ontdekken een moskee, een typisch Ottomaans huis 
en de bekende Oude Brug waaraan de stad haar 
naam te danken heeft. Vervolgens gaat het naar de 

badplaats Neum, een smalle corridor waar Bosnië en 
Herzegovina toegang heeft tot de Adriatische Zee. 
Overnachting in hotel Sunce****.

7E DAG: NEUM - DUBROVNIK O
Met een lokale gids gaan we op verkenning doorheen 
de ommuurde oude stad van Dubrovnik. Dankzij 
haar goed bewaarde Middeleeuwse stadskern staat 
Dubrovnik geheel op de UNESCO Werelderfgoedlijst 
en vormde de stad decor als King’s Landing in de 
populaire serie Game of Thrones. We wandelen 
langs de oude stadmuren, het robuuste St. 
Jansfort, de kathedraal, de vele kloosters en de 
rijkversierde paleizen. Nadien heb je vrije tijd om 
zelf op ontdekking te gaan in deze bijzondere stad. 
Overnachting in hotel Astarea*** aan de Dubrovnik 
Riviera.

8E DAG: DUBROVNIK - BRUSSEL O
Een mooie rit langs de fraaie Adriatische kust 
brengt ons naar luchthaven van Dubrovnik voor de 
terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

KROATIË

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  HRVTUN00

Prijs p.p. 22/05/21 19/06/21 17/07/21 04/09/21
2PK 1.369 1.409 1.599 1.479
1PK  1.516 1.581 1.800 1.659

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 1x avondmaal
• Audiosysteem
• Bezoek aan Pula met een Engelstalige lokale 

gids, inclusief toegang tot het Romeinse 
amfitheater

• Vrij bezoek aan Pore
• Toegang tot het nationale park Plitvice met 

een Engelstalige lokale gids
• Historische stadskern van Zadar met een 

Engelstalige lokale gids
• Bezoek aan het nationale park Krka, 

met zwempartij
• Verkenning van Šibenik met een Engelstalige 

lokale gids, inclusief toegang aan de 
St. Jacobskathedraal

• Stadsbezoek aan Split met een Engelstalige 
lokale gids

• Mostar met een Engelstalige lokale gids, 
inclusief toegang tot een moskee en een 
Ottmaans huis

• Bezoek aan de middeleeuwse stadskern van 
Dubrovnik met een Engelstalige lokale gids

• Toeristentaks

IN DE KIJKER
Je geniet van een zeer mooi programma dat start 
in Istrië en langs de Adriatische kust afzakt naar 
Dubrovnik.

VANAF € 1.369 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

PLITVICE NP

PULA DUBROVNIK

MOSTAR

055_V1_TUItours_NL   55 30/11/20   16:44



56

Tirana

Kruje

Durres

Apollonia

ALBANIA

Berat Korca

Butrint
Gjirokastra

Përmet
Benja

Saranda
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A
LB

A
N

IË

Land van de adelaar
• KENNISMAKING MET DE HOOFDSTAD TIRANA

• ONTDEK HET MOOIE BERAT, DE STAD MET DUIZEND RAMEN

• VERBLIJF AAN HET MEER VAN OHRID

• BEZOEK AAN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN GJIROKASTRA

1E DAG: BRUSSEL - TIRANA A 
Vlucht naar Tirana. Bij aankomst volgt de transfer 
naar het hotel en een eerste kennismaking met 
de stad. Avondmaal en overnachting in hotel 
Hermes****. 

2E DAG: TIRANA - DURRES - BERAT O-M-A
Na het ontbijt rijden we naar de stad Durres, een 
van de oudste van het land. We bezoeken hier het 
Romeinse amfitheater, het archeologische museum 
en de Venetiaanse toren. Na de lunch gaan we verder 
naar Berat, onderdeel van Unesco werelderfgoed. 
Hier bezoeken we het kasteel en maken we kennis 
met de collectie ikonen in het Onufri Museum. Het 
avondmaal in Berat vindt plaats in een bekende 
wijnmakerij Berat Nurellari Winery waar we 
genieten van de typerende wijnen uit deze streek 
gecombineerd met lokale gerechten. Overnachting in 
hotel Onufri****.

3E DAG: BERAT - APOLLONIA - SARANDA O-M-A
We starten de dag met een bezoek aan de 
archeologische site van Apollonia. We bewonderen 

hier het amfitheater en het binnenplein van het 
klooster met een 13e-eeuwse, in Byzantijnse stijl 
opgetrokken kerk. We zien hier ook indrukwekkende 
bouwwerken zoals het monument van Agonotheteve, 
het huis met de mozaïeken en de Mariakerk. Na 
de lunch in de kuststad Vlora rijden we verder naar 
het Llogara nationaal park en Porto Palermo voor 
een bezoek aan het kasteel. Overnachting in Hotel 
Mano***. 

4E DAG: 
SARANDA - BUTRINT - GJIROKASTRA O-M-A
Vandaag staat met de archeologische site van Butrint 
een van de culturele hoogtepunten van de reis op 
het programma. We bezoeken het oude amfitheater, 
de tempel van Aesculapius, de doopvont met zijn 
kleurrijke mozaïeken en de oude stadswallen. Een 
oude vesting met een klein museum waakt over 
de regio, een van de laatste ongerepte natuurlijke 
en historische plaatsen van het Middellandse 
Zeegebied. ’s Middags genieten we van een lunch in 
het Lekoursi kasteel en een traditionele folkloreshow. 
De volgende stop wordt het magische Blue Eye, een 

prachtige azuurblauwe natuurlijke waterbron. Verder 
naar Gjirokastra, waar we het Skëndulihuis en het 
kasteel bezoeken dat als een balkon boven de stad 
uittorent. Vanaf hier heb je een prachtig zicht over 
het omliggend landschap. Overnachting in Hotel 
Fantasy****, waar we twee nachten verblijven. 

5E DAG: GJIROKASTRA - BENJA - 
PERMET - GJIROKASTRA O-M-A
We trekken de natuur in richting de Ottomaanse 
brug en de thermale baden van Benja, de ideale 
plek om helemaal tot rust te komen. Hierna rijden 
we verder naar Përmet, waar we onder meer de 
rots van de stad en het monument van het congres 
van Permet bezoeken. Terugrit naar Gjirokastra. 
Overnachting in het hotel. 

6E DAG: GJIROKASTRA - KORCA O-M-A
Een rit door Griekenland brengt ons naar de stad 
Korca. Op ongeveer 10 km van Korca bezoeken 
we de Tumulus van Kamenica, een van de meest 
kenmerkende monumenten uit de prehistorie van 
Albanië, in de namiddag volgt een stadstour in 

IN GROEP

INFOMOMENT

BERAT
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Korca, met een bezoek aan de Orthodoxe kerk, het 
Nationaal Museum van de Middeleeuwse Kunst en 
de allereerste school van Albanië, die in 1878 haar 
deuren opende. Overnachting in Hotel Hani 
i Pazarit****.

7E DAG: KORCA - VOSKOPOJA - OHRID O-M-A
We rijden naar het nabijgelegen Voskopoja, een 
klein dorp omgeven door een prachtig landschap 
dat zich in de 17e eeuw de tweede grootste stad 
van de Balkan mocht noemen. De stad werd 
bijna volledig vernield waarna er slechts een paar 
kerken en ruïnes overbleven. We bezichtigen hier 
de Sint-Mariakathedraal en de Sint-Nicholaskerk, 
de best bewaarde kerk van het dorp. Onderweg 
maken we ook nog een stop in Morava bee farm, 
om te proeven van de heerlijke honing die hier 
geproduceerd wordt. Verder naar het meer van 
Ohrid, een van de oudste en diepste meren van 
Europa. Avondmaal in Hotel Royal View****, waar we 
twee nachten verblijven.

8E DAG: OHRID O-M-A
Na het ontbijt ontdekken we de stad Ohrid. We 
wandelen onder meer langs de kerk van St. Sophia, 
het klooster van St. Clemens, het fort van Tsaar 
Samuel en het oud-Griekse theater. In de namiddag 
kan je optioneel deelnemen aan een boottocht over 
het meer van Ohrid naar het klooster van 
St. Naum. Door zijn prachtige ligging, aan de oevers 
van het meer aan de Macedonische kant, wordt dit 
een onvergetelijke ervaring! Overnachting in het hotel. 

9E DAG: 
OHRID - ELBASAN - KRUJE - TIRANA O-M-A
Onderweg naar Tirana houden we even halt in 
Elbasan voor een bezoek aan de restanten van het 
oude fort. We trekken verder naar Kruje, ooit het 
centrum van het Albanese verzet tegen de Turken. 
We bezoeken hier het etnografisch museum en 
het Skaderberg kasteel. In de lokale bazaar heb 
je vrije tijd om op zoek te gaan naar de laatste 
souvenirs. Verder naar Tirana. Overnachting in Hotel 
Hermes****. 

10E DAG: TIRANA - BRUSSEL O
Ontbijt in het hotel. Transfer naar de luchthaven voor 
de terugvlucht naar Brussel. 

10-daagse groepsreis

ALBANIË

MIN. 13 - MAX. 20 PERSONEN  ALBTUN00

Prijs p.p. 24/05/21 14/06/21 06/09/21 20/09/21
2PK 1.599 1.599 1.629 1.629
1PK*  1.758 1.758 1.789 1.789
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Engelstalige lokale gids
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 9x ontbijt, 8x middagmaal, 9x avondmaal
• Infomoment
• Wijndegustatie op dag 2
• Folkloreshow op dag 4 
• Bezoek Tirana, Durres, Berat, Apollonia, 

Butrint, Gjirokastra, Ottomaanse brug, Benja 
thermale baden, Permet, Korca, Ohrid, Elbasan 
en Kruja met vermelde musea/kastelen

 

IN DE KIJKER
Verblijf in uitstekende ***/**** hotels 

BOEK OP VOORHAND DE BOOTTOCHT 
OP HET MEER VAN OHRID
8e dag: Boottocht over het meer van Ohrid naar 
het klooster van St. Naum.

€ 26 PER PERSOON

VANAF € 1.599 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

BUTRINT

 OHRIDGJIROKASTRA
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SERBIA

BOSNIA &
HERZEGOVINA

KOSOVO

Mostar

Zlatibor

Kolasin

Tivat
Budva

Igalo

Sarajevo

Belgrado

Novi Sad
Fruska Gora

Srebrenica Topala

Tara Bridge

MONTE-
NEGRO

CROATIA
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Het kloppende hart van de Balkan
• CULTUUR OPSNUIVEN IN DE SERVISCHE STEDEN NOVI SAD EN BELGRADO

• GENIETEN VAN DE PRACHTIGE NATUUR

• ONTDEK DE BOEIENDE GESCHIEDENIS VAN SARAJEVO

• DE BAAI VAN KOTOR, ‘EUROPA’S MEEST ZUIDELIJKE FJORD’

1E DAG: BRUSSEL - TIVAT - IGALO A
Vlucht naar Tivat. Transfer naar Igalo. Avondmaal en 
overnachting in hotel Palmon Bay****.

2E DAG: IGALO - BLAGAJ - MOSTAR O-A
We rijden naar Mostar, in Bosnië en Herzegovina. 
Onderweg maken we een fotostop bij het prachtige 
Derwisj-klooster van Blagaj. Bij aankomst in Mostar 
maken we een gegidste wandeling doorheen de oude 
stad. Mostar is sinds eeuwen een ontmoetingsplaats 
tussen het Oosten en het Westen en tussen het 
christendom en de islam. Het symbool van de 
stad is de wereldberoemde Oude Brug over de 
Neretva rivier. Ook bezoeken we de moskee en het 
Turks Huis van Mostar. Geniet van wat vrije tijd om 
zelf op ontdekking te gaan. Dwaal door de smalle 
straatjes, over de oude markt en langs de moskeeën. 
Avondmaal en overnachting in hotel City****.

3E DAG: MOSTAR - SARAJEVO O-A
Het gaat richting Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië 
en Herzegovina met een turbulent verleden. In 
1914 werd Franz Ferdinand hier vermoord wat 

de aanleiding gaf tot de Eerste Wereldoorlog en 
tussen 1992 en 1995 leed de stad zwaar onder de 
Bosnische oorlog. Tegenwoordig is het een bruisende 
stad met een culturele mix van Ottomaanse, 
Joegoslavische en Oostenrijks-Hongaarse gebouwen. 
We maken een gegidste stadsrondrit en verkennen 
de oude stad. Ook hier geniet je van wat vrije tijd. 
Avondmaal en overnachting in hotel Austria & 
Bosna****.

4E DAG: 
SARAJEVO - SREBRENICA - NOVI SAD O-A
Lange rit naar Servië. Onderweg, in Bosnië en 
Herzegovina, stoppen we nog in Srebrenica, de kleine 
stad die vanaf 11 juli 1995 het toneel was van een 
meedogenloze genocide, een gitzwarte pagina in de 
recente Europese geschiedenis. Met een lokale gids 
bezoeken we het Srebrenica Genocide Memorial. 
Nadien steken we de grens over naar Servië en rijden 
we verder naar Novi Sad, een nog onontdekte parel 
aan de Donau, maar wel al de Culturele Hoofdstad 
van Europa in 2021. Avondmaal en overnachting in 
hotel Centar****.

5E DAG: 
NOVI SAD - FRUSKA GORA - BELGRADO O
Met een lokale gids maken we een stadswandeling 
in Novi Sad. We bewonderen de kleurrijke 
gebouwen en bezoeken het schilderachtige fort van 
Petrovaradin, het symbool van Novi Sad en een van 
de belangrijkste bewaard gebleven vestingwerken 
van Europa. Vervolgens rijden we met onze lokale 
gids naar het nationale park Fruska Gora waar we 
het wondermooie Krusedol-klooster bezichtigen. Bij 
aankomst in Belgrado en genieten we van wat vrije 
tijd voor het vrije avondmaal. Overnachting in hotel 
Prag***.

6E DAG: BELGRADO O-A
Volledig dag in Belgrado, de hoofdstad van Servië. 
Onder leiding van een lokale gids bezoeken we de 
stad. We beginnen aan de St. Sava kerk, een van 
de grootste orthodoxe kerken van de wereld, en 
gaan door naar het Kalemegdan fort dat de 2000 
jaar oude geschiedenis van de stad vertelt. Het 
bouwwerk, gelegen op een heuvel, geeft een mooi 
uitzicht op de rivieren Sava en Donau. 

IN GROEP

INFOMOMENT

BAAI VAN KOTOR
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We kuieren door de bekendste winkelstraat van 
Belgrado, de Knez Mihailova, en genieten van 
een vrije lunch. Na de middag heb je vrije tijd. 
De reisleider zal enkele vrijblijvende bezoeken 
voorstellen. Avondmaal in een lokaal restaurant 
in de wijk Skadarlija, gelegen in de oude stad. 
Overnachting in hotel Prag***.

7E DAG: 
BELGRADO - ORASAC - TOPOLA - ZLATIBOR O-A
Na het ontbijt rijden we naar het natuurpark 
Zlatibor, op de grens met Bosnië en Herzegovina. 
We brengen een bezoek aan Orasac, waar in 1804 
de eerste Servische opstand begon. Daarna gaat 
het verder richting Topola, waar we de kerk van St. 
George en de collectie gebouwen van Koning Peter 
I bewonderen. Aankomst in Zlatibor. Avondmaal en 
overnachting in hotel Mona****.

8E DAG: ZLATIBOR - TARA BRUG -
BIOGRADSKA GORA - KOLASIN O-A
Terug naar Montenegro. We stoppen bij de Tara 
Brug, ooit de hoogste brug ter wereld. Waaghalzen 
kunnen hier optioneel per zipline over de tweede 
diepste kloof ter wereld zweven. We maken een 
korte wandeling in de omgeving van de brug en 
genieten van onze vrije lunch. Vervolgens bezoeken 
we het nationaal park Biogradska Gora dat tot de 
laatste ongerepte regenwouden van Europa behoort. 
Aankomst in Kolasin, een bergstadje gelegen aan 
de voet van het Bjelasica gebergte. Avondmaal en 
overnachting in Bianca Resort & Spa****.

9E DAG: KOLASIN - BUDVA - TIVAT O-A
Rit naar de Montenegrijnse kust. Onderweg rijden 
we door de Moraca Canyon en bewonderen we 
fantastische uitzichten en prachtige natuur. We 
stoppen even bij het Skadarmeer, het grootste 
meer van Montenegro, en op een plek waar we een 
mooi uitzicht hebben over het schiereiland Sveti 
Stefan. Daarna bezoeken we Budva, de populairste 
badplaats van Montenegro. De oude stadskern wordt 
omringd door een middeleeuwse muur en is volledig 
autovrij. Hier vinden we tal van pittoreske straatjes 
waar we gezellig kunnen door kuieren. Nadien rijden 
we door naar Tivat. Avondmaal en overnachting in 
hotel Palma****.

10E DAG: TIVAT - KOTOR - PERAST - TIVAT O-A
Na het ontbijt bezoeken we Kotor, gelegen aan de 
Baai van Kotor en UNESCO Werelderfgoed. Door 
de steile uit de zee oprijzende rotswanden staat de 
Baai van Kotor gekend als ‘Europa’s meest zuidelijke 
fjord’. Tijdens een stadswandeling geeft een lokale 
gids ons uitgebreid uitleg over de meest belangrijke 
cultuurmonumenten. Nadien geniet je van wat vrije 
tijd. Ook bezoeken we met onze lokale gids het 
nabijgelegen stadje Perast. Vervolgens brengt een 
kort boottochtje ons naar het voor de kust gelegen 
eilandje Gospa od Skrpelja waar we het mooie 
kerkje bezoeken. Terug naar Tivat. Avondmaal en 
overnachting in hotel Palma****.

11E DAG: TIVAT - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 
Brussel.

11-daagse groepsreis

MONTENEGRO, BOSNIË 
EN HERZEGOVINA, SERVIË

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  MNETUN00

Prijs p.p. 14/05/21 11/06/21 16/07/21 03/09/21
2PK 1.469 1.469 1.539 1.469
1PK* 1.712 1.712 1.781 1.712
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met TUI fly 
• Lokaal transport in comfortabele autocar 

met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 10x ontbijt, 9x avondmaal
• Infomoment 
• Stadsbezoek aan Mostar met een lokale 

Engelstalige gids, inclusief toegang tot de 
Moskee en het Turks Huis

• Bezoek aan Srebrenica met een lokale 
Engelstalige gids

• Stadsbezoek aan Sarajevo met een lokale 
Engelstalige gids

• Stadsbezoek aan Novi Sad en Fruska Gora met 
een lokale Engelstalige gids, inclusief toegang 
tot het fort van Petrovaradin en het 
Krusedol-klooster

• Stadsbezoek aan Belgrado met een lokale 
Engelstalige gids, inclusief toegang tot de 
St. Sava kerk en het Kalemegdan fort

• Bezoek aan Orasac
• Bezoek aan Topola, inclusief toegang tot de 

kerk van St. George en de gebouwen van 
Koning Peter I

• Tara brug
• Toegang tot het nationaal park Biogradska Gora
• Bezoek aan Budva, inclusief toeristentaks
• Bezoek aan Kotor, inclusief toeristentaks, en 

Perast met een lokale Engelstalige gids
• Boottocht naar het eilandje Gospa od Skrpelja, 

inclusief toegang tot het kerkje

IN DE KIJKER
Tijdens deze reis brengen we een aangrijpend 
bezoek aan Srebrenica.

VANAF € 1.469 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

KALEMEGDAN FORT, BELGRADO

 NATIONAAL PARK BIOGRADSKA GORA
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Jerevan

Khor Virap ARMENIATURKEY

Sevan
Dilijan

Dzoraguet

Goris
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De rijke cultuur van de Kaukasus 
• DE HOOFDSTAD JEREVAN MET HAAR RIJKE MUSEA

• VERBLIJF IN DE TUINSTAD GORIS

• HET SCHILDERACHTIGE SEVANMEER

• BETOVERENDE MIDDELEEUWSE KLOOSTERS EN KERKJES 

• LUNCH BIJ EEN LOKALE FAMILIE

1E DAG: BRUSSEL - JEREVAN
Vlucht naar Jerevan.

2E DAG: JEREVAN - ASHTARAK - 
SAGMOSAVANK - AMBERD - DZORAGUET O-M-A
‘s Nachts aankomst in Jerevan en transfer naar het 
Grand Hotel Yerevan***** , waar je wat tijd hebt om 
uit te rusten. In de late voormiddag rijden we naar 
Saghmosavank voor een bezoek aan het klooster. 
Nadien gaat het naar het fort van Amberd, dat niet 
voor niets ‘het fort in de wolken’ genoemd wordt. 
Overnachting in hotel Tufenkian Avan Dzoraget**** 
in Dzoraguet of Hotel Concept **** by COAF in 
Debed .

3E DAG: DZORAGUET - AKHTALA - HAGHPAT - 
SANAHIN - ODZUN - DZORAGUET O-M-A
Vandaag staan de schitterende kloosters van 
Akhtala, Haghpat en Sanahin op het programma. 
De kloosters van Sanahin en Haghpat werden door 
UNESCO als Werelderfgoed uitgeroepen. De bochtige 
weg brengt ons langs een prachtig landschap van 
plateaus en bergflanken. Net zoals dat van Sanahin 

laat het klooster van Hagpat duidelijk zien hoe de 
Armeense religieuze bouwkunst ontstaan is uit 
het samensmelten van de Byzantijnse religieuze 
architectuur en de traditionele bouwkunst van 
de Kaukasus. Nog een bezoekje aan het rurale 
stadje Odzun met een degustatie van traditionele 
kruidenthee vooraleer we terugkeren naar het hotel. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.

4E DAG: DZORAGUET - HAGARTSIN - 
GOSHAVANK - DILIDZJAN O-M-A
Na het ontbijt vertrekken we naar Hagartsin waar we 
het klooster bezoeken. Dit klooster werd gebouwd 
gedurende drie eeuwen en bevindt zich in de kloof 
van de Aghstev rivier. Daarna bezoeken we het 13e 
eeuwse Goshavank klooster. Verder richting Dilidzjan, 
ook wel het “Zwitserland van Armenië” genoemd. We 
verkennen Oud Dilidzjan. Avondmaal en overnachting 
in het hotel Best Western Paradise Dilijan****.

5E DAG: DILIDZJAN - SEVAN - 
NORADUZ - SELIM - KARAHUNJ - GORIS O-M-A
Na het ontbijt vertrek richting Goris. Eerst houden 

we halt aan het Sevanmeer, prachtig gelegen op 
2.000 m hoogte en omgeven door bergen. Vanop 
het schiereiland geniet je van een prachtig uitzicht 
over het meer. Noraduz staat als volgende op het 
programma. Je ontdekt er het uitgestrekte kerkhof 
met de typische khachkars of ‘kruisstenen’. Na de 
lunch gaat het verder naar de karavanserai van 
Selim, opgericht om de vele handelaren en reizigers 
een veilige overnachtingsplek te geven. Vooraleer 
we Goris bereiken bezoeken we nog Karahunj, het 
Stonehenge van Armenië. Hier vinden we een cirkel 
van enorme rechtopstaande rotsblokken. Avondmaal 
en overnachting in hotel Mirhave*** in Goris.

6E DAG: 
GORIS - KHNDZORESK - TATEV - GORIS O-M-A
Rit naar Khndzoresk, de tot 1958 bewoonde 
grottenstad die er nu verlaten bij ligt. Daarna 
breng je een bezoek aan Tatev, waar je het klooster 
van Tatev bezoekt, het belangrijkste historische 
monument van de provincie Siunik. Op de 
binnenplaats van het klooster staat het Gavazan, een 
zuil van wel 8 m. hoog. Tussen 1390 en 1453 was 

IN GROEP

INFOMOMENT

KHOR-VIRAP
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dit klooster de zetel van de universiteit van Tatev en 
werd het beschouwd als een van de belangrijkste 
middeleeuwse centra voor wetenschappen. Het 
middagmaal wordt verzorgd door een lokale 
familie te Tatev. Terugrit naar Goris. Avondmaal en 
overnachting in hotel Mirhave*** in Goris.

7E DAG: GORIS - NORAVANK- 
KHOR VIRAP - JEREVAN O-M-A
Vertrek naar het klooster van Noravank, een van de 
meest opmerkelijke middeleeuwse monumenten. 
Na de lunch gaat het naar de Grotten van Areni, 
waar enkele jaren geleden een van de oudste 
wijnmakerijen werd ontdekt. Daarna bezoek aan de 
kerk en het klooster van Khor Virap, gelegen op een 
heuvel met een schitterend uitzicht op de Ararat, 
ook wel de graanschuur van Armenië genoemd. 
Dit klooster is een van de heiligste plaatsen van de 
Armeens-Apostolische Kerk. Aankomst in Jerevan. 
Overnachting in het Grand Hotel Yerevan*****.

8E DAG: JEREVAN - ZVARTNOTS - 
ECHMIATSINE - JEREVAN O-M-A
Na het ontbijt vertrek naar Zvartnots, waar de ruïnes 
van de oudste kerk van Armenië liggen. Verder 
naar Echmiatsine, de thuishaven van de Armeense 
christenen. Nadat het christendom werd uitgeroepen 
tot staatsgodsdienst werd Vagarshapat in 301 het 
religieuze centrum van het land. De patriarch van 
de Armeense Kerk heeft zijn zetel in de kathedraal 
die de naam Echmiatsine (‘Afdaling van de Zoon’) 
draagt en die volgens de legende gebouwd werd 
op de plek die door Christus zelf aan de Heilige 
Gregorius werd getoond. Je woont hier een deel van 
een Armeense misviering bij. Lunch en verder naar 
Jerevan waar je nog het Historisch Museum en de 
openluchtmarkt Vernissage bezoekt. Rest van de dag 
vrij. Overnachting in het hotel.

9E DAG: 
JEREVAN - GARNI - GUEGHARD - JEREVAN O-M-A
Vertrek naar Garni voor een bezoek aan de tempel, 
het enige hellenistische monument in Armenië. 

Het gebouw staat op een driehoekig plateau en 
die vorm is ook in de constructie overgenomen. Op 
enkele kilometers van Garni ligt het klooster van 
Gueghard, wat ‘lans’ betekent. Hier werd vroeger 
immers de lans bewaard waarmee een Romeinse 
soldaat Christus zou hebben doorboord. Hedendaags 
ligt het relikwie in Echmiatsine. Terug naar Jerevan 
voor een bezoek aan een distilleerderij van cognac. 
Overnachting in het hotel.

10E DAG: JEREVAN O-M-A
Vandaag bezoek je de burcht van Erebuni. Je 
bezoekt de Blauwe Moskee en daarna maak je 
in het museum van de Armeense Genocide en 
de bijhorende herdenkingsruimte kennis met de 
tragische geschiedenis van het land. Vervolgens gaat 
het naar het Matenadaran Museum waar duizenden 
manuscripten te bewonderen vallen. Afscheidsdiner 
in Jerevan. Overnachting in het hotel.

11E DAG: JEREVAN - BRUSSEL O
Ontbijtpakket. Transfer naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel.

11-daagse groepsreis

ARMENIË

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  ARMTUN00

Prijs p.p. 23/05/21 13/06/21 
2PK 1.769 1.739 
1PK*  2.301 2.295 
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• Engelstalige lokale gids
• Internationale vluchten met Austrian Airlines
• Alle luchthaventaksen
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 10x ontbijt, 9x middagmaal, 9x avondmaal
• Infomoment
• Toegangsgelden voor kloosters in 

Saghmosavank, Akhtala, Haghpat, Sanahin, 
Hagartsin, Goshavank, Tatev, Noravank, Khor 
Virap, fort van Amberd, de Grotten van Areni, 
Karahunj,  historisch museum in Jerevan, 
museum van Erebuni in Jerevan, museum van 
de genocide in Jerevan, Matenadaran Museum 
in Jerevan, de musea in Garni en Zvarnots

• Wijn- en cognacdegustatie en degustatie 
kruidenthee

• Kabellift naar het klooster van Tatev 

IN DE KIJKER
In Jerevan verblijf je 5 nachten in het prachtige 
Grand Hotel Yerevan*****  in het hart van de stad.

VANAF € 1.739 P.P.

 Cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

TATEV KLOOSTER

HET SEVANMEER
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Stepantsminda/
Kazbegi

ARMENIA

GEORGIA

RUSSIA

BLACK SEA

TURKYE
AZERBEIDJAN

Tbilsi

Kvareli

Sighnaghi

GoriKutaisi

Akhaltsikhe
Vardzia

G
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Kruispunt van eeuwenoude beschavingen en culturen
• PITTORESKE MIDDELEEUWSE KERKEN EN KASTELEN

• DE SPECTACULAIRE LANDSCHAPPEN VAN DE KAUKASUS

• PER 4X4 NAAR DE HEILIGE DRIEVULDIGHEIDSKERK VAN GERGETI

• BEZOEK AAN HET INDRUKWEKKENDE GROTTENKLOOSTER IN VARDZIA

1E DAG: BRUSSEL - TBILISI A
Vlucht naar Tbilisi. Bij aankomst transfer naar het 
hotel. Overnachting in hot el Brim**** in Tbilisi.

2E DAG: TBILISI O-M-A
Vandaag verkennen we al wandelend het historische 
stadscentrum van de levendige hoofdstad Tbilisi. De 
stad vormt een boeiende mix van nauwe steegjes, 
traditionele huizen, kerken, synagogen en moskeeën. 
De kabelbaan brengt ons naar het Narikala fort waar 
we een adembenemend zicht hebben op de stad. 
In het Nationaal Museum ontdekken we de rijke en 
turbulente geschiedenis van Georgië. Overnachting in 
hotel Brim**** in Tbilisi.

3E DAG: TBILISI - BODBE - SIGHNAGHI - 
TSINANDALI - KVARELI O-M-A
Vertrek naar het 9e eeuwse klooster van Bodbe en 
het pittoreske stadje Sighnaghi, gelegen in Kakheti, 
de belangrijkste wijnregio van Georgië. Sighnaghi, ook 
bekend als ‘the city of love’ is de meest fascinerende 
stad in de regio met een pittoreske en romantische 
sfeer die doet denken aan de oude Italiaanse films. 

Proef de overheerlijke Georgische wijnen en ontdek 
de gastvrijheid van de lokale bevolking. Daarna 
bezoeken we het landgoed van de 19e eeuwse 
dichter Alexander Chavchavadze in Tsinandali en het 
16e eeuwse Gremiklooster in Kvareli. Overnachting in 
hotel Kvareli Lake**** in Kvareli.

4E DAG: KVARELI - NEKRESI - ALAVERDI - 
GUDAURI O-M-A
Na het ontbijt gaan we naar het kloostercomplex van 
Nekresi, hoog op een heuvel gelegen met prachtige 
uitzichten. Verder naar Alaverdi, waar we het 11e 
eeuwse klooster bezoeken. Via een van de mooiste 
bergroutes ter wereld gaat de tocht verder naar het 
hart van het Kaukasus gebergte. Geniet onderweg 
van de prachtige vergezichten over de groene 
valleien en alpenweiden. Overnachting in hotel Marco 
Polo**** in Gudauri.

5E DAG: GUDAURI - STEPANTSMINDA - 
ANANURI - TBILISI O-M-A
In Stepantsminda, het voormalige Kazbegi, stappen 
we in een 4x4 en rijden we naar de pittoreske 

Georgisch-Orthodoxe Drievuldigheidskerk van 
Gergeti. Geniet van adembenemende panorama’s 
over de vallei en de uitzichten op de 5047 meter 
hoge Kazbek berg. Op de terugweg naar Tbilisi 
maken we een stop bij het Russisch-Georgisch 
Vriendschapsmonument. We sluiten de dag af met 
een bezoek aan het Ananuri kasteel. Overnachting in 
hotel Brim**** in Tbilisi.

6E DAG: 
TBILISI - GORI - UPLISTSIKHE - KUTAISI O-M-A
Rit naar Gori, de stad waar Josef Dzhugashvili 
Stalin geboren werd. In het Stalin museum leren 
we bij over het verleden van de controversiële 
Sovjetdictator. In Uplistsikhe verkennen we 
de mysterieuze grotstad die op de historische 
zijderoute gelegen was. We zien er onder andere 
de overblijfselen van een amfitheater, wijnkelders 
en tempels. Overnachting in hotel Best Western 
Kutaisi***.

IN GROEP

INFOMOMENT

SIGHNAGHI
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7E DAG: 
KUTAISI - GELATI - OKATSE - KUTAISI O-M-A
Vertrek naar het klooster van Gelati en bezoek aan 
de Bagratikathedraal. Deze kathedraal is gelegen op 
de Ukimerioni heuvel boven de stad en is hierdoor 
een duidelijk herkenningspunt vanuit Kutaisi.. Later 
op de dag maken we een prachtige wandeling door 
de kloof van de Okatse Canyon. Overnachting in 
hotel Best Western Kutaisi***.

8E DAG: KUTAISI - BORJOMI - SAPARA - 
AKHALTSIKHE - RABATH O-M-A
In de ochtend bezoeken we Borjomi en wandelen 
we door het beroemde Mineraalwaterpark met zijn 
19e eeuwse huizen. Het water van Borjomi is een 
van de favoriete dranken van de Georgiërs en vooral 
een van de belangrijkste exportproducten van het 
land omdat het erg goed is voor de gezondheid. 
Nabij Akhaltsikhe bezoeken we ook het 9e eeuwse 
Sapara klooster. Overnachting in hotel Gino Wellness 
Rabath****.

9E DAG: 
RABATH - VARDZIA - PHOKA - TBILISI O-M-A
Na een kort bezoek aan het kasteel van Rabath 
verkennen we een van de meest indrukwekkende 
locaties in Georgie, het grottencomplex van Vardzia. 
Ondanks de vernietigende aardbeving in de 13e 
eeuw bleven er nog talrijke grotwoningen, wijnkelders 
en kerken overeind. Op de terugweg naar Tbilisi 
brengen we nog een kort bezoek aan het klooster 
van Phoka. Overnachting in hotel Brim**** in Tbilisi.

10E DAG: 
TBILISI - JVARI - MTSKHETA - TBILISI O-M-A
In Tbilisi nemen we eerst een kijkje in de Nationale 
Kunstgalerij. Hier vinden we werken van de 
bekendste Georgische kunstenaars waaronder 
Shevardnadze, Pirosmanashvili en Kakabadze. In 
een authentiek poppentheater wonen we een 
voorstelling bij. Daarna rijden we naar Mtskheta, 
de oude hoofdstad en het religieuze centrum 
van Georgie. Het stadsbeeld wordt gedomineerd 
door de 11e eeuwse Svetitskhoveli kathedraal. 
Eveneens ontdekken we het 6e eeuwse klooster 
van Jvari, dat op een heuvel boven de stad gelegen 
is. Beide religieuze sites zijn uniek en behoren tot 
het UNESCO Werelderfgoed. Overnachting in hotel 
Brim**** in Tbilisi.

11E DAG: TBILISI - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

11-daagse groepsreis

GEORGIË

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  GEOTUN00

Prijs p.p. 21/05/21 04/06/21 03/09/21 17/09/21
2PK 1.999 1.999 2.099 2.099
1PK*  2.462 2.462 2.567 2.567
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel 
• Engelstalige lokale gids 
• Internationale vluchten met Turkish Airlines
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 10x ontbijt, 9x middagmaal, 10x avondmaal
• Infomoment
• Toegangsgelden voor Nationaal Museum, 

National Gallery, Narikala fort, klooster 
van Bodbe, Nekresi, Alaverdi, 4x4 rit naar 
Drievuldigheidskerk in Gergeti, Ananuri kasteel, 
Chavchavadze museum in Tsinandali, Gremi 
klooster, Stalin museum, grotstad Uplistikhe,  
klooster van Gelati, Bagratikathedraal, Okatse 
canyon, Rabath kasteel, Sapara klooster, 
grottencomplex van Vardzia, klooster van 
Phoka, kathedraal van Svetitskhoveli, Jvari 
klooster, Borjomi Mineraalwaterpark.

• Poppenvoorstelling in Tbilisi
• Wijnproeverij in Tsinandali 

IN DE KIJKER
• Bijwonen van een voorstelling in een 

authentiek poppentheater in Tbilisi
• Maaltijdregime: Volpension

VANAF € 1.999 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

GROTTENCOMPLEX VARDZIA

TBILISI

H.-DRIEVULDIGHEIDSKERK GERGETI
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Warsaw

Gdansk

Malbork

Krakow

Zakopane

Auschwitz
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De koninklijke poort naar Oost-Europa
• HISTORISCHE STEDEN GDANSK, WARSCHAU EN KRAKAU

• ONTDEKKING VAN WIELICZKA, DE WERELDBEROEMDE ZOUTMIJN

• EXCURSIE NAAR ZAKOPANE, AAN DE VOET VAN DE HOGE TATRA

• AANGRIJPEND BEZOEK AAN HET VOORMALIGE CONCENTRATIEKAMP 
VAN AUSCHWITZ-BIRKENAU

1E DAG: BRUSSEL - GDANSK A
Vlucht naar Gdansk en transfer naar het hotel. 
Avondmaal in het hotel. We verblijven twee nachten 
in Novotel Gdansk Centrum***. 

2E DAG: GDANSK - GDYNIA - SOPOT - GDANSK O
We bezoeken de Driestad: Gdynia, Sopot en Gdansk, 
drie steden aan de Baltische Zee. We starten in het 
rustige Gdynia waar we in de haven enkele mooie 
historische schepen in het water zien liggen, zoals 
de ORP Błyskawica, een torpedojager die door 
het Poolse leger werd gebruikt tijdens WOII, en de 
prestigieuze Dar Pomorza, een oud zeilschip. In het 
gezellige Sopot wandelen we over de Molo, een 
houten pier die zich met een lengte van 516 meter 
de langste van Europa mag noemen. Vervolgens 
ontdekken we het indrukwekkende centrum van 
Gdansk en genieten we van wat vrije tijd.

3E DAG: 
GDANSK - MALBORK - ELBLAG - WARSCHAU O-A
We starten met een bezoek aan het schiereiland 
Westerplatte, de plek waar gestationeerde Poolse 
troepen het dagenlang opnamen tegen het 
oprukkende Duitse leger. Vervolgens bezoeken we 
de sprookjesachtige burcht van Malbork, dat op vlak 
van landoppervlakte het grootste kasteelcomplex ter 
wereld is. Onderweg naar Warschau maken we ook 
een stop aan het Elblag kanaal, een technologisch 
hoogstandje uit de 19e eeuw. Om een route over 
dit kanaal mogelijk te maken, worden de vaartuigen 
verplaatst door bewegende platformen om zich een 
weg te banen over de grasvelden. Bij aankomst in 
Warschau gaan we dineren in een lokaal restaurant. 
We verblijven twee nachten in hotel Ibis Warszawa 
Stare Miasto (Old Town)***. 

4E DAG: WARSCHAU O
Tijd voor Warschau, een stad die zo goed als volledig 
vernield werd tijdens WOII maar door uitstekende 
restauraties zijn historisch diverse karakter heeft 
kunnen behouden. Met een lokale gids ontdekken 

we eerst het oudste deel van de stad. We wandelen 
langs de Koninklijke Route en het Rynek Starego 
Miasta plein, een plek met kleurrijke huisjes met in 
het midden het monument van de zeemeermin van 
Warschau, het symbool van de stad. Via het Łazienki 
park gaan we door naar het voormalige Joodse Getto 
van Warschau met de Umschlagplatz, de plaats 
vanwaar honderdduizenden Joden werden verzameld 
voor deportatie naar vernietigingskampen. Nadien 
heb je zelf wat tijd om de stad te ontdekken. 

5E DAG: WARSCHAU - KRAKAU O
Rit naar Krakau, een bruisende stad en een van de 
mooiste steden van Centraal-Europa. Na de vrije 
lunch maken we een gegidste wandeling doorheen 
het Kazimierz district, de historische Joodse wijk met 
een donkere geschiedenis en tevens het decor van 
Steven Spielberg’s Schindler List. Tegenwoordig is het 
echter een artistieke wijk vol sfeervolle restaurants, 
trendy bars en hippe kunstgalerijen. We leren bij 
over de historische gebeurtenissen en snuiven de 
unieke sfeer op van deze buurt. Ook bezichtigen we 
de Oude Synagoge waar exhibities worden gehouden 

IN GROEP OUDE BINNENSTAD VAN KRAKAU
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over de Joodse tradities in Polen. De komende vier 
nachten verblijven we in hotel Vienna House Easy 
Cracow***. 

6E DAG: KRAKAU O
Samen met een lokale gids gaan we op wandel 
doorheen de oude binnenstad van Krakau, een 
verzamelplaats van bijzondere architectuur, 
historische kerken en gezellige, kleine straatjes. We 
bezoeken de St. Mariakerk, een parel van de gotische 
architectuur, en gaan naar het Kasteel van Wawel, 
een voormalige koninklijke residentie en vandaag 
de dag een indrukwekkend kunstmuseum. In de 
namiddag geniet je van vrije tijd in stad. 

7E DAG: KRAKAU - AUSCHWITZ-BIRKENAU - 
WIELICZKA - KRAKAU O-A
We brengen een aangrijpend bezoek aan het 
vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau, de 
gruwelijke plekken die symbool staan voor de 
wandaden van de nazi’s tijdens WOII. Vervolgens 
bezoeken we de fascinerende zoutmijn van Wieliczka. 
Hier bewonderen we de historische beelden en 

mythische figuren die door de mijnwerkers uit het 
steenzout zijn gehouwen. Terugrit naar Krakau. 
Avondmaal in een lokaal restaurant in Krakau.

8E DAG: KRAKAU - ZAKOPANE - KRAKAU  O-A
Vandaag maakt cultuur plaats voor natuur want 
we gaan naar Zakopane, een stadje gelegen op 
1000 m boven de zeespiegel en omgeven door 
het Tatragebergte. Eens aangekomen brengt de 
kabelbaan van Gubalowka ons naar de top om 
te genieten van een spectaculair uitzicht over het 
gebergte. Een wandeling langs de gezellige Krupowki 
straat mag ook niet ontbreken! ’s Namiddags 
nemen we plaats op een houten vlot voor een 
ontspannende tocht op de rivier Dunajec. Onder 
leiding van een plaatselijke schipper genieten we 
van onvergetelijke panorama’s op de schilderachtige 
pieken. Terugrit naar Krakau. Avondmaal in een lokaal 
restaurant in Krakau.

9E DAG: KRAKAU - BRUSSEL O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel.

9-daagse groepsreis

POLEN

MIN. 14 - MAX. 25 PERSONEN  POLTUN00

Prijs p.p. 10/06/21 15/07/21 02/09/21
2PK 1.499 1.539 1.519
1PK*  1.752 1.810 1.776
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met LOT Polish Airlines
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 8x ontbijt, 4x avondmaal
• Audiosysteem
• Bezoek aan de Driestad (Gdynia, Sopot en 

Gdansk) met een Nederlands- of Engelstalige 
lokale gids

• Schiereiland Westerplatte 
• Het Elblag kanaal
• Rondleiding in de burcht van Malbork met een 

Engelstalige lokale gids
• Uitgebreid bezoek aan Warschau met een 

Nederlands- of Engelstalige lokale gids
• Wandeling doorheen het Kazimierz district in 

Krakau met een Nederlands- of Engelstalige 
lokale gids, inclusief toegang tot de Oude 
Synagoge

• Wandeling doorheen de oude binnenstad van 
Krakau met een Nederlands- of Engelstalige 
lokale gids, inclusief toegang tot de St. 
Mariakerk en het Kasteel van Wawel

• Bezoek aan het vernietigingskamp van 
Auschwitz-Birkenau met een Engelstalige lokale 
gids

• Ontdekking van de zoutmijn van Wieliczka met 
een Engelstalige lokale gids

• Excursie naar Zakopane met de kabelbaan van 
Gubalowka en een ontspannende vlottentocht 

IN DE KIJKER
We ontsnappen de stad en gaan naar het 
schilderachtige Zakopane aan de voet van het 
majestueuze Tatra gebergte.

VANAF € 1.499 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

 AUSCHWITZ-BIRKENAU

 KASTEEL VAN WAWEL, KRAKAU

GDANSK

ZAKOPANE
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Moskou en Sint-Petersburg, getuigen van een rijk verleden

• MOOI CONTRAST TUSSEN HET STUGGE MOSKOU EN HET FRIVOLE SINT-PETERSBURG

• HET RODE PLEIN IN MOSKOU, HET KLOPPENDE HART VAN RUSLAND

• AANDACHT VOOR SERGIEV POSAD EN DE MOSKOUSE METROSTATIONS 

• RONDLEIDING IN HET WERELDBEROEMDE HERMITAGEMUSEUM EN 
BOOTTOCHT OP DE KANALEN VAN SINT-PETERSBURG

1E DAG: BRUSSEL - MOSKOU A
Vlucht naar Moskou. Aankomst en kennismaking met 
de Nederlandstalige lokale gids die ons de komende 
dagen Moskou zal laten ontdekken. Transfer naar het 
hotel. Avondmaal en overnachting in Novotel Moscow 
Centre****, waar we drie nachten verblijven.

2E DAG: MOSKOU O-A
Waar kunnen we onze verkenning van de Russische 
hoofdstad beter beginnen dan op het wereldbekende 
Rode Plein, het hart van de stad. Dé blikvanger 
hier is zonder twijfel de Basiliuskathedraal, dat zich 
kenmerkt door de kleurige, uivormige koepels. We 
zien ook het impressionante GUM-warenhuis, de 
voormalige staatswinkel, en het mausoleum van 
Lenin. Het fameuze Rode Plein biedt ook toegang 
tot het Kremlin, hét symbool van de Russische 
macht. We maken een wandeling binnen de rode 
robuuste omwallingsmuren en brengen een bezoek 
aan de Wapenkamer. ‘s Namiddags gaan we naar 
de beroemde Tretjakovgalerij. De 19e-eeuwse 
kunstmecenas en -verzamelaar Pavel Tretjakov droeg 

in 1892 zijn omvangrijke kunstverzameling over 
aan de stad Moskou. Dankzij dit gebaar werd de 
Tretjakovgalerij geboren, met de meest waardevolle 
iconen van Rusland, samen met alle hoogtepunten 
uit de Russische schilderkunst. Avondmaal en 
overnachting in het hotel.

3E DAG: MOSKOU O-A
Rit naar Sergiev Posad, een stad ten noordoosten 
van Moskou befaamd om zijn kloostercomplexen 
en kerken met vergulde koepels. Nergens 
vinden we dergelijke prachtige voorbeelden van 
de oude Russische en dus religieuze cultuur. 
Vervolgens bezoeken we de iconische Christus 
Verlosserkathedraal, de grootste Russisch-orthodoxe 
kerk, en maken we een korte wandeling over de Brug 
van de Patriarch. Nadien gaan we naar het bekendste 
uitzichtpunt van de stad, de Mussenheuvels. Geniet 
van het panorama over de Russische hoofdstad 
en bewonder de nabijgelegen Staatsuniversiteit 
van Moskou, de grootste universiteit van Rusland. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.

4E DAG: MOSKOU - SINT-PETERSBURG O-A
Na het ontbijt bezoeken we het Novodevitsjiklooster 
waar een aantal tsarina’s en tsarendochters hebben 
geleefd. Hier bezichtigen we ook het kerkhof 
waar heel wat beroemdheden begraven liggen. 
Vervolgens verkennen we de Moskouse metro. Het 
was Stalin die inzag dat de gewone Rus geen geld 
had voor toegangskaartjes van musea en daarom de 
opdracht gaf tot de bouw van de vele metrostations. 
Ze zijn stuk voor stuk ondergrondse paleizen, 
pareltjes van de sociaal-realistische architectuur en 
beeldhouwkunst die de Russische pendelaars met 
kunst en cultuur in contact moesten brengen. 
Na het vrije middagmaal worden we naar het station 
gebracht en nemen we afscheid van onze lokale gids. 
Na slechts vier uur reizen per hogesnelheidstrein 
komen we aan in de ‘Stad der Tsaren’, 
Sint-Petersburg. Bij aankomst maken we kennis met 
de nieuwe Nederlandstalige lokale gids die ons 
Sint-Petersburg zal laten ontdekken. Transfer naar 
het hotel. Avondmaal en overnachting in hotel 
Saint-Petersburg**** of Solo Sokos Vasilievsky**** 
(afreis 04/06/21), waar we vier nachten verblijven.
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5E DAG: SINT-PETERSBURG O-A
Na de mysterieuze schoonheid en stugheid van 
Moskou valt het ‘westerse’ Sint-Petersburg op door 
zijn prachtige residenties, paleizen, tuinen, parken 
en theaters. We starten onze ontdekking van de 
stad met een uitgebreide stadsrondrit waarbij we de 
voornaamste bezienswaardigheden en monumenten 
zien. Ook brengen we een bezoek aan de Petrus- en 
Paulusvesting, waarvan de eerste steen door Peter 
de Grote zelf werd gelegd, wat gold als de officiële 
stichting van de stad. De klokkentoren met de 
vergulde spits is hét symbool van Sint-Petersburg. Na 
een vrije lunch bezoeken we de kleurrijke Russisch-
orthodoxe kerk van de Verlosser van het Bloed, een 
van de meest opvallende gebouwen in de stad en 
gebouwd op de plek waar Tsaar Alexander II in 1881 
werd vermoord. We sluiten de dag af met een bezoek 
aan het befaamde Fabergémuseum dat gevestigd 
is in het weelderige Shuvalov-paleis. Avondmaal en 
overnachting in het hotel.

6E DAG: SINT-PETERSBURG O-A
Vandaag bezoeken we Peterhof, de zomerresidentie 
van Peter de Grote, oftewel het ‘Versailles van 
Rusland’. Peterhof moest het paleis van Versailles in 
Parijs naar de kroon steken en dit is aardig gelukt. 
Het complex kenmerkt zich door sierlijke paleizen, 
schitterend aangelegde tuinen en mooie fonteinen. 
‘s Namiddags gaan we naar het Alexander Nevski-
klooster, dat toegang biedt tot de twee bekendste 
begraafplaatsen van de stad. Hier hebben heel wat 
beroemde Russen hun laatste rustplaats gevonden, 
waaronder de bekende componisten Tsjaikovski en 
Rubinstein. Avondmaal en overnachting in het hotel.

7E DAG: SINT-PETERSBURG O-A
Tijd voor het befaamde Hermitagemuseum, een van 
de grootste én bekendste schatkamers ter wereld. 
Een rondleiding voert ons door het bekendste 
museumgebouw, het Winterpaleis. Het museum 
is ontstaan in 1764 uit de grote verzameling 
schilderijen van Catharina de Grote. Tegenwoordig 
omvat het museum een verzameling uit de Oudheid, 
de Middeleeuwen en de latere kunst en cultuur. 
Ook archeologische vondsten en kunst uit Azië en 
de Russische cultuur zijn goed vertegenwoordigd. 
Aangezien het niet mogelijk is om alle 1.500 
vertrekken te bezichtigen, beperken wij ons tot de 
meest in het oog springende zalen. In de namiddag 
bewonderen we de Isaakkathedraal, ongetwijfeld de 
mooiste kathedraal van Sint-Petersburg. We sluiten 
de dag af met een ontspannende boottocht op de 
vele kanalen van Sint-Petersburg, ‘het Venetië van 
het Noorden’. Avondmaal en overnachting in het 
hotel.

8E DAG: SINT-PETERSBURG - BRUSSEL O
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor 
de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

RUSLAND

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  RUSTUN00

Prijs p.p. 21/05/21 04/06/21 02/07/21 09/07/21
2PK 1.939 1.949 1.919 1.919
1PK*  2.422 2.441 2.402 2.402
Prijs p.p. 16/07/21 23/07/21 06/08/21 13/08/21
2PK 1.919 1.919 1.919 1.919
1PK*  2.402 2.402 2.402 2.402
Prijs p.p. 03/09/21 10/09/21 17/09/21
2PK 1.889 1.889 1.889
1PK*  2.335 2.335 2.335
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Nederlandstalige lokale gidsen in Moskou en 

Sint-Petersburg
• Internationale vluchten met LOT Polish Airlines
• Hogesnelheidstrein Moskou-Sint-Petersburg 

in 2e klasse
• Lokaal transport in comfortabele autocar 

met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 7x avondmaal
• Audiosysteem
• Infomoment
• Ontdekking van het Rode Plein met rondleiding 

in het Kremlin, inclusief toegang tot de 
Wapenkamer

• Bezoek aan de Tretjakovgalerij
• Verkenning van Sergiev Posad 
• Christus Verlosserkathedraal met de Brug van 

de Patriarch
• Mussenheuvels
• Novodevitsjiklooster met begraafplaats
• Ontdekking van de Moskouse metrostations
• Stadsrondrit in Sint-Petersburg met bezoek 

aan de Petrus en Paulus vesting
• Bezoek aan de kerk van de Verlosser van het 

Bloed en de Isaakkathedraal
• Het befaamde Fabergé-museum
• Bezoek aan Peterhof
• Alexander Nevski-klooster met twee 

begraafplaatsen
• Rondleiding in het Hermitagemuseum
• Boottocht op de kanalen van Sint-Peterburg

IN DE KIJKER
• Verblijf in excellente 4* hotels op basis van 

halfpension.
• Tijdens de afreis van 04/06/21 geniet je in 

Sint-Petersburg van de Witte Nachten, een 
bijzonder fenomeen waarbij het ’s nachts nooit 
echt donker wordt.

VISUM VOOR RUSLAND
Dankzij de invoering van een elektronisch visum 
kan je vanaf januari 2021 snel en eenvoudig een 
visum bekomen voor Rusland. Dit verplichte 
e-visum is niet inbegrepen en dien je zelf voor 
afreis online aan te vragen via https://evisa.kdmid.ru/ 
en met kredietkaart te betalen. De kost hiervoor 
bedraagt $ 40 per persoon. Je ontvangt het 
e-visum niet later dan 4 dagen na aanvraag.

VANAF € 1.889 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

HERMITAGEMUSEUM, SINT-PETERSBURG
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Riviercruise langs Moskou en Sint-Petersburg
• RIVIERCRUISE RIJK AAN RUSSISCHE CULTUUR EN GESCHIEDENIS

• MAAK KENNIS MET HET MYSTERIEUZE MOSKOU

• PRACHTIGE KATHEDRALEN, PALEIZEN EN TUINEN

• B EZOEK AAN DE WERELDBEROEMDE HERMITAGE IN SINT-PETERSBURG

1E DAG: AMSTERDAM - MOSKOU  A 
Vlucht vanuit Amsterdam naar Moskou. Bij aankomst 
transfer naar het riviercruiseschip MS Krasin***+ 
(of MS Pushkin***+). Je krijgt uitgebreid de kans 
om de Russische hoofdstad te ontdekken, want 
het riviercruiseschip blijft gedurende 2 nachten in 
Moskou aangemeerd.

2E EN 3E DAG: MOSKOU  O-M-A 
Tijdens deze twee dagen in Moskou staan er voor 
jou alvast een stadstour en een bezoek aan het 
Kremlin op het programma. Het middelpunt van het 
Kremlin wordt gevormd door het Kathedralenplein, 
waar je één kathedraal zal bezoeken. Aan boord 
zal je meegedeeld worden wanneer deze excursies 
zullen plaatsvinden. Tijdens de stadstour zal je onder 
andere kunnen genieten van het uitzicht op het 
Rode Plein, de beroemde felgekleurde uivormige 
koepels van de Basiliuskathedraal, het Lenin 
Mausoleum, het Bolsjojtheather, het warenhuis GUM 
en de staatsuniversiteit van Moskou. Een andere tour 
neemt je mee naar het Kremlin, een grondgebied 
van 27,5 hectare dat uitgestrekte pleinen, prachtige 

tuinen, paleizen en fraaie kerken herbergt. Samen 
met het Rode Plein maken zij deel uit van de 
UNESCO werelderfgoedlijst. Daarnaast heb je ook 
nog vrije tijd om het fascinerende Moskou op je 
eigen tempo te ontdekken. Wanneer het schip op de 
derde dag koers zet richting Uglich kan je ’s avonds 
de kapitein vergezellen tijdens de welkomstcocktail. 

4E DAG: UGLICH  O-M-A 
Vandaag kom je aan in het pittoreske Uglich, 
gelegen op de rechteroever van de Volga. Hier zal 
je een bezoek brengen aan de beroemde groene 
koepelvormige Kathedraal van de Transfiguratie, 
prachtig gelegen aan de oevers van de Volga. Een 
ander hoogtepunt van de stad is de Demetriuskerk. 

5E DAG: YAROSLAVL  O-M-A 
Jouw volgende stop is Yaroslavl, een Volga haven. 
Geniet tijdens de stadstour van een bezoek aan 
de 17e-eeuwse kerk van de profeet Elias. Een 
ongelooflijk bouwwerk dat magnifieke fresco’s en 
klassieke Russische architectuur herbergt. Op het 
Sovetskaya plein, het centrale punt van de stad, 

vind je het pronkstuk, namelijk het 12e-eeuwse 
Transfiguratie klooster en de kerk.

6E DAG: GORITSY  O-M-A 
Je meert aan in Goritsy, een oud Russisch dorp, 
gelegen aan de rivier de Sheksna. Van hieruit breng 
je een bezoek aan het nabijgelegen 14e-eeuwse 
Kirillo-Belozersky klooster, één van de beroemdste 
kloosters van Rusland, gesitueerd aan het Witte 
Meer. 

7E DAG: KIZHI  O-M-A 
Varend op het uitgestrekte Onegameer kom je 
uiteindelijk aan bij het noordelijk gelegen eiland Kizhi. 
Dit openluchtmuseum staat bekend als de parel van 
de 18e-eeuwse houtarchitectuur. Enkele van deze 
houten constructies staan op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO. Je kan hier onder andere de met 22 
koepels versierde Kathedraal van de Transfiguratie 
bewonderen. Deze spectaculaire koepels werden 
volledig uit hout vervaardigd zonder gebruik te 
maken van spijkers.

IN GROEP

INFOMOMENT

MOSKOU
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8E DAG: MANDROGI  O-M-A 
Vandaag brengt de cruise je naar het pittoreske 
dorpje Mandrogi, gelegen aan de rivier Svir. 
Tijdens deze stop kan je op de groene 
rivieroever ontspannen en genieten van een 
barbecuelunch (onder voorbehoud van de route 
en weersomstandigheden). Tijdens een wandeling 
verken je het charmante landschap, bezaaid met 
kleurrijke “izbas”: kleine houten blokhuthuizen in 
oud-Russische stijl. Je riviervaart loopt stilaan op 
zijn einde, vanavond kan je jouw kapitein vergezellen 
tijdens een afscheidsdiner.

9E EN 10E DAG: SINT-PETERSBURG  O-M-A 
Deze ochtend kom je aan in Sint-Petersburg, de 
‘Stad der Tsaren’, in 1703 gesticht door Tsaar Peter 
de Grote. Tijdens de stadsrondrit per bus zal je 
reeds de belangrijkste bezienswaardigheden van 
SintPetersburg, ooit thuisbasis van de Russische adel, 
kunnen bewonderen. Je rijdt langs Nevsky Prospect, 
de belangrijkste boulevard van Sint-Petersburg, 
prachtige monumenten en historische gebouwen 
in onder andere barokstijl. Tijdens een andere tour 
zal je het hoofdcomplex van het wereldberoemde 
Hermitage museum bezoeken. Kunstliefhebbers 
zullen in dit museum zeker hun hart kunnen ophalen, 
want alle stromingen, stijlen en landen worden hier 
vertegenwoordigd. Aan boord zal je meegedeeld 
worden wanneer deze excursies zullen plaatsvinden.

11E DAG: SINT-PETERSBURG  O-M-A 
Geniet van deze vrije dag om je aan boord van het 
cruiseschip te ontspannen of om Sint-Petersburg op 
je eigen tempo verder te ontdekken. 

12E DAG: SINT-PETERSBURG - AMSTERDAM  O 
Na het ontbijt vindt de ontscheping plaats. 
Vervolgens brengt de transfer je naar de luchthaven 
van Sint-Petersburg en vlieg je terug naar 
Amsterdam.

12-daagse riviercruise

RUSLAND

MIN. 20 - MAX. 40 PERSONEN  RUSPCF01

Prijs p.p. 14/05/21 05/06/21 19/07/21 10/08/21 01/09/21

2PK benedendek 1.419 1.509 1.449 1.549  1.449
2PK hoofddek 1.499 1.589 1.549 1.629 1.539
2PK bovendek 1.519 1.609 1.649 1.649 1.559
2PK bootdek 1.559 1.649 1.789 1.689 1.599

OPMERKINGEN
De route van de cruise is steeds onder voor-
behoud van wijzigingen
Dit schip is niet rolstoeltoegankelijk
Alle kajuiten hebben panoramische ramen, 
behalve de benedendekkajuiten (patrijspoort)
Het geven van fooien is een persoonlijke zaak 
en afhankelijk van jouw tevredenheid over de 
verleende service. Een richtlijn hiervoor is € 5 tot 
€ 7 per persoon per dag (ter plaatse te betalen).
Ruimbagage tijdens de vlucht is niet inbegrepen, 
deze dient online via de airline bijgeboekt te 
worden.

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids tijdens de 

vermelde excursies in Moskou en 
Sint-Petersburg

• Engelstalige lokale gids op dag 4, 5,6,7 en 8
• Internationale vluchten (vanuit Amsterdam) 
• Lokaal transport in comfortabele autocar 

met airconditioning 
• Alle overnachtingen aan boord van het 

MS Krasin***+ of MS Pushkin***+

• 11x ontbijt, 10x middagmaal, 11 avondmaal
• Havengelden en -taksen
• Audiosysteem tijdens de vermelde excursies 
• Infomoment
• Dag 2-3: stadstour, bezoek aan het Kremlin 

en 1 kathedraal
• Dag 4: wandeling, bezoek aan de 

Transfiguratiekathedraal en Demetriuskerk
• Dag 5: stadstour, bezoek aan het Transfiguratie 

klooster en de kerk van de profeet Elias
• Dag 6: stadstour, bezoek aan het klooster van 

Kirillo-Belozersky
• Dag 7: bezoek aan openluchtmuseum van 

houten architectuur
• Dag 8: wandeling en barbecue lunch (in plaats 

van aan boord)
• Dag 9-10: stadstour en bezoek aan de 

Hermitage

VISUM VOOR RUSLAND
Dankzij de invoering van een elektronisch visum 
kan je vanaf januari 2021 snel en eenvoudig een 
visum bekomen voor Rusland. Dit verplichte 
e-visum is niet inbegrepen en dien je zelf voor 
afreis online aan te vragen via https://evisa.kdmid.
ru/ en met kredietkaart te betalen. De kost 
hiervoor bedraagt $40 per persoon. Je ontvangt 
het e-visum niet later dan 4 dagen na applicatie.

VANAF € 1.419 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

KIZHI

RIVIERCRUISESCHIP MS KRASIN

Verblijf in buitenkajuiten: bootdek kajuit (9m²) 
• bovendek kajuit (9m²) • hoofddek kajuit (9m²) 
• benedendek kajuit (patrijspoort) (10,5m²) 
Faciliteiten in elke kajuit: badkamer met douche, 
toilet • 2 aparte bedden • airconditioning • tv 
Faciliteiten: 2 restaurants • bars • zonnedek 
• souvenirshop • leesruimte • geen liften 
Gegevens schip: bouwjaar: 1981 (gerenoveerd in 
2008) • vlag: Rusland • dekken: 5 
• aantal kajuiten: 110 • aantal passagiers: 260
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Litouwen, Letland en Estland, een hecht trio
• VEELZIJDIGE HOOFDSTEDEN: VILNIUS, RIGA & TALLINN

• DE SPROOKJESACHTIGE KASTELEN VAN TRAKAI EN SIGULDA

• KOERSE SCHOORWAL, ‘DE SAHARA VAN DE BALTISCHE LANDEN’

• PROEF DE LOKALE KEUKEN: FOOD TOUR IN RIGA EN 
MIDDELEEUWS AVONDMAAL IN TALLINN

1E DAG: BRUSSEL - VILNIUS
Bijna altijd worden Litouwen, Letland en Estland in 
één adem vernoemd. Eeuwenlang ingeklemd tussen 
het immense Russische Rijk en de Oostzee zijn ze met 
elkaar verbonden door de geschiedenis, maar toch 
heeft ieder land een geheel eigen cultuur, landschap, 
gerechten en taal. Tijd om dit te ontdekken! Vlucht naar 
Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Bij aankomst staat 
de Nederlandstalige lokale gids ons op te wachten. 
Transfer naar het hotel. We verblijven twee nachten in 
hotel Art City Inn***.

2E DAG: VILNIUS  O
Na het ontbijt kuieren we door het sfeervolle historische 
hart van Vilnius, erkend als UNESCO Werelderfgoed. Niet 
te missen zijn de pastelkleurige gebouwen, het prachtige 
stadsplein, de gotische St. Annakerk, de barokke 
kathedraal en het Gediminaskasteel. Geniet van een vrije 
namiddag en ga zelf op ontdekking door de stad. 

3E DAG: VILNIUS - TRAKAI - KAUNAS O
Even buiten Vilnius bevindt zich Trakai, de voormalige 
hoofdstad van het groothertogdom Litouwen dat is 

omgeven door bossen, heuvels en meren. We bezoeken 
het gelijknamige kasteel sprookjesachtig gelegen op een 
eiland op het meer. Vandaag is het kasteel de thuisbasis 
van een prachtig historisch museum met een bijhorende 
expositie van de Karaïm, een etnische minderheid 
die nog steeds te vinden is in dit gebied. We rijden 
verder naar de vestingstad Kaunas, de tweede grootste 
stad van het land die tussen de twee wereldoorlogen 
dienstdeed als tijdelijke hoofdstad. Tijdens onze 
verkenning doorheen het historische centrum zien 
we onder meer de kathedraal en de indrukwekkende 
monumenten op het centrale plein. Overnachting in 
hotel Ibis Kaunas Centre***. 

4E DAG: KAUNAS - KLAIPÉDA - 
KOERSE SCHOORWAL - KLAIPÉDA O
Rit naar Klaipéda, gelegen aan de Oostzee. We 
brengen er een bezoek aan de haven die vanwege 
zijn ijsvrije toestand de belangrijkste van het land 
is. Ook ontdekken we het oude stadsgedeelte dat 
met zijn bijzondere architectuur, gezellige straatjes 
en het bekende beeldenpark heel wat te bieden 
heeft. Vervolgens gaat het naar de Koerse Schoorwal, 

oftewel ‘de Sahara van de Baltische Landen’, een 
schiereiland met talloze wandelende zandduinen, 
donkere dennenbossen en goudgele stranden. Vooraleer 
we terugkeren naar Klaipéda bezoeken we nog het 
vissersdorpje Nida. Overnachting in hotel Green Park***. 

5E DAG: KLAIPÉDA - KRUISENHEUVEL - 
RUNDALE - RIGA O
Vandaag gaat het richting Riga, de hoofdstad 
van Letland. Onderweg stoppen we even aan de 
Kruisheuvel, een bedevaartsoord met duizenden 
kruisen op twee kleine heuvels, een opmerkelijke en 
mysterieuze ervaring! Vervolgens gaan we naar Rundale 
voor een bezoek aan het barokke paleis. Dit bouwwerk 
is een toonaangevend ontwerp van de Italiaans-
Russische architect Francesco Bartolomeo Rastrelli, 
die ook het Winterpaleis in Sint-Petersburg voor zijn 
rekening nam. Het gerenoveerde paleis geeft ons een 
beeld van authentiek meubilair uit de 18e eeuw. Ook de 
gouden- en de witte hal en de prachtige tuin in Franse 
stijl zijn een lust voor het oog. Verder naar Riga waar we 
twee nachten verblijven in hotel Ibis Styles Riga***.

IN GROEP RIGA
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6E DAG: RIGA O
Klaar voor een onvergetelijk bezoek doorheen Riga? 
Zowel te voet als met onze bus gaan we langs alle 
bezienswaardigheden die de stad zo bijzonder maken. 
We rijden langs de brede boulevards en genieten van 
een prachtig zicht op de parken, de Bastionheuvel, het 
Nationaal Theater, de art nouveau gebouwen, de opera 
en de Daugava rivier met zijn indrukwekkende bruggen. 
Een wandeling doorheen de oude stad brengt ons langs 
pittoreske straten en oude gildehuizen. Verder zien 
we de Domkathedraal, het parlementsgebouw en het 
kasteel van Riga. Als kers op de taart gaan we verder 
naar de bedrijvige centrale markt voor een food tour 
waarbij we de smaken van de lokale keuken ontdekken, 
het hoogtepunt van de dag. ‘s Nammidags heb je de tijd 
om de schoonheid van deze stad nog eens zelf te gaan 
bewonderen.  

7E DAG: RIGA - SIGULDA - PÄRNU - TALLINN O
Onderweg naar Tallinn, in Estland, houden we 
halt in Sigulda, met als mooie bijnaam ‘het Letse 
Zwitserland’. Het dankt zijn bijnaam onder meer aan zijn 

sprookjesachtige ligging aan de vallei van de Gauja rivier 
in het gelijknamige nationale park dat de laatste jaren 
uitgegroeid is tot een belangrijk wintersportcentrum. 
We zijn getuige van een prachtig uitzicht over de vallei 
en bezoeken het 13e-eeuwse kasteel van Turaida. Even 
verder maken we een korte stop in Pärnu, in de zomer 
een toeristische trekpleister in Estland. Aankomst in 
Tallinn waar we twee nachten verblijven in hotel Hestia 
Seaport***. 

8E DAG: TALLINN O-A
Tijd voor de ontdekking van de derde hoofdstad van 
deze reis, het wondermooie Tallinn. We trekken door 
de oude stad, bekend om zijn gotische architectuur. 
We wandelen langs de Toompeaheuvel met de Dom en 
de Russisch-orthodoxe Alexander Nevski kathedraal. 
Vanop enkele kijkplatforms genieten we van een 
fantastisch uitzicht over de stad en de Baltische Zee. De 
wandeltocht gaat verder langs het stadhuis in gotische 
stijl, de bijzondere Raadsapotheek en de Sint-Olafkerk. 
In de romantische Katariinasteeg met authentieke 
koopmanshuizen stellen lokale kunstenaars graag hun 
werk tentoon. Vrije namiddag om de stad zelf verder 
te ontdekken. Een bezoek aan het maritieme museum 
Lennusadam, gelegen in een indrukwekkende oude 
loods voor watervliegtuigen, is een echte aanrader. ‘s 
Avonds schuiven we aan tafel voor een middeleeuws 
avondmaal in een lokaal restaurant, een leuke ervaring 
en de perfecte afsluiter van deze reis! 

9E DAG: TALLINN - BRUSSEL O 
Vrije tijd tot de transfer naar luchthaven van Tallinn voor 
de terugvlucht naar Brussel. 

9-daagse groepsreis

BALTISCHE LANDEN

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  LTUTUN00

Prijs p.p. 12/06/21 10/07/21 24/07/21 14/08/21
2PK 1.139 1.189 1.189 1.189
1PK*  1.456 1.522 1.522 1.522
Prijs p.p. 04/09/21
2PK 1.139
1PK*  1.456
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• Internationale vluchten met LOT Polish Airlines
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 8x ontbijt, 1x avondmaal
• Audiosysteem
• Stadsbezoek aan Vilnius, hoofdstad van 

Litouwen
• Bezoek aan het prachtige waterslot van Trakai
• Wandeling doorheen het middeleeuwse 

stadscentrum van Kaunas
• Verkenning van Klaipéda
• Nationale park Koerse Schoorwal
• Kruisenheuvel
• Bezoek aan het paleis van Rundale met zijn 

tuinen 
• Stadsbezoek aan Riga, hoofdstad van Letland
• Leuke food tour in de centrale markt van Riga
• Bezoek aan het Turaidakasteel in Sigulda in het 

Gauja Nationaal Park
• Verkenning van Pärnu
• Stadsbezoek aan Tallinn, hoofdstad van Estland
• Middeleeuws avondmaal in Tallinn 

IN DE KIJKER
Volledig dag in Vilnius, Riga en Tallinn waarbij je 
in de namiddag steeds van vrije tijd geniet om 
zelf op ontdekking te gaan.

VANAF € 1.139 P.P.

 cultuur  
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

WATERSLOT VAN TRAKAI

TALLINN

KOERSE SCHOORWAL
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Fjorden, charme en tradities
• DE TROLLSTIGEN, EEN SPECTACULAIRE BERGWEG

• MINICRUISE OP DE SOGNEFJORD EN GEIRANGERFJORD

• ONTDEKKING VAN NOORSE STEDEN: OSLO EN BERGEN

• PRACHTIGE PANORAMISCHE TREINREIS IN FLÅM

1E DAG: BRUSSEL - OSLO
Vlucht van Brussel naar Oslo. Transfer naar het hotel. Ga 
je de stad al eens verkennen? Overnachting in Oslo in 
Thon Hotel Astoria***.

2E DAG: OSLO - GEILO O
Een lokale gids wacht ons op voor een drie uur 
durende rondleiding doorheen Oslo. We wandelen 
door het Frogner Park, een mooi publiek stadspark 
vol levensechte beelden, langs het Koninklijk Paleis, 
het stadhuis en de Akershus vesting. Tijdens onze 
stadsverkenning bezoeken we het Vikingskipshuset, een 
museum gewijd aan de Vikingen en hun impressionante 
Vikingschepen. In de namiddag rijden we door naar het 
meer van Tyrifjord en de vallei van Hallingdal. Op het 
einde van de dag bereiken we Geilo. In het centrum 
van het dorp zie je de woonhuizen en voorraadschuren 
zoals die vroeger werden gebouwd. Geilo is centraal 
gelegen op de spoorlijn tussen Oslo en Bergen. Het is 
een populaire bestemming zowel in de zomer als in de 
winter. Overnachting in Geilo in hotel Ustedalen***.

3E DAG: GEILO - BERGEN O
Na een deugddoend ontbijt rijden we via het 
bergplateau Hardangervidda naar Bergen. Onderweg 
stoppen we aan een van de hoogste watervallen 
van het land, de Voringfoss. Aankomst in Bergen, 
de ‘Poort naar de Fjorden’. Het is een internationale 
stad rijk aan historie en tradities. Met een lokale 
gids verkennen we het gezellige stadscentrum. We 
wandelen door de kleurrijke hanzewerf Bryggen, 
UNESCO Werelderfgoed. Dit vormt al duizenden jaren 
een belangrijke handelsplaats, maar vandaag de dag 
vind je er voornamelijk pottenpakkers, juweliers en 
kunstenaars. Visliefhebbers kunnen hun hart ophalen 
op de bekende vismarkt. Met de Fløibanen-kabelbaan 
gaan we naar de top van de berg Fløyen. Hier genieten 
we van een overweldigend uitzicht over Bergen en de 
schilderachtige fjorden. Als dit geen ideale plek is om 
een panorama te trekken! Overnachting in Bergen in 
hotel Best Western Plus Hordaheimen***.

4E DAG: 
BERGEN - SOGNEFJORD - FLÅM - FØRDE O
Vandaag rijden we naar een klein dorpje in het hart 
van de fjorden, Gudvangen. Hier maken we een 
‘minicruise’ over de beroemde Nærøyfjord en de 
Aurlandsfjord, twee vertakkingen van de langste fjord 
van Noorwegen, de Sognefjord, oftewel de ‘Koning 
der Fjorden’. De Nærøyfjord is zeer smal, op sommige 
plaatsen slechts 250 meter breed. Dit in combinatie 
met de bergtoppen die tot wel 1770 meter hoog zijn, 
zorgt voor een spectaculair en onvergetelijk uitzicht. 
Deze magische ‘minicruise’ brengt ons tot in Flåm en 
hier maken we ons klaar voor een van de 10 mooiste 
treinreizen ter wereld. Deze panoramische treinreis van 
45 minuten legt een afstand af van ongeveer 20 km. 
Onderweg genieten we van de prachtigste uitzichten 
over spectaculaire watervallen, rivieren en steile bergen. 
Dit is ongetwijfeld een van de hoogtepunten van je reis! 
Nadien rijden we naar Fodnes waar we tijdens een korte 
ferryovertocht opnieuw de Sognefjord oversteken naar 
Mannheller. Vervolgens rit naar Førde. Overnachting in 
Thon Hotel Førde***.

IN GROEP DE TROLLSTIGEN
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5E DAG: FØRDE - BRIKSDALGLETSJER - 
GEIRANGER - ÅLESUND O
Rit naar Briksdal waar we de grootste gletsjer van het 
Europese vasteland aantreffen. Een wandelpad van 
ongeveer 2,5 km brengt je in ongeveer 40 minuten 
tot aan het meer van Briksdal. Vanaf hier heb je een 
adembenemend uitzicht op de witte ijsmassa. Diegenen 
die liever niet wensen te wandelen, kunnen optioneel 
een troll car (elektrische wagen) nemen om de gletsjer 
te bereiken. Vervolgens rijden we verder naar Geiranger 
voor alweer een hoogtepunt: een ‘minicruise’ op de 
Geirangerfjord, UNESCO Werelderfgoed. Vervolgens 
trakteert de bochtige Eagle Road ons op fantastische 
uitzichten over de Geirangerfjord en de waterval 
‘Zeven Zusters’. We nemen de ferry van Eidsal naar 
Linge en rijden verder naar Ålesund, een bekend Art 
Nouveaustadje. Het vissersstadje ligt aan de kust en 
dankzij de vele kanalen in het stadscentrum wordt 
Ålesund ook wel het ‘Venetië van Noorwegen’ genoemd. 
Overnachting in Thon Hotel Ålesund***.

6E DAG: ÅLESUND - TROLLSTIGEN - SVINGVOLL O
Tijd voor de Trollstigen, oftewel de ‘Trollenweg’! Deze 
spectaculaire weg brengt ons met 11 haarspeldbochten 
naar boven. De natuur langs deze route is prachtig: 
watervallen, fjorden, steile bergwanden... Eenmaal 
op de top stoppen we bij het uitkijkpunt waar we 
kunnen genieten van een fenomenaal uitzicht over 
de Geirangerfjord en zijn omgeving. We vervolgen de 
mooie route langs Bjorli, Dombas en de vallei van 
Gudbrandsdal. Overnachting in Svingvoll in Thon Hotel 
Skeikampen***.

7E DAG: SVINGVOLL - LILLEHAMMER - OSLO O
Na het ontbijt rijden we naar Lillehammer, een stad 
die vooral bekend staat vanwege de Olympische 
Winterspelen van 1994. Vrije tijd in de stad. Optioneel 
kan je het Maihaugen bezoeken, het grootste 
openluchtmuseum van Europa. Ook kan je optioneel de 
oude skischans beklimmen. Vanop de top heb je een 
geweldig uitzicht over de stad en het naburige meer. 
Nadien rijden we langs het meer van Mjøsa, het grootste 
meer van Noorwegen, naar Oslo waar je nog vrije tijd 
hebt om de stad verder te ontdekken. Wandel door 
de Karl Johan Gate, de grote, lange straat in Oslo die 
loopt van het Centraal Station naar het Koninklijk Paleis. 
Hier vind je tal van toeristenkraampjes, winkels, bars 
en restaurants. De vele straatartiesten en muzikanten 
zorgen voor de vrolijke noten. Overnachting in Oslo in 
Thon Hotel Astoria***.

8E DAG: OSLO - BRUSSEL O
Het zijn de laatste uurtjes in Oslo. Zin in een Noorse 
ochtendkoffie? Ga dan naar de gezellige straten van de 
wijk Grünerløka, een van de hipste wijken van Oslo waar 
de koffiebars er bijna niet te tellen zijn. Transfer naar de 
luchthaven van Oslo voor de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

NOORWEGEN

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  NORTUN02

Prijs p.p. 06/06/21 13/06/21 20/06/21 11/07/21
2PK 1.459 1.459 1.499 1.499
1PK  1.831 1.831 1.854 1.854
Prijs p.p. 18/07/21 25/07/21 01/08/21 15/08/21
2PK 1.499 1.459 1.479 1.459
1PK  1.854 1.831 1.837 1.831

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met Brussels Airlines 

of Scandinavian Airlines
• Ferryovertochten Fodnes-Mannheller en 

Eidsdal-Linge
• Lokaal transport in comfortabele autocar 

met airconditioning 
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt
• Stadsverkenning met een Engels- of 

Nederlandstalige lokale gids in Oslo, inclusief 
bezoek aan het Vikingskipshuset 

• Stadsverkenning met een Engels- of 
Nederlandstalige lokale gids in Bergen, inclusief 
de Fløibanen-kabelbaan

• Minicruise op de Sognefjord
• Panoramische treinrit in Flåm
• Wandeling naar de Briksdalgletsjer
• Minicruise op de Geirangerfjord
• Verkenning van Ålesund
• Tocht over de spectaculaire Trollstigen
• Stop in Lillehammer

IN DE KIJKER
Dankzij de inbegrepen minicruises en 
ferryovertochten is het optimaal genieten van de 
schilderachtige fjorden waar Noorwegen zo 
bekend om staat.

VANAF € 1.459 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

BERGEN

WANDELPAD NAAR DE BRIKSDALGLETSJER
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Natuurparadijs van gletsjers en fjorden
• LILLEHAMMER, TRONDHEIM, BERGEN EN OSLO MET LOKALE GIDSEN

• PUUR NATUUR: UNIEKE FJORDEN EN KLETTERENDE WATERVALLEN

• MINICRUISE DOOR DE DIEPBLAUWE GEIRANGERFJORD, UNESCO WERELDERFGOED

• DE ATLANTIC ROAD, EEN VAN DE MOOISTE TOERISTISCHE ROUTES 
TER WERELD

1E DAG: BRUSSEL - OSLO A
Vlucht naar Oslo en transfer naar het hotel. 
Avondmaal en overnachting in hotel Scandic 
Solli****.

2E DAG: OSLO - LILLEHAMMER O
Onderweg naar Lillehammer passeren we het 
Mjosameer, het grootste meer van Noorwegen. Na de 
vrije lunch neemt een lokale gids ons mee op wandel 
doorheen het mooie centrum van Lillehammer. 
Ook bezoeken we Maihaugen, een cultuurhistorisch 
museum in openlucht. Nadien geniet je van vrije 
tijd in de stad. Overnachting in hotel Scandic 
Lillehammer****.

3E DAG: LILLEHAMMER - TRONDHEIM O
Via Vinstra, vooral bekend van Peer Gynt, een 
komische figuur uit de Noorse folklore, rijden we 
noordwaarts naar Trondheim, de eerste hoofdstad 
van Noorwegen. In de namiddag maken we een 
gegidste wandeling door de levendige stad. We 
bewonderen onder meer de vele houten pakhuizen 
op palen en wandelen langs de imposante Nidaros 

kathedraal. In de vele restaurants vind je vooral 
plaatselijke gerechten en een breed scala uitstekend 
lokaal gebrouwen bier. Overnachting in hotel Scandic 
Bakklandet****.

4E DAG: 
TRONDHEIM - ATLANTIC ROAD - MOLDE O-A
We rijden langs de kustlijn en passeren het dorpje 
Aure. Vervolgens nemen we de ferry van Tømmervåg 
naar Seivika om dan via Kristiansund over de specta-
culaire Atlantic Road te rijden. Dit stukje weg kreeg 
de titel van mooiste autoroute ter wereld. Waarom? 
Het is een sensationele weg die met lage bruggen 
en scherpe bochten verschillende (rots)eilandjes met 
elkaar verbindt, met adembenemende uitzichten 
op het grillige kustlandschap tot gevolg. Verder naar 
Molde. Avondmaal en overnachting in hotel Scandic 
Alexandra Molde***.

5E DAG: MOLDE - TROLLSTIGEN - ÅLESUND  O
Na de ferryovertocht van Sølsnes naar Åfarnes 
rijden we verder over de bekendste bergweg van 
Noorwegen: de Trollstigen, een kronkelige weg met 

een steile helling van 10% en elf haarspeldbochten. 
Eenmaal boven zijn er uitkijkpunten die je een 
spectaculair uitzicht geven op de bergen. We rijden 
verder naar Ålesund, een gezellig havenstadje 
gelegen op een schiereiland met tal van eilandjes 
rondom. Tijdens een wandeling doorheen 
het pittoreske centrum bewonderen we het 
sprookjesachtige uiterlijk dankzij de art nouveau-
architectuur en de mooie Jugendstilhuizen. Ook 
de oude haven is een bezoekje zeker waard. 
Overnachting in hotel Scandic Parken****.

6E DAG: ÅLESUND - GEIRANGER - FØRDE O-A
We nemen de ferry van Linge naar Eidsdal en 
rijden verder over de Ørnevei (Adelaarsweg) 
en de Ørnesvingen (Adelaarsbochten) naar het 
plaatsje Geiranger. Op het uitkijkpunt Flydasjuvet 
hebben we een prachtig uitzicht over Geiranger 
en de wereldberoemde Geirangerfjord, UNESCO 
Werelderfgoed. Tijdens een korte cruise over de fjord 
bewonderen we de steile rotswanden en talrijke 
watervallen zoals de Brudesløret (Bruidssluier) en de 
de Syv Søstre (Zeven Zusters). 

IN GROEP

INFOMOMENT

ATLANTIC ROAD
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Vervolgens genieten we van een panoramische rit 
langs het Hornindalmeer dat met een diepte van 539 
meter het diepste meer van Europa is. Verder naar 
Førde. Avondmaal en overnachting in hotel Scandic 
Sunnfjord****.

7E DAG: FØRDE - BERGEN O-A
We rijden naar het uitkijkpunt waar we een mooi 
zicht hebben op de Bøyabreen, een zijarm van de 
Jostedalsbreen-gletsjer. Vervolgens bezoeken we 
het Norsk Bremuseum, het gletsjermuseum dat ons 
laat kennismaken met de geschiedenis en evolutie 
van de gletsjers en fjorden. We maken een prachtige 
rit langs de oevers van de Sognefjord en nemen 
een korte ferryovertocht van Hella naar Vangsnes. 
In Vik i Sogn bezoeken we de prachtige staafkerk 
van Hopperstad. Ook maken we enkele mooie foto’s 
bij de Vikafjellbergpas en de prachtige waterval 
Tvindefossen. Verder naar de handelsmetropool 
Bergen. Avondmaal en overnachting in hotel Zander 
K****, waar we twee nachten verblijven.

8E DAG: BERGEN  O
In de voormiddag neemt een lokale gids ons mee 
doorheen Bergen. We starten met een bezoek aan 
de kleurrijke hanzewerf Bryggen, het historische 
centrum van Bergen en UNESCO Werelderfgoed. De 
noordkade met de oude, mooi gekleurde huisjes met 
spitse gevels is een van de meest gefotografeerde 
plaatsen van Noorwegen. Ook wandelen we langs 
de Mariakerk en de Bergenhus-burcht. Daarna 
nemen we de kabelbaan naar de top van de 320 
meter hoge berg Fløyen. Van hieruit genieten we van 
een prachtig panorama over de stad en de mooie 

fjorden. Nadien ben je vrij om Bergen op eigen 
tempo te verkennen.

9E DAG: BERGEN - FLÅM - GEILO O-A
Vertrek naar Gudvangen voor een korte cruise over 
de beroemde Nærøyfjord. Deze fjord, een vertakking 
van de grote Sognefjord, is op sommige plaatsen 
maar 250 meter breed. Dit in combinatie met de 
bergtoppen die tot wel 1770 meter hoog zijn, zorgt 
voor alweer sublieme panorama’s. Na aankomst in 
Flåm maken we een rit over een van de mooiste en 
steilste treintrajecten ter wereld, de Flåmsbana. Deze 
panoramische treinreis brengt ons van Flåm naar 
Myrdal. We sporen door een verbluffend landschap 
en door verschillende tunnels. Uiteraard worden we 
getrakteerd op prachtige uitzichten over watervallen, 
rivieren en steile bergen. Met de Bergensbanen-trein 
reizen we vanuit Myrdal verder naar Geilo doorheen 
Hardangervidda, een wondermooi bergplateau. 
Avondmaal en overnachting in het Ustedalen 
Hotell**** in Geilo.

10E DAG: GEILO - OSLO O
Rit naar Oslo. Samen met een lokale gids 
verkennen we de stad. Ook bezoeken we samen 
het Vigelandpark met zijn enorme collectie beelden 
en het Vikingskiphuset, een museum gewijd aan 
de bijzondere Vikingschepen. Nadien kan je Karl 
Johan’s Street met zijn talrijke winkels, bars en cafés 
verkennen. Overnachting in hotel Scandic Solli****.

11E DAG: OSLO - BRUSSEL O
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven van 
Oslo voor de terugvlucht naar Brussel.

11-daagse groepsreis

NOORWEGEN

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  NORTUN03

Prijs p.p. 15/06/21 29/06/21 13/07/21 27/07/21
2PK 2.189 2.189 2.149 2.149
1PK  2.855 2.855 2.815 2.815

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel 
• Internationale vluchten met Scandinavian 

Airlines
• Bergensbanen-trein Myrdal-Geilo in 2e klasse
• Ferry’s Tømmervåg-Seivika, Sølsnes- Åfarnes, 

Linge-Eisdal en Hella-Vangsnes
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 10x ontbijt, 5x avondmaal 
• Infomoment
• Stadswandeling in Lillehammer met een 

Nederlands- of Engelstalige lokale gids, inclusief 
toegang tot het openluchtmuseum Maihaugen

• Stadswandeling in Trondheim met een 
Nederlands- of Engelstalige lokale gids

• Prachtige tocht over de Atlantic Road en de 
bergweg Trollstigen

• Verkenning van Ålesund
• Minicruise op de Geirangerfjord
• Bezoek aan het gletsjermuseum Norsk 

Bremuseum en de staafkerk van Hopperstad
• Stadswandeling in Bergen met een 

Nederlands- of Engelstalige lokale gids, inclusief 
kabelbaanrit naar de berg Fløyen

• Minicruise op de Nærøyfjord
• De Flåmsbana, panoramische treinrit van Flåm 

naar Myrdal
• Stadsbezoek aan Oslo met een Nederlands- of 

Engelstalige lokale gids, inclusief toegang het 
Vigelandpark en het museum Vikingskipshuset

IN DE KIJKER
Je verblijft voornamelijk in 4* hotels en geniet van 
gegidste culturele rondleidingen in Lillehammer, 
Trondheim, Bergen en Oslo.

VANAF € 2.149 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

GEIRANGERFJORD

TRONDHEIM
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Noordkaap en Lofoten onder de middernachtzon
• ONTDEK DE PURE SCHOONHEID VAN DE LOFOTEN

• SLAPENDE VISSERSDORPJES EN PRACHTIGE, GOUDGELE STRANDEN

• VERSCHILLENDE FERRYOVERTOCHTEN ÉN EEN WALVISSAFARI INBEGREPEN

• AVONDEXCURSIE NAAR DE NOORDKAAP, HET NOORDELIJKSTE PUNTJE 
VAN EUROPA

1E DAG: BRUSSEL - OSLO
Vlucht naar Oslo, Noorse hoofdstad gekend om zijn 
hippe wijken als Tjuvholmen. Bij aankomst brengt 
de transfer ons naar het hotel. Afhankelijk van het 
aankomstuur geniet je nog van enkele vrije uren om 
de stad te ontdekken. Wandel op de winkelboulevard 
Karls Johans Gate, ontdek de fantasierijke 
stadsarchitectuur zoals het operagebouw of hef 
een glas in een van de vele trendy bars. Hou je 
van emotionele beelden over het proces van het 
mensenleven? Ga dan naar het Frogner park. De 
beelden van Gustav Vigeland lijken hier wel tot leven 
te komen! Overnachting in hotel Scandic Solli****.

2E DAG: OSLO - ALTA - HONNINGSVÅG O-A
Na het ontbijt zet je de reis per vlucht verder naar 
Alta, een kleine gemeente in de Noorse provincie 
Finnmark. Bij aankomst in Alta brengen we een 
bezoek aan het beroemde museum van Alta met zijn 
duizenden prehistorische rotstekeningen. Vervolgens 
rijden we verder richting Honningsvåg waar we in 
de late namiddag aankomen. Na het avondmaal in 
het hotel maken we een avondlijke excursie naar de 

Noordkaap. Daar op het uiterste puntje van Europa 
staan en in het niets naar het noorden staren, 
wetend dat daar alleen nog maar de Noordpool is… 
Geweldig! Typisch is de bekende doorkijkaardbol 
die glinstert in de stralen van de middernachtzon, 
met onvergetelijk zicht op de Arctische Oceaan. 
Met je Noordkaapdiploma op zak zal je deze unieke 
belevenis blijvend herinneren. Overnachting in hotel 
Scandic Honningsvåg**+ of Scandic Nordkapp**+.

3E DAG: HONNINGSVÅG - TROMSØ O
Vandaag staat een lange panoramische rit op het 
programma met prachtige landschappen, vele 
fotostops en twee korte ferryovertochten (van 
Olderdalen naar Lyngseidet en van Svensby naar 
Breivikeidet). We zullen de adembenemende natuur 
van Noorwegen zeker ontdekken! ‘s Namiddags 
komen we aan in Tromsø. Door zijn gunstige ligging 
was deze stad vroeger gekend als vissershaven en 
handelspost. En dankzij de vele bruggen waarmee de 
stad verbonden is met het vasteland, wordt Tromsø 
ook vaak het ‘Parijs van het Noorden’ genoemd. We 
maken een stadsrondrit in Tromsø en we komen 

onder meer voorbij de Domkerk van Tromsø, volledig 
van hout gebouwd en gelegen aan de hoofdstraat 
Storgata. Overnachting in Thon Hotel Polar***.

4E DAG: TROMSØ - ANDENES O
Na het ontbijt rijden we naar Brennsholmen voor 
de ferryovertocht naar Botnhamn op het idyllische 
eiland Senja, het tweede grootste eiland van 
Noorwegen. Hier worden we overweldigd door de 
ongerepte natuur, ruige landschappen, liefelijke 
vissersdorpjes en heldere lucht. Vanuit Gryllefjord 
nemen we vervolgens de ferry naar Andenes, een 
stad op Versterålen. De archipel Versterålen ligt ten 
noorden van de Lofoten en is bekend om zijn witte 
stranden en de uit zee steil oprijzende bergtoppen. 
Bij aankomst maken we een korte stadsrondrit in 
Andenes. Overnachting in hotel Marena***.

5E DAG: ANDENES - SVOLVÆR O
Er staat vandaag iets zeer leuks op het programma: 
een walvissafari! Maar eerst brengen we een bezoek 
aan het Andenes Hvalsenter waar we diverse soorten 
walvissen leren herkennen en waar het wel en wee 

IN GROEP REINE, LOFOTEN
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van deze wonderlijke dieren uit de doeken wordt 
gedaan. Daarna vertrek voor een 3-uur durende 
fotosafari. Dankzij de voedselrijke omgeving laten 
walvissen zich hier het hele jaar door graag zien. Met 
wat geluk kunnen we in de directe nabijheid o.a. 
zwaardwalvissen of potwalvissen van 20 meter lang 
en 40 ton zwaar onderscheiden. Onvergetelijk! In de 
namiddag rijden we naar Melbu waar we de ferry 
nemen naar Fiskebøl op de Lofoten. Overnachting in 
hotel Scandic Svolvær***.

6E DAG: SVOLVÆR  O
Volledige dag om de schoonheid van de Lofoten te 
ontdekken. Deze eilandengroep is zo’n 140 km lang 
en heeft heel wat moois in petto: schilderachtige 
vissersdorpjes, steile bergen die overgaan in stranden 
met geel zand en helder water. Een lust voor het 
oog! De Lofoten maken ondanks hun geïsoleerde 
ligging toch een welvarende indruk. Hun hele 
economie draait dan ook rond visserij en in de zomer 
komt daar ook nog het toerisme bij. De houten 
rekken met drogende kabeljauw zijn zowat het 
uithangbord van deze mooie eilandjes. 

Op de Lofoten zijn er ook prachtige, parelwitte 
stranden te vinden. Haukland Beach is zo’n een 
voorbeeld. Dit strand is niet voor niets tot het 
mooiste strand van Noorwegen verkozen. Je waant 
je hier in Caribische sferen! Een bezoek aan het 
Lofotr Viking Museum mag zeker ook niet ontbreken. 
Hier vind je een nauwkeurige reconstructie van een 
langhuis uit de Vikingperiode, naar verluidt een 
van de grootste bouwwerken ooit gevonden uit de 
Vikingtijd. Overnachting in hotel Scandic Svolvær***.

7E DAG: SVOLVÆR - BODØ O-A
Na een deugddoende nachtrust verlaten we de 
Lofoten via de kleine dorpjes van Reine en Å. Het 
dorpje Reine staat bekend voor zijn rode met witte 
vissershutten aan de rand van de kustlijn. Vervolgens 
nemen we de vier uur durende ferryovertocht 
van Moskenes naar Bodø. Onderweg is het intens 
genieten van het fenomenale landschap van de 
Vestfjord. Avondmaal en overnachting in hotel 
Scandic Bodø***.

8E DAG: BODØ - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven van Bodø voor de 
terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

NOORWEGEN

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  NORTUN04

Prijs p.p. 14/06/21 12/07/21 26/07/21
2PK 2.349 2.379 2.299
1PK 2.836 2.902 2.806 

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel 
• Internationale vluchten met Scandinavian 

Airlines 
• Binnenlandse vlucht Oslo-Alta met 

Scandinavian Airlines of Norwegian
• Ferryovertochten Olderdalen-Lyngseidet, 

Svensby-Breivikeidet, Brennsholmen-
Botnhamn, Gryllefjord-Andenes, 
Melbu-Fiskebøl en Moskenes-Bodø

• Lokaal transport in comfortabele autocar met 
airconditioning 

• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 2x avondmaal
• Bezoek aan het museum van Alta met 

Engelstalige gids
• Avondlijke excursie naar de Noordkaap, 

inclusief Noordkaapdiploma
• Stadsrondrit in Tromsø en Andenes
• Ontdekking van het idyllische eiland Senja
• Toegang tot het walvismuseum in Andenes
• Onvergetelijke walvissafari van ongeveer 3 uur
• Verkenning van de Lofoten met onder meer 
• de dorpjes Reine en Å
• Bezoek aan het Lofotr Viking Museum op de 

Lofoten

IN DE KIJKER
Je gaat op zoek naar de ‘groten der aarde’ tijdens 
een memorabele walvissafari.

VANAF € 2.299 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

NOORDKAAP

WALVISSPOTTEN SENJA

TROMSØ
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Land van vuur en ijs
• COMPLETE REIS LANGS IJSLANDS BEKENDSTE HOOGTEPUNTEN

• 100% PURE NATUUR: GEISERS, WATERVALLEN, GLETSJERS EN LAVAVELDEN

• BEZOEK AAN DE NATIONALE PARKEN SKAFTAFELL EN THINGVELLIR

• BEWONDER DE OOGVERBLINDENDE GODAFOSS WATERVAL, 
DE ‘WATERVAL VAN DE GODEN’

1E DAG: BRUSSEL - KEFLAVÍK - BLUE LAGOON - 
REYKJAVÍK
Vlucht naar Keflavík. Bij aankomst kan je optioneel 
naar de Blue Lagoon, een echt hoogtepunt! Dit 
geothermische bad ligt in een veld van gestolde 
lava waardoor de aarde het water opwarmt tot een 
temperatuur van ongeveer 39 °C. Kies je niet voor de 
Blue Lagoon, dan maak je een korte rondrit over het 
schiereiland Reykjanes. Daarna door naar Reykjavík. 
Vrij avondmaal in de stad. Overnachting in hotel 
Klettur***. 

2E DAG: REYKJAVÍK - SELJALANDSFOSS - 
SKOGAFOSS - VÍK - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR O-A
Tijdens een fantastische tocht langs de zuidelijke 
kust van IJsland ontdekken we de Seljalandsfoss 
waterval. Om de ervaring compleet te maken kan je 
hier achter de waterval door wandelen. Vervolgens 
houden we halt aan de fotogenieke waterval 
Skogafoss waar het water 60 meter naar beneden 
dondert. Verder naar kaap Dyrhólaey, gekend voor 
de grote populatie papegaaiduikers 120 meter boven 
de zee. Tot midden juni is de rots niet toegankelijk 

vanwege de broedtijd. Bij het strand van Reynisfjara, 
bij Vík, loop je over het zwarte lavastrand en zie je 
de woeste branding. Avondmaal en overnachting in 
hotel Klaustur***.

3E DAG: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL - 
JÖKULSÁRLÓN - HÖFN O-A
Ontdekking van het nationale park Skaftafell. 
Dit park biedt een enorme variatie aan gletsjers, 
heide, bergen, berkenbossen, ijsrivieren, beekjes en 
zanderige vlakten. We maken een wandeling naar 
de mooie waterval Svartifoss, in de volksmond ook 
wel de ‘zwarte waterval’ genoemd. Het uitkijkpunt 
Sjónarsker trakteert je op schitterende panorama’s 
over de Vatnajökull, de grootste gletsjer die maar 
liefst 8% van het land bedekt. Verder naar het 
bekende gletsjermeer Jökulsárlón. De enorme 
stukken ijs die er ronddrijven zijn bijzonder om te 
aanschouwen. Wil je deze ijsschotsen ook eens 
van dichtbij bekijken, neem dan optioneel deel aan 
een amfibieboottocht op het meer. Prachtige foto’s 
verzekerd! Avondmaal en overnachting in Edda 
Höfn***.

4E DAG: HÖFN - OOSTELIJKE FJORDEN - 
EGILSSTADIR O-A
Tijd voor de oostelijke fjorden! Tijdens de prachtige 
kustweg zien we indrukwekkende rotsformaties en 
bezoeken we het vissersplaatsje Djúpivogur. Met een 
blik op het omvangrijkste bosgebied van het land 
rijden we verder richting Egilsstadir. Avondmaal en 
overnachting in Icelandair Hotel Herad***.

5E DAG: EGILSSTADIR - DETTIFOSS - NÁMASKARD 
- DIMMUBORGIR - MÝVATN O-A
We rijden door een bar en desolaat landschap 
omgeven door bergketens naar het noorden. We 
maken een stop bij Dettifoss, de krachtigste waterval 
van Europa. In Námaskard, een zeer actief vulkanisch 
gebied, bewonderen we kraters, kleurrijke lavavelden, 
zwavelbronnen en kokende modderpoelen. 
Vervolgens maken we een wandeling langs de 
opmerkelijke rotsformaties van Dimmuborgir, 
ontstaan door vulkanische uitbarstingen. De laatste 
stop wacht aan de pseudokraters van Skútustadir. 
Avondmaal en overnachting in Icelandair Hotel 
Mývatn***.

IN GROEP

INFOMOMENT

OOSTFJORDEN
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6E DAG: MÝVATN - GODAFOSS - AKUREYRI O-A
Rit naar de waterval die gezien wordt als de mooiste 
in IJsland, de Godafoss, ook wel de ‘waterval van 
de Goden’ genoemd. Het uitkijkplatform biedt je 
een panoramisch zicht over deze waterval en de 
omgeving. Nadien wandel je via een paadje naar 
beneden om de waterval van onderaf te bekijken; 
ook zeker de moeite waard. Via een al even mooie 
route gaan we verder naar Akureyri, de plek bij 
uitstek om walvissen te spotten. Boek ter plaatse 
een optionele excursie om een glimp op te vangen 
van deze indrukwekkende diersoort. Avondmaal en 
overnachting in Icelandair Hotel Akureyri***.

7E DAG: AKUREYRI - SKAGAFJÖRDURVALLEI - 
HRAUNFOSSAR - BARNAFOSS - BORGARNES O-A
Op naar de Skagafjördurvallei, bekend om de 
IJslandse paarden. Deze unieke oerpaarden 
springen meteen in het oog door hun klein 
formaat, verschillende kleuren en bijzondere 
looppas. Vervolgens bezichtigen we de mooie 
watervallen Hraunfossar en Barnafoss. Avondmaal en 
overnachting in Icelandair Hotel Hamar***.

8E DAG: 
BORGARNES - GOLDEN CIRCLE - REYKJAVÍK O-A
Tijd voor de Golden Circle, de drie bekendste 
hoogtepunten van IJsland: Thingvellir, Gullfoss en 
Geysir. We starten met het nationale park Thingvellir, 
UNESCO Werelderfgoed en gekend om zijn serene 
schoonheid en historische waarde. Vervolgens 
naar de iconische waterval Gullfoss. Door de grote 
nevelwolken die bij zonnig weer vrijwel altijd een 
regenboog veroorzaken, wordt het ook wel de 
‘gouden waterval’ genoemd. Niet ver hier vandaan 
bevindt zich het heetwaterbronnengebied Geysir. 
Hoewel de grote Geysir niet actief meer is, spuit het 
nog elke de 5 à 10 minuten een grote hoeveelheid 
water de lucht in. We eindigen in Reykjavík waar 
we een stadstour maken langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden. Avondmaal in de stad. 
Overnachting in hotel Klettur***.

9E DAG: REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven van Keflavík voor de 
terugvlucht naar Brussel.

9-daagse groepsreis

IJSLAND

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  ISLTUN00

Prijs p.p. 15/05/21 19/06/21 26/06/21 10/07/21
2PK 2.449 2.769 2.769 2.849
1PK 3.072 3.630 3.630 3.724
Prijs p.p. 24/07/21 31/07/21 14/08/21
2PK 2.849 2.849 2.799
1PK 3.724 3.724 3.659

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met Icelandair
• Lokaal transport in comfortabele autocar 

met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels 

of gelijkwaardig
• 8x ontbijt, 7x avondmaal
• Infomoment
• IJslandse zuidkust met verschillende 

watervallen en het zwarte lavastrand van 
Reynisfjara

• Gletsjermeer Jökulsárlón
• Nationale park Skaftafell 
• Oostfjorden
• Watervallen Godafoss, Dettifoss, Hraunfoss,… 
• Vulkanisch gebied van Námaskard 
• Rotsformaties van Dimmuborgir
• Pseudokraters van Skútustadir
• Golden Circle: nationaal park Thingvellir, Gulfoss 

en Geysir
• Stadsbezoek Reykjavík

IN DE KIJKER
We rijden langs de beroemde Ringweg naar écht 
alle hoogtepunten van IJsland!

BOEK OP VOORHAND HET 
EXCURSIEPAKKET*
• 1e dag: toegang tot de Blue Lagoon, gebruik 

van een handdoek inbegrepen (1-1,5u.)
• 3e dag: amfibieboottocht op het gletsjermeer 

Jökulsárlón (30-40min.)

* Het is niet mogelijk deze excursies ter plaatse 
te boeken.

€ 139 PER PERSOON

VANAF € 2.449 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

GODAFOSS

GLETSJERMEER JÖKULSÁRLÓN
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Reykjavík
Keflavík

Snaefellsnes

Golden Circle

ICELAND

Blue Lagoon
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Winters IJsland & het noorderlicht
• OP JACHT NAAR HET INDRUKWEKKENDE NOORDERLICHT

• ONTDEK DE PRACHTIGE NATUURROUTE ‘GOLDEN CIRCLE’

• HET SCHIEREILAND SNAEFELLSNES, IJSLAND IN HET KLEIN

• ONTSPANNEN IN HET WARME WATER VAN DE BLUE LAGOON MET UITZICHT 
OVER HET IJSLANDSE WINTERLANDSCHAP

1E DAG: BRUSSEL - KEFLAVÍK - BLUE LAGOON - 
REYKJAVÍK
Vlucht naar Keflavík. Ben je klaar voor een winters 
avontuur? Bij aankomst staat er meteen een 
IJslands hoogtepunt op ons te wachten: de Blue 
Lagoon, de belangrijkste geothermische spa van 
het land, gelegen in een desolaat lavalandschap. 
Het mineraalrijke lichtblauwe water dat naar boven 
borrelt uit de natuurlijke bronnen staat bekend om 
zijn geneeskrachtige werking en heeft een positieve 
werking op de huid! Hoewel de temperatuur zich 
rond het vriespunt bevindt, ga je het zeker niet 
koud hebben. Met een temperatuur van ongeveer 
40 graden, is het water aangenaam warm. Nadien 
rijden we door naar de hoofdstad Reykjavík voor 4 
overnachtingen in hotel Klettur***. 

2E DAG: REYKJAVÍK O
We gaan op ontdekking door de IJslandse hoofdstad 
Reykjavík. Deze stad is prachtig gelegen op een 
schiereiland met heuvels en bergketens op de 
achtergrond. Een stadstour laat ons kennismaken 
met de belangrijkste hoogtepunten. We maken 

fotostops aan onder meer de beroemde en 
eigenzinnige Hallgrimskerk en het Höfði-huis waar 
er gesproken is over het einde van de Koude Oorlog. 
Tijd voor de attractie FlyOver Iceland. Tijdens deze 
4D ‘experience’ lijkt het alsof je over IJsland vliegt. 
De spectaculaire beelden, de bewegende stoelen en 
de ‘special effects’ zoals wind en mist zorgen voor 
een geweldige ervaring. In de namiddag kan je de 
stad zelf gaan ontdekken. Loop bijvoorbeeld door 
de Langavegur, de bekendste winkelstraat waar je 
verschillende winkels vindt of bezoek een museum. 
‘s Avonds gaan we op zoek naar het noorderlicht*. 
Dit unieke natuurverschijnsel is werkelijk magisch en 
enkel in de wintermaanden te zien. Om de kansen 
te vergroten, rijden we naar het platteland waar we 
geen last hebben van de stadsverlichting. Al kijkend 
naar een donkere hemel stijgt de spanning. Zouden 
we dan dadelijk echt het welbekende noorderlicht 
zien? Met wat geluk worden we beloond met groene 
bewegende lichtbogen boven ons, ongetwijfeld een 
onvergetelijke ervaring.
* Het noorderlicht is een natuurverschijnsel dat 
zichtbaar kan zijn van september tot en met april, 

we doen ons best om het te kunnen aanschouwen, 
maar er is echter geen garantie.

3E DAG: REYKJAVÍK - SCHIEREILAND 
SNAEFELLSNES - REYKJAVÍK O
Op het programma vandaag staat het schiereiland 
Snaefellsnes, in het westen van IJsland, ook wel 
‘IJsland in het klein’ of ‘miniatuur-IJsland’ genoemd. 
We zien hier namelijk imposante zeekliffen, 
eeuwenoude gletsjers, vulkanische pieken, kleine 
vissersdorpjes, we spotten unieke vogels en genieten 
van de watervallen. Kortom, we bevinden ons in 
een spectaculair en fascinerend landschap. We 
bezoeken de vissersplaatsjes Stykkishólmur en 
Arnarstapi. Arnarstapi is gekend voor de vele mooie 
basaltformaties en vogelkolonies. Een stop aan de 
iconische berg Kirkjufell mag zeker niet ontbreken. 
Dankzij haar perfecte geometrische vorm kunnen 
we de naam vertalen als ‘Kerkberg’. De 463 meter 
hoge berg ligt in een grandioos, maar ruig landschap. 
De waterval voor de berg zorgt al jaren voor 
ongeëvenaarde foto’s. Aan het einde van de dag 
rijden we terug naar Reykjavík. Onderweg hebben 

IN GROEP STROKKUR
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we nog kans op het spotten van IJslandse paarden. 
Deze oerpaarden zijn alléén in IJsland te vinden en 
uniek in hun soort.

4E DAG: 
REYKJAVÍK - GOLDEN CIRCLE - REYKJAVÍK O
Vandaag ontdekken we de Golden Circle, de drie 
bekendste hoogtepunten van IJsland: Geysir, 
Gullfoss en Thingvellir National Park. Eerst gaan 
we naar het heetwaterbronnengebied Geysir. De 
grote Geysir is nu slapende, maar gelukkig stelt de 
naastgelegen Strokkur ons niet teleur. Terwijl we 
wachten, zien we het water steeds meer borrelen 
totdat een helderblauwe bal water plots ontstaat en 
ineens 30 meter de lucht in spuit. Dit schouwspel 
van dichtbij meemaken is zéér bijzonder. Heb je het 
spektakel gemist? Geen probleem, de zeer actieve 
Strokkur katapulteert elke 5 à 10 minuten een 
grote hoeveelheid water de lucht in. Niet ver hier 
vandaan zien we de waterval Gullfoss, voor velen 
de mooiste waterval van IJsland. Dankzij de grote 

kracht waarmee het water de kloof instort, vormen 
er zich grote nevelwolken die bij zonnig weer vrijwel 
altijd een mooie regenboog veroorzaken. Daarom 
dat de waterval ook wel de ‘gouden waterval’ wordt 
genoemd. In de wintermaanden bevriest een deel 
van de waterval wat het een sprookjesachtige aanblik 
geeft. Deze prachtige dag sluiten we af met een 
bezoek aan het Nationaal Park Thingvellir, welke 
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Uit 
historisch oogpunt is dit de belangrijkste plek in 
IJsland. In 930 werd hier ’s werelds eerste parlement 
opgericht. Bovendien vormt Thingvellir de grens 
tussen twee tektonische platen. Het geeft ons dus 
een perfect beeld van de geologie van IJsland. Terug 
naar Reykjavík voor de overnachting.

5E DAG: REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven van Keflavík voor de 
terugvlucht naar Brussel.

5-daagse groepsreis

IJSLAND

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  ISLTUN01

Prijs p.p. 31/10/21 23/01/22 27/02/22
2PK 1.089 1.089 1.089
1PK  1.273 1.273 1.273

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met Icelandair
• Lokaal transport in comfortabele autocar 

met airconditioning
• Alle overnachtingen in het vermelde hotel
• 4x ontbijt
• Toegang tot de Blue Lagoon en gebruik van 

handdoek
• Stadsbezoek aan Reykjavík met de 

4D ‘experience’ FlyOver Iceland
• Avondlijke noorderlichtexcursie
• Volledige dag excursie naar het schiereiland 

Snaefellsnes
• Volledige dag excursie naar de Golden Circle 

met het heetwaterbronnengebied Geysir, 
de waterval Gullfoss en het Nationaal Park 
Thingvellir

IN DE KIJKER
‘Vlieg’ over IJsland tijdens de spectaculaire 
4D ‘experience’ FlyOver Iceland.

VANAF € 1.089 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

BLUE LAGOON

GULLFOSS

NOORDERLICHT

REYKJAVÍK
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Dublin

Slane
Clonmacmoise

Glendalough

Cobh

Kilkenny

Galway

IRELAND

Cliffs of Moher

Tralee

Burren National Park

Ring of Kerry

Connemara 
National Park

Cork
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Eiland van Smaragd
• MACHTIGE KASTELEN, RUIGE KUSTEN, DIEPGROENE WEIDEN, SFEERVOLLE PUBS

• ONTDEKKING VAN DUBLIN MET BEZOEK AAN HET BEROEMDE TRINITY COLLEGE

• DE NATUUR OP Z’N BEST: CLIFFS OF MOHER, CONNEMARA NP, RING OF KERRY

• BEWONDER DE SCHATTIGE BORDERCOLLIES OP HET IERSE PLATTELAND

1E DAG: BRUSSEL - DUBLIN
Bij aankomst in Dublin, starten we met een rondrit 
in de hoofdstad van de Ierse Republiek met zijn vele 
pubs, musea en charmante bruggen. Het noordelijke 
deel van de stad is het oude stadsgedeelte, met 
O’Connell Street, het justitiepaleis en de haven. 
In het zuidelijke deel zullen de elegante, kleurrijke 
Georgiaanse huizen onze aandacht trekken. We 
bezoeken het bekende Trinity College, een voorname 
bibliotheek die beroemd is om het manuscript 
Book of Kells. Daarna vrije tijd. Je kan optioneel 
een bezoek brengen aan de belangrijkste kerk van 
Ierland, St. Patrick’s Cathedral. Overnachting in hotel 
Trim Castle**** of Citywest**** even buiten Dublin.

2E DAG: DUBLIN - SLANE - CLONMACNOISE - 
COUNTY GALWAY O
Bij het buitenrijden van Dublin, komen de prachtige 
groene landschappen van de Boyne Valley 
tevoorschijn. Onze eerste stop is bij de whiskystokerij 
van Slane, gevestigd in de oude stallen van het 
kasteel van Slane. Hier leer je alles over de rijke 
geschiedenis van deze smaakvolle whisky. 

Na een proeverij, verder naar het Clonmacnoise 
klooster met zijn indrukwekkende gedetailleerde 
stenen kruisen. Bij het betreden van deze plek voel 
je al snel het rijke verleden. Ooit was dit klooster 
een van de belangrijkste centra van kennis en religie 
in Ierland. We stoppen in Galway, een welvarende, 
levendige stad waar de Spaanse invloeden nog 
merkbaar zijn. Overnachting in hotel Corralea 
Court*** of Lady Gregory*** in County Galway.

3E DAG: COUNTY GALWAY - CONNEMARA NP - 
COUNTY CLARE O
Klaar voor een wandeling doorheen het ruige 
landschap van Connemara? Het landschap van 
veengebieden, kliffen, kust en groene graslanden. 
Een Ierse parel om niet te missen! We bezoeken het 
imposante landhuis Kylemore Abbey. Dit klooster is 
de thuis van de benedictijner nonnen en is prachtig 
gelegen in een oase van rust aan een door bossen 
omzoomd bergmeer. Overnachting in hotel Treacys 
Oakwood**** of The Inn at Dromoland*** in County 
Clare.

4E DAG: COUNTY CLARE - CLIFFS OF MOHER - 
BURREN NP - TRALEE  O
Geniet van het heerlijk ontbijt. Daarna rijden we 
richting de Cliffs of Moher voor een bezoek. Dit 
zijn prachtige kliffen van 214 m hoog die loodrecht 
boven de zee oprijzen. Vanop de kliffen heb je een 
adembenemend vergezicht. Eveneens is het een 
waar wandelparadijs en uitmuntende locatie om 
vogels te spotten. Wat dacht je van bijvoorbeeld een 
vakantiefoto met een papegaaiduiker? Vervolgens 
gaat het naar het indrukwekkende karstlandschap 
van het Burren National Park. De kale schoonheid 
van dit maanlandschap was voor Tolkien een 
inspiratiebron voor het schrijven van The Lord of the 
Rings. We verblijven twee nachten in hotel Ballyroe 
Heights*** of Brandon*** in Tralee. 

5E DAG: TRALEE - RING OF KERRY - TRALEE O
Nog een mooie dag in de Ierse natuur! We 
ontdekken een ander hoogtepunt, de Ring of 
Kerry. Deze panoramische route, onderdeel van de 
Wild Atlantic Way, is 178 km lang en een van de 
mooiste autoroutes van Europa. Ze loopt rond het 

IN GROEP CLIFFS OF MOHER

082_V1_TUItours_NL   82 30/11/20   16:40



83AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

IE
R

LA
N

D

schiereiland Iveragh, waar zich de hoogste bergketen 
van Ierland bevindt, de MacGillycuddy’s Reeks. 
Daarna gaan we op bezoek bij een schapenherder 
waar we tijdens een demonstratie de bordercollies 
aan het werk zien. Na een geweldige dag is het tijd 
om terug te keren naar Tralee. 

6E DAG: TRALEE - COBH - CORK O
Van het sfeervolle graafschap Tralee gaat het naar 
het kleurrijke straatbeeld van Cobh. Al wandelend 
langsheen de vele fleurige huizen heb je zicht op de 
schepen die aanmeren in een van de belangrijkste 
havens van Ierland. Als kers op de taart bezoeken 
we het Cobh Heritage Center waar de verhalen 
van de vele mensen die emigreerden opnieuw tot 
leven komen. Eveneens komt het tijdperk van de 
oceaanstomers zoals de Titanic en de Louisiana 
ruim aan bod. We eindigen in het bruisende Cork, 
een gezellige studentenstad gelegen aan de oevers 
van de Lee rivier. Overnachting in hotel Vienna 
Woods**** of Ambassador**** in Cork. 

7E DAG: CORK - KILKENNY - GLENDALOUGH - 
DUBLIN O
Geniet vandaag een laatste maal van het groene 
binnenland van Ierland! Via pittoreske dorpjes, 
kastelen en de Rock of Cashel, voormalige 
woonplaats van diverse heersers, komen we aan 
in Kilkenny. In deze kleine stad met prachtige 
gerestaureerde gebouwen bezoeken we het prachtig 
middeleeuwse kasteel dat op een strategische 
hoogte bevindt. Op naar Glendalough, een vallei 
in het Nationaal Park Wicklow Mountains. Hier 
bezoeken we het Glendalough Visitor Centre. Daarna 
is het tijd om te ontspannen met een Guinness in 
een van de gezellige pubs van Dublin. Overnachting 
in hotel Plaza Tallaght*** of Moyvalley**** even 
buiten Dublin. 

8E DAG: DUBLIN - BRUSSEL O
Geniet van vrije tijd in Dublin. In de namiddag 
transfer naar de luchthaven van Dublin voor de 
terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

IERLAND

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  IRLTUN00

Prijs p.p. 21/05/21 18/06/21 09/07/21 16/07/21
2PK 1.279 1.299 1.329 1.329
1PK  1.566 1.592 1.625 1.625
Prijs p.p. 13/08/21 03/09/21
2PK 1.329 1.299
1PK  1.625 1.592

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met Aer Lingus
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt
• Audiosysteem
• Stadsrondrit in Dublin met bezoek aan het 

Trinity College met het Book of Kells
• Bezoek aan de whiskystokerij van Slane, 

met proeverij
• Het klooster van Clonmacnoise
• Stadsrondrit in Galway
• Nationaal park Connemara
• Bezoek aan Kylemore Abbey
• Kliffen van Moher
• Nationaal park Burren
• Panoramische rit over de bekende Ring 

of Kerry
• Demonstratie van de bordercollies
• Bezoek aan Cobh met het Cobh Heritage 

Center
• Fotostop aan de Rock of Cashel
• Bezoek aan het kasteel van Kilkenny
• Tocht door de vallei van Glendalough met 

bezoek aan het Glendalough Visitor Centre

IN DE KIJKER
Tijdens ons bezoek aan de Slane whiskystokerij 
leren we niet alleen hoe ze Ierse whisky maken, 
maar ook hoe ze dat op de meest duurzame 
manier doen én met zo weinig mogelijk afval.

VANAF € 1.279 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

CORK

TRINITY COLLEGE, DUBLIN

CONNEMARA NP

BORDERCOLLIES BIJ EEN SCHAPENHERDER

083_V1_TUItours_NL   83 30/11/20   16:40



84

Edinburgh

SCOTLAND

Glasgow

StirlingLoch Lomond &
Trossachs NP

Glencoe

Loch Ness

Pitlochry

Ullapool

Newtonmore

Inverness

Elgin

SC
H

O
TL

A
N

D

Land van lochs, clans en whisky
• VERKENNING VAN EDINBURGH MET HET ALOM BEKENDE EDINBURGH CASTLE

• NATUURTOCHT DOORHEEN DE SCHOTSE HOOGLANDEN EN DE GLENCOE VALLEI

• SCONE PALACE EN DE PRACHTIGE RUÏNE VAN URQUHART CASTLE

• ONTDEK DE WHISKYROUTE EN PROEF DEZE GODENDRANK TIJDENS HET 
BEZOEK AAN EEN WHISKYSTOKERIJ

1E DAG: BRUSSEL - EDINBURGH 
Vlucht naar Edinburgh en transfer naar het hotel. 
Overnachting in hotel Staycity Grassmarket****, in 
het historische centrum.

2E DAG: 
EDINBURGH - PITLOCHRY - NEWTONMORE  O-A
Na het ontbijt bezoeken we Scone Palace, een 
prachtig statig landhuis met weelderige vertrekken 
en kostbare schatten. Verder naar het dorpje 
Pitlochry. Wat hier meteen opvalt, is de traditionele 
Victoriaanse bouwstijl en de wondermooie 
omliggende natuur. ’s Namiddags worden we 
verwacht bij de herdershonden van Leault Farm 
in Kincraig. Hier krijgen we een demonstratie van 
schapendrijven en met een beetje geluk kunnen we 
zelf de lammetjes melk geven en de bordercollie 
puppy’s aaien. Veder naar Newtonmore. ’s Avonds, 
in het hotel, volgt er nog een Schotse avond met 
avondmaal waar we luisteren naar de typerende 
klanken van de doedelzak. Overnachting in het 
Highlander Hotel***.

3E DAG: 
NEWTONMORE - WHISKY TRAIL - INVERNESS O
Tijd om kennis te maken met de Schotse Whisky, 
het geestrijke drankje waarmee elke Schot trots 
zijn land associeert. We begeven ons naar de alom 
bekende Whisky Trail, die in totaal zo’n 112 km 
lang is, en bezoeken een typische whiskystokerij. 
Na een toelichting over de geschiedenis en het 
productieproces volgt er uiteraard een degustatie. 
Verder naar het middeleeuwse dorpje Elgin. 
Bezienswaardig hier is de historische kathedraalruïne 
die je optioneel kan bezichtigen. Het artilleriefort 
Fort George geeft ons vervolgens een goed beeld 
van de Schotse militaire geschiedenis. Verder 
naar Inverness, dé culturele hoofdstad van de 
Hooglanden. Na een korte stadsverkenning geniet je 
van wat vrije tijd. We verblijven twee nachten in hotel 
Glen Mhor***.

4E DAG: 
INVERNESS - HOOGLANDEN - INVERNESS O
De woeste Schotse Hooglanden nodigen ons uit voor 
een prachtige natuurtocht. We bezoeken de Inverewe 

Gardens, een beroemde botanische tuin met talloze 
planten en bloemen uit alle uithoeken van de wereld. 
We zetten onze tocht verder naar Ullapool, een 
vissersdorpje aan Loch Broom. Dit dorpje werd in de 
18e eeuw gesticht door de British Fisheries Society 
en kende een enorme welvaart tijdens de hoogdagen 
van de haringvangst. De witgepleisterde huisjes hier 
zullen je zeker niet ontgaan! Terug naar Inverness.

5E DAG: INVERNESS - LOCH NESS - GLENCOE - 
LOCH LOMOND & TROSSACHS NP - GLASGOW O
Nog een dag vol natuurschoon! We rijden naar het 
wereldberoemde meer van Loch Ness, het symbool 
van Schotse folklore en mythologie. Zouden we glimp 
opvangen van Nessie? Tijdens ons bezoek aan de 
eeuwenoude ruïnes van Urquhart Castle worden 
we getrakteerd op een prachtig uitzicht over Loch 
Ness. Verder naar de Glencoe vallei, een prachtige 
vallei die honderden jaren geleden ontstaan is door 
het uitslijten van de gletsjers en het uitbarsten 
van vulkanen. Dankzij de woeste, mysterieuze 
natuurpracht is de Glencoe vallei een geliefde 
filmlocatie. Zowel verschillende Harry Potter films als 

IN GROEP ROYAL MILE, EDINBURGH
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de James Bond film Skyfall kenden hier verschillende 
draaidagen. Via het prachtige nationale park Loch 
Lomond & Trossachs rijden we door naar Glasgow. 
Overnachting in hotel Glasgow Argyle***.

6E DAG: GLASGOW - STIRLING - EDINBURGH O
Tijdens onze wandeling doorheen Glasgow, de 
grootste stad van Schotland, ontdekken we de 
mooie binnenstad en bewonderen we de bijzondere 
architectuur. Na de middag rijden we verder naar 
Stirling Castle, gelegen op het hoogste punt van de 
heuvel die boven de gelijknamige stad uittorent. Dit 
kasteel was sinds de 12e eeuw de residentie van 
de Schotse koningen en heeft zowel op historisch 
als architecturaal vlak een belangrijke waarde. We 
komen terug aan in Edinburgh. De komende twee 
nachten verblijven we opnieuw in hotel Staycity 
Grassmarket****.

7E DAG: EDINBURGH O
Ontdekking van Edinburgh, de prachtige hoofdstad 
van Schotland met talrijke historische monumenten. 

We wandelen over de Royal Mile, de hoofdstraat van 
het oude centrum vol prachtige oude gebouwen. Ook 
bezoeken we het legendarische Edinburgh Castle, 
het symbool van de stad en de bewaarplaats van de 
Schotse kroonjuwelen. Vanaf het kasteel geniet je 
van een prachtig uitzicht over de stad. ‘s Namiddags 
kan je Edinburgh op eigen houtje verder verkennen. 
Ga winkelen op Princes Street, ontdek de koninklijke 
pracht van Palace of Holyroodhouse of onthaast 
in een typisch Schotse pub. Voor de vertrekken in 
augustus reserveren we, rond 19:30, de bekende 
Royal Edinburgh Military Tattoo. Dit wereldvermaarde 
schouwspel vol kleur, tradities en muziek vindt plaats 
in het schitterende decor van de Esplanade, de 
18e-eeuwse paradeplaats van Edinburgh Castle. Dit 
kunnen bijwonen, is zonder twijfel een hoogtepunt 
van de reis! 

8E DAG: EDINBURGH - BRUSSEL O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van 
Edinburgh voor de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

SCHOTLAND

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  GBRTUN00

Prijs p.p. 20/06/21 18/07/21 08/08/21
2PK 1.599 1.599 1.669
1PK* 1.749 1.749 1.819
Prijs p.p. 15/08/21 05/09/21
2PK 1.669 1.549
1PK* 1.819 1.697
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met Brussels Airlines
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning 
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels of 

gelijkwaardig
• 7x ontbijt, 1x avondmaal
• Audiosysteem 
• Bezoek aan Scone Palace en Pitlochry
• Demonstratie van de herdershonden van 

Leault Farm in Kincraig
• Schotse avond met avondmaal in het hotel in 

Newtonmore
• Ontdekking van de Whisky Trail en bezoek aan 

een whiskystokerij met degustatie
• Verkenning van het middeleeuwse dorpje Elgin
• Artilleriefort Fort George
• Verkenning van Inverness
• Natuurtocht door de Hooglanden met bezoek 

aan de Inverewe Gardens en Ullapool 
• Bezoek aan Loch Ness met Urquhart Castle
• Natuurtocht door de Glencoe vallei en het 

nationale park Loch Lomond & Trossachs
• Stadswandeling in Glasgow
• Bezoek aan Stirling Castle 
• Stadsbezoek aan Edinburgh met Edinburgh 

Castle
• Royal Edinburgh Military Tattoo (enkel voor de 

vertrekken 08/08/21 en 15/08/21)

IN DE KIJKER
De Royal Edinburgh Military Tattoo, een 
overdonderend en spectaculair schouwspel, is 
inbegrepen tijdens de afreizen in augustus.

VANAF € 1.549 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

GLENCOE VALLEI

SCONE PALACE

SCHOTSE HOOGLANDEN

URQUHART CASTLE EN LOCH NESS
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MOROCCOMarrakesh

Beni-Mellal

Fès

Meknes

Volubilis

Casablanca

Rabat
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Historische cocktail van de koninklijke steden
• FASCINERENDE KONINGSSTEDEN EN BEDRIJVIGE SOEKS

• AANDACHT VOOR CASABLANCA MET DE IMPOSANTE HASSAN II MOSKEE

• HET BRUISENDE MARRAKESH, DE KONINGSSTAD BIJ UITSTEK

• PROEF DE HEERLIJKE KEUKEN TIJDENS EEN LUNCH IN EEN PRACHTIGE RIAD 
IN FÈS EN ONTDEK DE INDRUKWEKKENDE LEERLOOIERIJEN

1E DAG: BRUSSEL - MARRAKESH
Vlucht naar Marrakesh, de bruisende stad waar 
geuren, kleuren, souvenirs en het verleden nooit 
ver weg zijn! Transfer naar het hotel waar de 
Marokkaanse thee en gebakjes al klaar staan. 
Overnachting in hotel Wazo**** in Marrakesh.

2E DAG: MARRAKESH - CASABLANCA O-A
We rijden naar de metropool Casablanca, de 
‘Witte Stad’ waar je gefascineerd wordt door 
het overheersende witte straatbeeld. Samen 
met de lokale gids toeren we door de sfeervolle 
straten die ons brengen tot aan de voornaamste 
bezienswaardigheden: de centrale markt, het 
Mohammed V-plein, het Koninklijk Paleis, de 
residentiële wijk Anfa, de charmante wijk Habbous 
en het indrukwekkende exterieur van de Hassan 
II Moskee met zijn imposante minaret die uitkijkt 
over de Atlantische Oceaan (toegang tot de moskee 
is optioneel en ter plaatse te betalen). Avondmaal 
en overnachting in hotel Odyssee Center**** in 
Casablanca.

3E DAG: CASABLANCA - MEKNES - RABAT - 
VOLUBILIS - FÈS O-A
Tijdens een panoramische rondrit maken we kennis 
met de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Passerend 
langs de ommuurde Kasba Oudayas, de Hassan 
Toren, het Mausoleum Mohammed V en het 
Koninklijk Paleis leren we dat deze badstad bewoond 
is geweest door verschillende volkeren, waaronder 
die van Zuid-Spanje. Nadien naar Meknes, de 
koningsstad die met zijn vele minaretten en poorten 
pronkt op de Werelderfgoedlijst. We ontdekken 
er onder meer de beroemde en rijk gedecoreerde 
toegangspoorten van Bab Mansour en Bab 
El-Khemis. Vervolgens ontdekken we de Romeinse 
ruïnes van Volubilis. Rit naar Fès. Avondmaal in het 
hotel. Overnachting in hotel l’Escale**** in Fès, waar 
we twee nachten verblijven.

4E DAG: FÈS O-M
Fès, een intrigerende spirituele stad, is de oudste 
Marokkaanse koningsstad. Onze gids leidt ons 
doorheen het labyrint aan kronkelige straatjes 
in de medina, UNESCO Werelderfgoed. Hier 

bezoeken we de indrukwekkende leerlooierijen, 
de bekendste bezienswaardigheid van de stad. De 
vellen leer worden hier nog op een traditionele 
wijze bewerkt. Vanop een van de vele dakterrassen 
zie je de kleurrijke verfbaden en het bijzondere 
verwerkingsproces. Onze ontdekkingstocht gaat 
verder en we dwalen dieper de medina in. Onderweg 
zien we sierlijke minaretten en enthousiaste 
handelaars. ’s Middag lunchen we in een prachtige 
riad, een traditioneel Marokkaans huis met een 
wondermooie binnenplaats. Hier in het hart van de 
medina maken we kennis met een lokale familie. 
De wirwar aan steegjes leidt ons ook naar de 
600 jaar oude Koranschool, de Medersa Bou 
Inania, de belangrijke Karaouïne moskee, de eerste 
universiteit van Marokko, en de met kleurrijke 
tegelmozaïeken gedecoreerde fontein van Nejjarini.

5E DAG: FÈS - MARRAKESH O-A
We verlaten Fès en rijden door het Midden-Atlas 
gebergte naar Marrakesh. Onderweg komen we 
voorbij enkele veeboerderijen. Rond de middag 
ontspannen we even in Béni-Mellal, een van de 

IN GROEP HASSAN II MOSKEE IN CASABLANCA
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belangrijkste landbouwcentra in het land. Voor we 
Marrakesh bereiken, brengen we nog een bezoek 
aan een traditionele olijfoliefabriek, de Marokkaanse 
cultuur op z’n best! Via adembenemende 
landschappen verder naar Marrakesh. Avondmaal in 
het hotel. Overnachting in hotel Wazo****, waar we 
drie nachten verblijven. 

6E DAG: MARRAKESH O
We gaan een volledige dag op ontdekking in 
Marrakesh. We zien onder meer de tuinen van de 
Menara, het Bahia paleis, de graven van de Saadian 
en het exterieur van de Koutoubia-moskee. In de 
namiddag wandelen we over het alom bekende 
plein Djeema El Fna en banen we ons een weg 
door de traditionele soeks. In de soeks degusteren 
we ook verschillende soorten olijven die typerend 
zijn voor deze regio. Ook maken we kennis met 
het unieke fietsproject ‘Pikala’ van de TUI Care 
Foundation. Dit project wil de hoge werkloosheid 
onder jongeren aanpakken door ze op te leiden tot 
fietsgids en fietsenmaker. Hierdoor krijgen ze de 

kans om werkervaring op te doen die hen later meer 
doorgroeimogelijkheden biedt. Het project focust 
zich specifiek op de fiets als vervoersmiddel omwille 
van de duurzaamheid en om de negatieve perceptie 
die er hier nog steeds tegenover de fiets heerst te 
veranderen. Kortom, een project dat de leefbaarheid 
in deze stad alleen maar kan verbeteren! We sluiten 
deze boeiende stadstour af met een demonstratie 
van het maken van msemmen, traditionele 
Marokkaanse pannenkoeken.

7E DAG: MARRAKESH O
Vrije dag. Rustig genieten in het hotel of op eigen 
houtje de stad nog eens bezoeken, vandaag bepaal 
jij het tempo! Schaf enkele Marokkaanse souvenirs 
aan in de kleurrijke soeks of bezoek de tuinen van 
Majorelle. De lokale gids zal je ook enkele optionele 
excursies voorstellen.

8E DAG: MARRAKESH - BRUSSEL O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel. 

8-daagse groepsreis

MAROKKO

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  MARTUMAR

Prijs p.p. 04/04/21 23/05/21 06/06/21 11/07/21
2PK 1.139 1.039 1.039 1.139
1PK  1.330 1.230 1.230 1.330
Prijs p.p. 19/09/21 10/10/21 31/10/21 27/02/22
2PK 1.039 1.039 1.119 1.119
1PK  1.230 1.230 1.311 1.311
Prijs p.p. 20/03/22
2PK 999
1PK  1.195

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 1x middagmaal, 3x avondmaal
• Audiosysteem 
• Stadsbezoeken in Casablanca, Rabat en 

Meknes 
• Bezoek aan de vroegere Romeinse stad 

Volubilis
• Uitgebreide ontdekking van Fès met onder 

meer de indrukwekkende leerlooierijen
• Lunch in een prachtige riad in de medina 

van Fès
• Panoramische route van Fès naar Marrakesh 

doorheen het Midden-Atlas gebergte 
• Volledige dag bezoek aan het bruisende 

Marrakesh
• Bezoek aan het ‘Pikala’ project van de 

TUI Care Foundation
• Olijfproeverij in de soeks van Marrakesh
• Demonstratie van het maken van msemmen, 

traditionele Marokkaanse pannenkoeken

IN DE KIJKER
Bezoek aan het initiatief ‘Pikala’, een uniek 
fietsproject van de TUI Care Foundation voor 
jongeren in Marrakesh.

VANAF € 999 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

 LEERLOOIERIJEN IN FÈS

SOEKS VAN MARRAKESH VOLUBILIS
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MOROCCO

Marrakesh
Essaouira

Ouarzazate
Erfoud

Merzouga

Tineghir

Fès

Meknes
Rabat

El Jadida
Casablanca
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Langgerekte kleurenpracht aan de Atlantische oceaan
• BEWONDER DE KONINGSSTEDEN RABAT, MEKNES, FÈS EN MARRAKESH

• GENIETEN VAN HET ATLASGEBERGTE MET DE DADÈSVALLEI EN TODRAKLOOF

• HET KOSMOPOLITISCHE CASABLANCA VS. HET SERENE ESSAOUIRA

• EXCURSIE NAAR DE WOESTIJNDUINEN VAN MERZOUGA PER 4X4 
BIJ ZONSONDERGANG

1E DAG: BRUSSEL - MARRAKESH A
Vlucht naar Marrakesh. Aankomst en transfer. 
Avondmaal en overnachting in hotel Adam Park & 
Spa*****.
2E DAG: MARRAKESH - AÏT BENHADDOU - 
OUARZAZATE O-A
Onderweg naar Ouarzazate stoppen we bij het 
opmerkelijke dorpje Aït-Benhaddou, waar een aantal 
kasba’s (versterkte deel van de stad) als het ware 
tegen de rotsen liggen opgestapeld. Aansluitend 
bezoeken we de indrukwekkende kasba van Taourirt. 
Overnachting in hotel Kenzi Azghor****.
3E DAG: OUARZAZATE - AGADZ - DADÈSVALLEI - 
TINEGHIR O-A
We verlaten Ouarzazate en rijden eerst via Drâa 
naar Agadz, met verschillende fotostops onderweg. 
Een adembenemende rit waarbij rotspartijen, 
verre uitzichten, dorpjes en bergen in alle kleuren 
elkaar afwisselen, leidt ons de Dadèsvallei in. De 
weelderige groene palmbomen vormen een prachtig 
contrast tegen de steile roodkleurige bergwand. 
Door naar Tineghir, een klein charmant oasestadje. 
Overnachting in hotel Saghro****.

4E DAG: TINEGHIR - TODRAKLOOF - ERFOUD O-A
Tijd voor de Todrakloof, een van de merkwaardigste 
bezienswaardigheden van Marokko. Deze kloof is 300 
m hoog en slechts 10 m breed, en meteen ook de 
smalste van Marokko. Onderweg naar Erfoud kunnen 
we enkele mooie oases bewonderen. Overnachting in 
hotel Palais Du Désert*****.
5E DAG: ERFOUD - RISSANI - ERFOUD O-A
Vertrek naar Rissani, gelegen aan een van de oudste 
karavaanroutes. In de late namiddag maken we een 
excursie per 4x4 naar de duinen van Merzouga, waar 
we een prachtige zonsondergang bewonderen. Terug 
naar Palais Du Désert*****.
6E DAG: ERFOUD - MIDELT - MEKNES O-A
Via Midelt en Er Rachidia, een belangrijke stopplaats 
tussen Noord- en Zuid-Marokko, komen we aan in 
Meknes. De soeks in Meknes zijn ingedeeld naar 
de soort koopwaar en ambacht, en zijn aanzienlijk 
kleiner en minder toeristisch dan de bazaars van 
Fès of Marrakesh. Overnachting in hotel Menzeh 
Dalia****.

7E DAG: 
MEKNES - VOLUBILIS - MOULAY IDRISS - FÈS O-A
Tijdens onze ontdekking van Meknes zien we 
onder meer de monumentale poort Bab Mansour, 
geklasseerd als een van de mooiste ter wereld, 
het beroemde El Hedim plein en het mausoleum 
van Moulay Ismail. Ook bezoeken we Volubilis, een 
goed bewaarde Romeinse site uit de 2e en 3e 
eeuw. Wat verder zien we de stad Moulay Idriss 
liggen, de oudste van Marokko. We sluiten de dag 
af in Fès, volgens de lokale bevolking de culturele 
hoofdstad van het land. Overnachting in hotel Les 
Mérinides*****.
8E DAG: FÈS O-M-A
Volledige dag bezoek aan deze feeërieke en spirituele 
stad. In de smalle straatjes en de overdekte 
bazaars vinden we verschillende handwerkwinkels, 
restaurants, fruit- en groentemarkten, moskeeën, 
Koranscholen en een leerlooierswerkplaats. Bezoek 
aan de oude stad en de nieuwe stad met de 
madrassa Bou Inania, de leerlooierswerkplaats, de 
Karaouiyine-moskee, de Nejjarine-fontein en de 
soeks. Het middagmaal wordt geserveerd in een 

IN GROEP

INFOMOMENT

AÏT BENHADDOU IN HET ATLASGEBERGTE
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oud paleis in de medina. Overnachting in hotel Les 
Mérinides*****.
9E DAG: FÈS - RABAT O-A
We verlaten Fès en rijden naar de koningsstad Rabat, 
de hoofdstad en tevens UNESCO Werelderfgoed. 
Ons programma in Rabat bestaat uit de Hassan 
toren, het mausoleum van Mohammed V, het 
archeologisch museum en de fraaie tuin van 
Oudayas. Nadien bezoeken we ook Chellah, een oude 
Romeinse stad. Overnachting in hotel Farah*****.
10E DAG: RABAT - CASABLANCA - EL JADIDA O-A
Vanuit het administratieve centrum schakelen we 
over naar het economische centrum van Marokko, 
Casablanca. We wandelen over de schilderachtige 
boulevard La Corniche en bezoeken de reusachtige 
Hassan II-moskee, de op twee na grootste moskee 
ter wereld en een van de weinige moskeeën in 
Marokko die we als niet-moslim mogen bezoeken. 
We rijden naar door het Mazagan Beach Resort***** 
in El Jadida waar we genieten van een vrije namiddag 
aan het zwembad.
11E DAG: EL JADIDA - SAFI - ESSAOUIRA O-A
We verkennen de cisterne van El Jadida. Daarna 
bezoeken we Safi, na Casablanca de belangrijkste 
Marokkaanse havenstad en gekend voor de 
ambachtelijke kunst van de pottenbakkers. De dag 
eindigt in de serene kustplaats Essaouira waar we 
de zilte lucht ruiken en de heerlijke zeebries voelen. 
Overnachting in hotel Atlas Essaouira & Spa*****.
12E DAG: ESSAOUIRA O-A
We bezoeken Essaouira dat een sterke 
aantrekkingskracht heeft op surfers, schilders, 
schrijvers en creatievelingen. We slenteren door de 
heerlijke medina en genieten van de witgekalkte 

huisjes met blauwe afwerkingen. Na het bezoek krijg 
je wat vrije tijd in deze mooie stad. Overnachting in 
hotel Atlas Essaouira & Spa*****.
13E DAG: ESSAOUIRA - MARRAKESH O-A
Terug naar Marrakesh. In de namiddag bezoek aan 
de soeks, waar de geuren van sandelhout en bewerkt 
leder ons tegemoetkomen. We eindigen de dag op 
het beroemde Djemaa El Fna, het centrale plein 
en absolute hoogtepunt van de dag. Acrobaten, 
kunstenaars en slangenbezweerders animeren hier 
de toeschouwers. Overnachting in hotel Adam Park 
& Spa*****.
14E DAG: MARRAKESH O-A
Ontdekking van het fascinerende Marrakesh. In 
deze rood omwalde keizerstad bezoeken we o.a. het 
Bahia-paleis, het mausoleum van de Saadiërs, de 
Koutoubiamoskee, het Dar El Bacha museum, het 
museum van Marrakesh en de tuinen van Majorelle. 
Vrije namiddag. Overnachting in hotel Adam Park & 
Spa*****.
15E DAG: MARRAKESH - BRUSSEL O
Vrije voormiddag en aantrekkelijke uitstap naar de 
Ourika Vallei in de namiddag. Vervolgens transfer 
naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel. 

15-daagse groepsreis

MAROKKO

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  MARTUN00

Prijs p.p. 04/04/21 23/05/21 12/09/21
2PK 2.259 2.199 2.159
1PK  2.804 2.755 2.656
Prijs p.p.  17/10/21 06/03/22
2PK 2.189 2.189 
1PK 2.761 2.761

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Nederlandstalige lokale gids
• Internationale vluchten met TUI fly 
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 14x ontbijt, 1x middagmaal, 14x avondmaal
• Audiosysteem
• Infomoment
• Aït Benhaddou en de kasba van Taourirt
• Prachtige tocht doorheen het Atlasgebergte 

met onder meer de Dadèsvallei en Todrakloof
• Bezoek aan oasestadjes Tineghir, Erfoud en 

Rissani
• Excursie naar de woestijnduinen van Merzouga 

per 4x4 bij zonsondergang
• Uitgebreide stadsbezoeken aan de vier 

koningssteden: Rabat, Meknes, Fès en 
Marrakesh

• De vroegere Romeinse stad Volubilis
• Stadsbezoek aan Casablanca met bezoek 

aan de Hassan II moskee
• Cisterne van El Jadida 
• Verkenning van pottenbakkersstad Safi
• Bezoek aan de serene kuststad Essaouira
• Uitstap naar de Ourika Vallei

IN DE KIJKER
Zeer afwisselende ontdekkingstocht doorheen 
Marokko waarbij we overnachten in goede 4* en 
5* hotels op basis van halfpension.

VANAF € 2.159 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

MARRAKESH

HASSAN II MOSKEE, CASABLANCAHASSAN II MOSKEE, CASABLANCAHASSAN II MOSKEE, CASABLANCA

DUINEN VAN MERZOUGA
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Amman
Madaba
Mt. Nebo

Petra
Shobak

Wadi Rum
Aqaba

Jerash
Ajloun

Dead Sea

ISRAËL JORDAN

SAUDI ARABIA
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Mystieke wonderen in het Midden-Oosten
• GEWICHTLOOS DRIJVEN OP DE DODE ZEE

• DE BOEIENDE GESCHIEDENIS VAN DE WOESTIJNKASTELEN

• WADI RUM, EEN SPECTACULAIR MAAN- EN WOESTIJNLANDSCHAP

• HET ABSOLUTE HOOGTEPUNT: HET WERELDWONDER PETRA

1E DAG: AMSTERDAM - AMMAN
Vlucht van Amsterdam naar Amman. Transfer naar 
hotel Sulaf Luxury**** in Amman waar we drie 
nachten verblijven.

2E DAG: AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN O-A
We ontmoeten onze Nederlandstalige lokale gids 
en rijden naar het kasteel van Ajlun. Vanop dit 
bouwwerk hebben we een prachtig uitzicht over de 
streek met zijn talrijke naaldbomen en olijfgaarden. 
Hierna naar Jerash, het ‘Pompeï van het Midden-
Oosten’ en een van de best bewaarde ruïnesteden. 
De opgravingen begonnen in het begin van de 19e 
eeuw en gaan nog steeds verder want archeologen 
vermoeden dat nog bijna 90% van de oude stad 
onaangeroerd is. Wél opgegraven en van bijzondere 
schoonheid zijn onder meer de triomfboog, de 
Tempel van Zeus en het Forum. ’s Avonds genieten 
we van een traditioneel Jordaans avondmaal bij een 
lokale familie in Amman.

3E DAG: 
AMMAN - WOESTIJNKASTELEN - AMMAN O
Van de ontbijttafel naar de natuurlijke zandbak ten 
oosten van Amman. In dit rustgevende landschap 
brengen we een een bezoek aan de woestijnkastelen 
van Amra, gekend om zijn fresco’s, Al Kharraneh 
en Al Azraq. Nadien keren we terug naar Amman, 
een van de oudste steden ter wereld. Hoewel het 
een snelgroeiende moderne stad is, vinden we 
nog sporen van het oude Amman. Zo bezoeken 
we de citadel met de Tempel van Hercules en het 
amfitheater en maken we een wandeling doorheen 
de oude stad.

4E DAG: AMMAN - MADABA - MT NEBO - 
SHOBAK - PETRA O
Via de King’s Highway rijden we naar Petra. Deze 
5.000 jaar oude weg is een van de mooiste wegen 
in het Midden-Oosten. Onderweg bezoeken we 
Madaba, gekend om de Sint Joriskerk met een 
6e-eeuwse vloermozaïek dat de landkaart van 
Palestina voorstelt. Verder naar de berg Nebo waar 
Mozes, na een trektocht van vier jaar vanuit Egypte, 

voor het eerst het Beloofde Land zag. Vanop de berg 
heb je een schitterend uitzicht over de Jordaanvallei 
en het Beloofde Land. De King’s Highway bezorgt 
ons vervolgens sublieme panorama’s over de ‘Grand 
Canyon van Jordanië’ met op de achtergrond de dam 
en het meer van Wadi Mujib. Deze fotogenieke route 
brengt ons ook naar de het kruisvaarderskasteel van 
Shobak. Verder naar Petra. ’s Avonds kan je optioneel 
Petra bij kaarslicht bewonderen: een sprookjesachtige 
ervaring. We verblijven twee nachten in hotel Petra 
Moon****.

5E DAG: PETRA O
Tijd voor het absolute hoogtepunt: Petra, een 
mysterieuze plek, UNESCO Werelderfgoed en een 
van de zeven wereldwonderen. De imposante 
façades, tombes en tempels zijn hier allemaal uit 
rotsen gehouwen. Om de stad te bereiken moet 
je door de Siq, een kilometerlange kloof waarvan 
de wanden tot 100 meter hoog zijn. Aan het einde 
van de Siq bevindt zich een van de belangrijkste 
monumenten, de schatkamer Al Khazneh. 

IN GROEP

INFOMOMENT

PETRA

090_V1_TUItours_NL   90 30/11/20   16:40



91AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

JO
R

D
A

N
IË

Zin in een (conditionele) uitdaging? Wandel dan 
naar het afgelegen klooster Ad Deir, het grootste 
monument van de stad. Immens impressionant en 
de 800 traptreden zeker waard. Het enorme theater, 
de Grote Tempel en de ontelbare muurgraven maken 
het bezoek compleet. 

6E DAG: PETRA - LITTLE PETRA - WADI RUM O-A
We bezoeken nog Little Petra, minder monumentaal 
dan Petra maar daarom niet minder interessant. De 
kleurrijke fresco’s mogen hier niet gemist worden. 
Rit naar Wadi Rum, een spectaculair maan- en 
woestijnlandschap en bijgevolg een geliefkoosde 
filmlocatie. David Lean draaide er de populaire film 
Lawrence of Arabia met Peter O’Toole in de hoofdrol. 
In een recentere film, The Martian van regisseur 
Ridley Scott, fungeerde de Wadi Rum als decor voor 
de planeet Mars. Tijdens een twee uur durende 
jeeptour in de Wadi Rum genieten we van het rode 
en okerkleurige zand, de granieten rotsformaties, de 
indrukwekkende stilte en de tijdloze schoonheid. ’s 
Avonds worden we getrakteerd op een weergaloze 

zonsondergang en een traditioneel avondmaal bij 
de bedoeïenen. Ook de nacht brengen we door in 
het bedoeïenenkamp. Kijk zeker naar boven want de 
sterrenhemel is hier overweldigend. Overnachting in 
het kamp Hasan Zawaideh, in een tent met eigen 
badkamer.
Opmerking afreis 27/02/22: doordat het in februari 
te koud wordt in de Wadi Rum, rijden we na de 
jeeptour door naar Aqaba voor het avondmaal en de 
overnachting in hotel Oryx Aqaba****.

7E DAG: WADI RUM - DODE ZEE O
Na het ontbijt rijden we naar de Dode Zee. We 
nemen afscheid van onze Nederlandstalige lokale 
gids en genieten van een vrije namiddag aan de 
Dode Zee. Van alle wereldzeeën is de Dode Zee 
zonder meer de bijzonderste. Met haar ligging op 
400 m onder de zeespiegel is dit het laagste punt 
op aarde. Dankzij de hoge zoutconcentratie van 
maar liefst 27% is het onmogelijk om tijdens een 
zwempartij kopje onder te gaan. Smeer je zeker ook 
in met de uit de Dode Zee afkomstige modder om 
een babyzachte huid te krijgen. Overnachting in hotel 
Holiday Inn Resort Dead Sea*****.

8E DAG: DODE ZEE - AMMAN - AMSTERDAM O
Transfer naar de luchthaven van Amman voor de 
terugvlucht naar Amsterdam.

8-daagse groepsreis

JORDANIË

MIN. 10 - MAX. 20 PERSONEN  JORTUJOR

Prijs p.p. 04/04/21 23/05/21 19/09/21 31/10/21
2PK 1.499 1.449 1.529 1.529
1PK* 1.826 1.775 1.862 1.862
Prijs p.p. 27/02/22 27/03/22
2PK 1.529 1.529
1PK* 1.862 1.862
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids van dag 2 t.e.m. 

dag 7
• Internationale vluchten vanuit Amsterdam 

met Royal Jordanian
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 2x avondmaal
• Infomoment
• Bezoek aan kasteel van Ajlun
• Archeologische site van Jerash 
• Traditioneel Jordaans avondmaal bij een lokale 

familie in Amman
• Woestijnkastelen van Al Kharraneh, Amra en 

Al Azraq
• Bezoek aan Amman met citadel, de Tempel van 

Hercules en het amfitheater
• Mozaïekstad Madaba met de Sint Joriskerk
• Bezoek aan de berg Nebo
• Kruisvaarderskasteel van Shobak
• Het wereldwonder Petra 
• Bezoek aan Little Petra
• Jeep tour in Wadi Rum
• Unieke overnachting bij de bedoeïenen in 

Wadi Rum (niet tijdens afreis 27/02/22)
• Halve dag vrij aan de Dode Zee
• Dagelijks flesje water 

IN DE KIJKER
We proeven de traditionele Jordaanse keuken bij 
een lokale familie in Amman.

VISUM VOOR JORDANIË
Het visum voor Jordanië is gratis op voorwaarde 
dat TUI minstens twee weken voor afreis in het 
bezit is van een kopie van het internationaal 
paspoort dat bij aankomst nog minstens 
6 maanden geldig is.

VANAF € 1.449 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

DODE ZEE

WADI RUM
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ISRAEL JORDAN

DEAD SEA

MEDITERRANEAN SEA

Tel Aviv

Netanya

Haifa

Akko

Tiberias
Nazareth

Jaffa Jerusalem

Bethlehem

Massada
Dead Sea

Golan Heights
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Terug naar het begin
• HET HIPPE TEL AVIV EN DE GEZELLIGE HAVENSTAD JAFFA 

• ERVAAR HET GEWICHTLOOS DRIJVEN OP DE DODE ZEE

• HET MEER VAN TIBERIAS EN DE GOLANHOOGVLAKTE MET WIJNPROEVERIJ

• JERUZALEM MET DE IMPRESSIONANTE KLAAGMUUR EN DE 
HEILIGE GRAFKERK

1E DAG: BRUSSEL - TEL AVIV - NETANYA 
Vlucht naar Tel Aviv. Transfer naar Netanya, een 
mooie kustplaats met talloze restaurants en gezellige 
cafeetjes. Overnachting in hotel Residence***. 

2E DAG: NETANYA - HAIFA - AKKO - 
NAZARETH - TIBERIAS  O
We maken kennis met de Nederlandstalige lokale 
gids die ons Israël zal laten ontdekken en rijden 
naar de levendige havenstad Haifa. We bezoeken 
er de Perzische tuinen rondom de Bahá’i-tempel 
en genieten van een prachtig uitzicht over de 
stad. Tijdens onze mooie route doorheen het 
Karmelgebergte houden we halt bij een typisch 
Druze dorpje. Verder richting naar Akko, een stadje 
dat zowel oosters als middeleeuws aanvoelt. Hier in 
de oude stad bezoeken we het Turkse badhuis en 
het tunnelcomplex van de Tempeliers. In Nazareth 
bezichtigen we vervolgens de Basiliek van de 
Aankondiging, waar engel Gabriël aan Maria vertelde 
dat ze het leven zou schenken aan Jezus. Eindpunt 
van de dag is het meer van Tiberias waar we twee 
nachten verblijven in hotel Astoria Galilee***. 

3E DAG: 
TIBERIAS - GOLANHOOGVLAKTE - TIBERIAS  O-M
De dag start met de Berg der Zaligheden, de plek 
waar Christus verschillende preken hield. Vanop deze 
berg heb je een adembenemend uitzicht over het 
meer van Tiberias. We gaan verder naar Capernaum 
waar we de overblijfselen terugvinden van de oude 
Synagoge gevolgd door een bezoek aan het huis 
van Sint-Pieter. Na de lunch in een lokaal restaurant 
maken we een ontspannende boottocht op het 
meer van Tiberias. Vervolgens begeven we ons naar 
de Golanhoogvlakte. Vanop de berg Bental krijgen 
we een onvergetelijk uitzicht over het omliggende 
landschap. Hierna komen we meer te weten over de 
plaatselijke wijnproductie en klinken we een glaasje 
als afsluiter van deze prachtige dag. 

4E DAG: TIBERIAS - MASSADA - 
DODE ZEE - JERUZALEM O 
Vandaag krijgen we een rondleiding in een kibbutz, 
een unieke nederzetting die enkel in Israël terug te 
vinden is. Dankzij een lokale inwoner komen we alles 
te weten over de gewoontes en de levensstijl van 

deze gemeenschap. Verder naar Massada waar de 
door koning Herodes gebouwde rotsvesting ons een 
prachtig uitzicht geeft over de omgeving. Een kabellift 
brengt ons naar boven waar we de ruïnes van het 
paleis van Herodes bezoeken. Nadien genieten we 
van een ‘zwempartijtje’ in de Dode Zee. De hoge 
zoutconcentratie zorgt ervoor dat je blijft drijven op 
het wateroppervlak, de kans om helemaal tot rust te 
komen en op te gaan in deze bijzondere ervaring! Rit 
naar Jeruzalem waar we drie nachten verblijven in 
hotel Eyal****.

5E DAG: JERUZALEM O
Tijd om Jeruzalem te ontdekken! We starten op de 
Olijfberg waar we genieten van een prachtig uitzicht 
over de oude stad. De Leeuwenpoort verwelkomt ons 
nadien in het oude stadsgedeelte waar we de 
St. Annakerk en de Bethesdavijver bewonderen. 
Om bij de Heilige Grafkerk te komen, de plek waar 
Christus werd gekruisigd, begraven en vervolgens 
herrees, wandelen we via de verschillende haltes 
van de kruisweg of Via Dolorosa. Bij de Zionberg 
bezoeken we, naast de kamer waar het Laatste 

IN GROEP

INFOMOMENT

PERZISCHE TUINEN, HAIFA
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Avondmaal werd genuttigd, ook het graf van koning 
David en de Dormitio-abdij. We eindigen deze 
bijzondere dag bij de indrukwekkende Westelijke 
Muur die wij ook kennen als de Klaagmuur. 

6E DAG: 
JERUZALEM - BETHLEHEM - JERUZALEM O
We vertrekken naar Bethlehem, de geboortestad 
van Jezus en koning David. We bezoeken er de 
Geboortekerk die werd gebouwd op de grot waarin 
Jezus werd geboren. Vervolgens gaan we terug 
naar Jeruzalem om er het nieuwe stadsgedeelte te 
ontdekken. We bekijken er onder meer de Knesset, 
het Israëlische parlement, en de vijf meter hoge 
menora of zevenarmige kandelaar aan de overkant. 
In het Israel Museum vinden we het Schrijn van het 
Boek, waar meer dan 200 fragmenten van de Dode 
Zeerollen worden bewaard. We besluiten deze dag 
met een aangrijpend bezoek aan Yad Vashem, het 
offi ciële Israëlische monument ter nagedachtenis van 
de miljoenen slachtoffers van de Holocaust. 

7E DAG: JERUZALEM - JAFFA - TEL AVIV O
Rit naar het hippe Tel Aviv, de bekende mediterrane 
stad van Israël. Bij aankomst maken we eerst 
een ontspannende wandeltocht in Jaffa, een 
oude Arabische havenstad. Hier ontdekken we de 
kunstenaarswijk, de gezellige straatjes en genieten 
van het uitzicht over de kustlijn van Tel Aviv. Verder 
naar de Carmel Market, de grootste markt van Tel 
Aviv met een bijzonder aanbod aan lokale producten, 
een aanrader voor wie de lokale specialiteiten wil 
ontdekken. Vervolgens bewonderen we de Rothschild 
Avenue, ook wel de Champs-Elysées van Israël 
genoemd, en de Bauhaus architectuur, UNESCO 
Werelderfgoed. We nemen afscheid van onze gids 
en genieten vervolgens van een vrije namiddag in 
het bruisende Tel Aviv. Overnachting in hotel Prima 
City***. 

8E DAG: TEL AVIV - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven van Tel Aviv voor de 
terugvlucht naar Brussel. 

8-daagse groepsreis

ISRAËL

MIN. 10 - MAX. 20 PERSONEN  ISRTUN00

Prijs p.p. 22/05/21 17/07/21 16/10/21
2PK 1.599 1.599 1.599
1PK*  2.108 2.108 2.108
Prijs p.p. 26/02/22 02/04/22 
2PK 1.649 1.649
1PK* 2.179 2.179
*prijs één persoon in tweeperso onskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids van dag 2 

t.e.m. dag 7
• Internationale vluchten met Brussels Airlines 

of Turkish Airlines
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 7x ontbijt, 1x middagmaal
• Audiosysteem
• Infomoment
• Haifa met Perzische tuinen
• Bezoek aan een typisch Druze dorpje in het 

Karmelgebergte
• Oude stad van Akko met het Turkse badhuis 

en het tunnelcomplex van de Tempeliers
• Nazarth met de Basiliek van de Aankondiging
• Berg der Zaligheden
• Capernaum met de oude Synagoge en het huis 

van Sint-Pieter
• Boottochtje op het meer van Tiberias
• Ontdekking van de Golanhoogvlakte met de 

berg Bental 
• Bezoek aan een wijnproducent met proeverij
• Rondleiding in een kibbutz 
• Citadel van Massada per kabelbaan
• Drijven op de Dode Zee 
• Volledig dag bezoek aan de oude stad van 

Jeruzalem met onder meer de Heilige Grafkerk 
en de Klaagmuur

• Bethlehem met de Geboortekerk
• Het nieuwe stadsgedeelte van Jeruzalem met 

het Israel Museum en Yad Vashem
• Ontdekking van Jaffa en Tel Aviv met de 

Carmel Market

IN DE KIJKER
Tijdens ons bezoek aan een kibbutz krijgen we 
een uniek inzicht in de Israëlische samenleving.

VANAF € 1.599 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

KLAAGMUUR, JERUZALEM

CITADEL VAN MASSADA JAFFA

GEBOORTEKERK, BETHLEHEM
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Dubai, de bijzondere woestijnmetropool
• DUBAI, EEN STAD VAN CONTRASTEN

• SNUIF DE LOKALE SFEER OP IN DE BEDRIJVIGE SOEKS

• OPTIONEEL EXCURSIEPAKKET MET DE WERELDTENTOONSTELLING VAN DUBAI 

• KLANK- EN LICHTSPEKTAKEL BIJ DE GROOTSTE FONTEINENSHOW 
TER WERELD

1E DAG: BRUSSEL - DUBAI
Vlucht naar Dubai. Bij aankomst transfer naar hotel 
Centro Barsha*** waar we de hele reis verblijven. 
Het hotel ligt vlakbij een metrostation en de Mall of 
the Emirates, een walhalla voor shopaholics. Om bij 
te komen van alle indrukken die Dubai ongetwijfeld 
op je zal nalaten, is er ook nog het zwembad voor 
een verfrissende duik. 

2E DAG: DUBAI O
Na een rustig ontbijt ontdekken we samen met 
onze Nederlandstalige gids deze hypermoderne 
metropool. We starten met een fotostop aan de 
alom bekende Burj Al Arab, het zelf geproclameerde 
enige 7 sterrenhotel ter wereld. Met de monorail 
reizen we over The Palm Jumeirah, het artificiële 
palmeiland. Hier bewonderen we het iconische hotel 
Atlantis The Palm. Vervolgens naar Dubai Marina, 
een kunstmatig aangelegde jachthaven met een 
groot aantal wolkenkrabbers. Nadien maken we 
een wandeling op de boulevard The Walk waar je 
op zoek kan gaan naar een leuk restaurant voor 
de vrije lunch. We zetten de tocht verder naar 

Dubai Mall voor wat shoppingplezier. Boek je het 
excursiepakket, dan breng je een bezoek aan het 
hoogste gebouw ter wereld: de Burj Khalifa. Vanop 
verdieping 124, op zo’n 550 m hoogte, én net voor 
zonsondergang bewonder je dan de magische skyline 
van Dubai. Eenmaal de zon onder is, gaan we naar 
de promenade tussen de Burj Khalifa en Dubai Mall 
waar we genieten van de grootste fonteinenshow ter 
wereld, een spectaculair klank- en lichtspel! 

3E DAG: DUBAI O
Tijd voor het historisch gedeelte van Dubai. We 
starten met een fotostop aan de moskee van 
Jumeirah en de Dubai Frame. Nadien rit naar de 
wijk Bastakiya, het oudste deel van de stad waar we 
tal van restaurants, cafés en kunstgalerijen kunnen 
vinden. De voormiddag wordt afgerond met een 
bezoek aan het Dubai Museum, gelegen in het 
historische Al Fahidi Fort, waar we een beter inzicht 
krijgen in de lokale geschiedenis. Vervolgens steken 
we met een abra, een traditionele watertaxi, de 
zeearm Dubai Creek over en snuiven we de lokale 
sfeer op in de kruiden- en goudsouk. ’s Namiddags 

terug naar het hotel. Boek je het excursiepakket, 
dan staat er nog een leuke activiteit gepland: een 
woestijnsafari. Met jeeps trek je dan de woestijn 
in en doe je aan dune bashing over de toppen van 
de zandduinen. Je zult niet alleen een fabuleuze 
zonsondergang meemaken, maar ook genieten 
van een traditionele Arabische barbecue onder de 
sterrenhemel. De drukte van de stad lijkt hier heel 
ver weg. Om helemaal op te gaan in de sfeer zien we 
lokale dansers bewegen op het ritme van Arabische 
muziek. Een avond om nooit te vergeten! 

4E DAG: DUBAI O
Vrije dag. Neem een duik in het zwembad of ga 
zelf op ontdekking. Je kan optioneel ook het 
excursiepakket bijboeken om een bezoek te 
brengen aan de wereldtentoonstelling van Dubai, 
ongetwijfeld een van de hoogtepunten van de 
reis. De transfer naar de expo-site is inbegrepen. 
Met het thema “Connecting Minds, Creating the 
Future” wordt de aandacht volledig gelegd op 
duurzaamheid, mobiliteit en kansen. Ongeveer 200 
landen zullen vertegenwoordigd zijn, waaronder 

IN GROEP BURJ KHALIFA, DUBAI

094_V1_TUItours_NL   94 30/11/20   16:40



95AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

EM
IR

AT
EN

België, en die willen je graag alles vertellen over 
hun meest innovatieve projecten. Je kan met de 
metro terugkeren naar het hotel (niet inbegrepen), 
waardoor je zolang op de wereldtentoonstelling kan 
blijven als je wilt.
Opmerking wereldtentoonstelling: 
Het excursiepakket met de wereldtentoonstelling 
van Dubai kan enkel bijgeboekt worden voor afreizen 
vanaf 30/10/21. 
Opmerking afreis 02/01/22: tijdens deze afreis 
wordt dit dagprogramma verplaatst naar dag 5. 

5E DAG: DUBAI O
Vrije dag. Blaas even uit op het publieke 
strand van Jumeirah Beach of ontdek de vele 
shopmogelijkheden. Je kan ook de optionele 
excursie naar het naburige Emiraat Abu Dhabi 
boeken, op zo’n twee uur rijden van Dubai. 
Samen met een Engelstalige lokale gids bezoek 
je hier de majestueuze Sheik Zayed moskee. De 
oogverblindende binnenplaats van deze moskee 

bestaat uit spierwitte marmer, rijkelijk versierd met 
bloemmotieven, bladgoud en edelstenen. Een lust 
voor het oog! In de grootste gebedsruimte bewonder 
je het grootste handgeweven tapijt ter wereld én de 
grootste kroonluchter ter wereld. Na al dat moois ga 
je naar Heritage Village waar je een beeld krijgt van 
de cultuur en tradities van dit Emiraat. In de Marina 
Mall heb je vrije tijd om te gaan lunchen. Vervolgens 
maken we fotostops aan Emirates Palace, het 
presidentieel paleis Qasr Al Watan en het kunstmatig 
aangelegde eiland Yas. Terugrit naar Dubai. 
Opmerking afreis 02/01/22: tijdens deze afreis 
wordt dit dagprogramma verplaatst naar dag 4. 

6E DAG: DUBAI - BRUSSEL  O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van 
Dubai voor de terugvlucht naar Brussel.

6-daagse groepsreis

DUBAI

MIN. 10 - MAX. 25 PERSONEN  ARETUN00

Prijs p.p. 03/04/21 10/04/21 30/10/21 06/11/21
2PK 799 799 819 819
1PK*  1.026 1.026 1.113 1.113
Prijs p.p. 20/11/21 27/11/21 02/01/22 29/01/22
2PK 819 819 869 849
1PK* 1.113 1.113 1.165 1.132
Prijs p.p. 12/02/22 26/02/22 12/03/22 19/03/22
2PK 849 869 849 849
1PK* 1.132 1.165 1.132 1.132
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids op dag 1, 2, 3 en 6 
• Internationale vluchten met Emirates 
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• Alle overnachtingen in het vermelde hotel
• 5x ontbijt
• Volledige dag verkenning in het moderne 

gedeelte van Dubai
• Toegang tot het Dubai Museum
• Boottochtje met een Abra
• Halve dag verkenning in het historische 

gedeelte van Dubai
• Verblijfstaks ‘Tourism Dirham Fee’

IN DE KIJKER
Met onze flexibele excursiemogelijkheden kan je 
deze reis volgens jouw wensen invullen.

BOEK OP VOORHAND HET 
EXCURSIEPAKKET*
• 2e dag: toegang tot het observatiedek van de 

Burj Kahlifa, net voor zonsondergang
• 3e dag: woestijnsafari met een traditionele 

Arabische barbecue 
• 4e dag: wereldtentoonstelling van Dubai, 

inclusief de transfer van het hotel naar de 
expo-site (op 5e dag tijdens afreis 02/01/22), 
niet mogelijk tijdens afreizen van april 2021

* Het is niet mogelijk deze excursies ter plaatse 
te boeken.
€ 109 PER PERSOON (afreizen in april 2021)
€ 159 PER PERSOON (afreizen vanaf oktober 
2021)

BOEK OP VOORHAND DE EXCURSIE 
NAAR ABU DHABI*
5e dag: volledige dag verkenning van Abu Dhabi 
met een Engelstalige lokale gids (op 4e dag 
tijdens afreis 02/01/22)

* Het is niet mogelijk deze excursie ter plaatse te 
boeken.
€ 99 PER PERSOON 

VANAF € 799 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

WOESTIJNSAFARI SHEIK ZAYED MOSKEE, ABU DHABI

SOEKS, DUBAI
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Schatkamer van de rijke Arabische cultuur
• FUTURISTISCH DUBAI MET BEZOEK AAN DE BURJ KHALIFA

• HET LOUVRE VAN ABU DHABI ÉN DE WERELDTENTOONSTELLING VAN DUBAI

• HET MYSTIEKE OMAN: LAND VAN WADI’S EN OASES, FORTEN EN MOSKEEËN

• ONOVERTROFFEN OVERNACHTING IN DE OMANI WOESTIJN IN EEN 
ZEER LUXUEUS TENTENKAMP

1E DAG: BRUSSEL - DUBAI
Vertrek naar Dubai. Aankomst en transfer. De 
komende 4 nachten verblijven we in hotel Hyatt 
Place Dubai Wasl District****.

2E DAG: DUBAI O-M
Na een rustig ontbijt ontdekken we het moderne 
Dubai. We maken een fotostop aan Dubai Marina, 
een enorm kunstmatig aangelegde jachthaven met 
tal van wolkenkrabbers, en de Burj Al Arab, het 
spraakmakende 7 sterren hotel. Met de monorail 
reizen we over de Palm Jumeirah. In Dubai Mall, het 
grootste winkelcentrum ter wereld, geniet je van wat 
vrije tijd. Het observatiedek van de Burj Khalifa, het 
hoogste gebouw ter wereld, trakteert ons vervolgens 
op schitterende uitzichten over de stad. Na 
zonsondergang zijn we getuige van een betoverend 
klank- en lichtspektakel bij de bekende fonteinen van 
Dubai. 

3E DAG: DUBAI O
Hou je klaar voor een hoogtepunt van de reis: de 
Wereldtentoonstelling van Dubai! Met het thema 

“Connecting Minds, Creating the Future” wordt 
de aandacht volledig gelegd op duurzaamheid, 
mobiliteit en kansen. Bovendien streeft Dubai ernaar 
deze Expo zo klimaat neutraal mogelijk te maken. 
Ongeveer 200 landen zullen vertegenwoordigd 
zijn, waaronder België, en die willen je graag alles 
vertellen over hun meest innovatieve projecten. 

4E DAG: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI O-M
Tijd voor het emiraat Abu Dhabi. We bezoeken de 
majestueuze Sheikh Zayed moskee waar er niet 
zuinig werd omgesprongen met witte marmer, 
bladgoud en edelstenen. Een lust voor het oog! 
Hierna volgt een fotostop aan Emirates Palace en het 
presidentiële paleis Qasr Al Watan. In de namiddag 
staat het Louvre van Abu Dhabi op het programma, 
een indrukwekkend gebouw waar we kunstwerken 
van over de hele wereld kunnen bewonderen. 
Terugrit naar Dubai. 

5E DAG: DUBAI - MUSCAT O-M-A
We verkennen het historische gedeelte van Dubai. 
Na een fotostop aan Jumeirah moskee en Dubai 

Frame wandelen we in de Al Bastakiya wijk door 
nauwe steegjes en langs oude lemen huisjes. In 
Dubai Museum komen we meer te weten over de 
geschiedenis van deze wereldstad. Met een abra, 
een traditionele watertaxi, steken we de zeearm over 
en snuiven de lokale sfeer op in de typische soeks. 
In de namiddag nemen we een vlucht naar Muscat. 
Avondmaal en overnachting in hotel Al Falaj****.

6E DAG: MUSCAT O-M-A
In Muscat bezoeken we de mooie Sultan Qaboes 
moskee en het Royal Opera House. Ook kuieren 
we door de Muttrah Souq, een van de oudste 
van Oman. ‘s Namiddags wordt de Omani cultuur 
toegelicht in het Bait al Zubair museum. Na een 
fotostop aan het Al Alam-paleis, het paleis van 
de Sultan, gaan we aan boord van een dhow, een 
traditioneel Arabisch schip, en varen we langs de kust 
en genieten we van de zonsondergang. Avondmaal 
en overnachting in hotel Al Falaj****.

IN GROEP

INFOMOMENT

SHEIKH ZAYED MOSKEE, ABU DHABI
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7E DAG: MUSCAT - WADI SHAB - 
RAS AL JINZ - SUR O-M-A
Per 4x4 verkennen we het binnenland. Onze 
eerste stop is Quriyat, een groot vissersdorp. Een 
spannende rit brengt ons door de rivierbedding 
van Wadi Arbyn. Van daaruit gaat het naar Bimah 
Sinkhole, een kalksteenkrater gevuld met prachtig 
gekleurd water. We passeren het witte zandstrand 
van Finn’s Beach en stoppen bij Wadi Shab, bekend 
voor de bananen- en papaya plantages. Aankomst in 
Sur. Na het avondmaal bezoeken we het beschermd 
natuurgebied van Ras Al Jinz waar duizenden groene 
zeeschildpadden jaarlijks (niet gegarandeerd) hun 
eieren leggen. Overnachting in hotel Sur Plaza***.

8E DAG: SUR - WADI BANI KHALED - 
WAHIBA SANDS O-M-A
In de oude stad van Sur bezoeken we de vismarkt en 
een dhow-werf. Met onze 4x4’s rijden we verder naar 
Wadi Bani Khaled, een mooie oase met uitnodigende 
vijvers. Daarna gaat het naar de Wahibawoestijn 
met duinen tot 200 m hoog. Eenmaal in de woestijn 
doen we aan ‘dunebashing’ over de toppen van de 
duinen. Aankomst in het luxueuze woestijnkamp te 
midden van de imposante zandduinen waar we de 
nacht zullen doorbrengen. Tip: beklim bij valavond 
de naburige zandduin om te genieten van een 
mooie zonsondergang in de woestijn. Avondmaal 
en overnachting in woestijnkamp Desert Nights 
Camp*****.

9E DAG: WAHIBI SANDS - NIZWA O-M-A
Onderweg naar Nizwa bezichtigen we het 
architecturaal verbazende fort van Jabrin. In Bahla 
maken we een fotostop bij het fort en bezoeken we 

een traditionele pottenbakkerij. In de vallei van Birkat 
al Mauz aanschouwen we een oase vol dadelpalmen. 
Terwijl de gids het eeuwenoude aflaj-irrigatiesysteem 
uitlegt, wandelen we door de dadelplantage. 
Aankomst in Nizwa. Avondmaal en overnachting in 
hotel Golden Tulip****.

10E DAG: NIZWA - JABEL SHAMS - 
AL HAMRA - NIZWA O-M-A
Na een vroeg ontbijt verkennen we de unieke 
geitenmarkt, de oude ommuurde soek en het fort 
van Nizwa dat een prachtig zicht biedt over Nizwa en 
haar omgeving. Veder naar Jebel Shams, oftewel de 
‘Grand Canyon van het Midden-Oosten’. We maken 
een wandeling en genieten van een fantastisch 
panorama over de kloof. We rijden verder naar 
het bergdorpje Misfat Al Abryeen. In Al Hamra 
bezoeken we een lokaal museum en proeven we 
de typische Omani koffie met dadels. Terug naar 
Nizwa. Avondmaal en overnachting in hotel Golden 
Tulip****.

11E DAG: NIZWA - WADI BANI AUF - 
NAKHL - MUSCAT O-M-A
We rijden richting Wadi Bani Auf, een vallei met 
talloze waterpoelen en riviertjes die prachtige kloven 
in het landschap hebben uitgesneden. Tijdens de rit 
genieten we van prachtige vergezichten en landelijke 
dorpjes. In dit adembenemende landschap wordt er 
een picknicklunch voorzien. Nadien bezoeken we nog 
het fort en de bronnen van Nakhl. Avondmaal en 
overnachting in hotel Al Falaj**** in Muscat.

12E DAG: MUSCAT - BRUSSEL O
Naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

12-daagse groepsreis

EMIRATEN & OMAN

MIN. 12 - MAX. 20 PERSONEN  ARETUN01

Prijs p.p. 13/10/21 17/11/21 09/02/22 16/03/22
2PK 3.589 3.589 3.589 3.589
1PK*  4.347 4.347 4.347 4.347
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• Nederlandstalige lokale gids in de Emiraten 

(dag 1, 2, 4 en 5)
• Engelstalige lokale gids in Oman
• Internationale vluchten met Emirates
• Regionale vlucht Dubai-Muscat met Emirates
• Lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning (dag 1-6 en 12)
• Lokaal transport per 4x4 (dag 7-11)
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 11x ontbijt, 9x middagmaal, 7x avondmaal
• Infomoment
• Het moderne gedeelte van Dubai, met Palm 

Jumeirah monorail en het observatiedek van 
de Burj Khalifa

• Het historische gedeelte van Dubai, met Dubai 
Museum en boottochtje per abra

• Toegang tot de Wereldtentoonstelling in Dubai
• Bezoek aan Abu Dhabi met de Sheikh Zayed 

moskee en Louvre Abu Dhabi
• Bezoek aan Muscat met de Sultan Qaboes 

moskee, het Royal Opera House, Muttrah Souq 
en het Bait al Zubair museum

• Dhowcruise in Muscat bij zonsondergang 
(incl. water en frisdranken)

• Bezoek aan Wadi Arbyn, Bimah Sinkhole, 
Finn’s Beach en Wadi Shab

• Het schildpaddenstrand in Ras Al-Jinz
• Bezoek aan Wadi Bani Khalid en Wadi bani Auf
• Woestijntocht en overnachting in de Wahiba 

Sands
• Fort van Jabrin
• Nizwa met de geitenmarkt, het fort en de soek
• Bezoek aan Bahla, Birkat Al Mauz, Al Hamra, 

Jebel Shams, Misfat Al Abryeen
• Fort en bronnen van Nakhl
• Verblijfstaks ‘Tourism Dirham Fee’ in Dubai
• Dagelijks flesje mineraal water

IN DE KIJKER
Deze rondreis is inclusief de lang geanticipeerde 
Wereldexpo van 2020 die Dubai noodgedwongen 
een jaar heeft moeten uitstellen.

VISUM VOOR OMAN
Een e-visum voor een verblijf van maximaal 
10 dagen is verplicht voor wie reist naar Oman. 
Dit is niet inbegrepen en dien je zelf voor afreis 
online aan te vragen via https://evisa.rop.gov.om. 
Na goedkeuring van de aanvraag blijft je visum 
1 maand geldig. De kost hiervoor bedraagt 5 OMR 
(ongeveer € 12) en kan enkel per kredietkaart 
betaald worden.

VANAF € 3. 589 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

NIZWA
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In de schaduw van de Kilimanjaro
• AFWISSELENDE 4-DAAGSE SAFARI IN COMBINATIE MET STRAND

• BEWONDER OLIFANTEN MET BRUINRODE GLOED IN TSAVO EAST

• NACHTSAFARI IN TAITA HILLS

• COMFORTABEL KAMPEREN AAN DE VOET VAN DE KILIMANJARO

1E DAG: BRUSSEL - MOMBASA
Vertrek vanuit Brussel voor de vlucht naar Mombasa, 
in het zuidoosten van het land.

2E DAG: MOMBASA A 
Aankomst op de luchthaven van Mombasa en 
transfer naar je hotel. Je verblijft vanavond aan de 
noordkust van Mombasa om optimaal te kunnen 
genieten van je vrije namiddag aan het strand. 
Overnachting in het strandhotel Bahari Beach 
Hotel***+.

3E DAG: 
MOMBASA - TSAVO EAST NATIONAL PARK O-M-A
Na het ontbijt word je opgehaald in het hotel en 
maak je kennis met je gids/chauffeur die je de 
komende dagen mee op avontuur neemt. We rijden 
noordwaarts richting Tsavo East National Park 
en volgen de spoorlijn die door de Britten werd 
aangelegd. Tsavo, opgedeeld in een oostelijk en 
westelijk deel, is met een oppervlakte van 22.000 
vierkante kilometer het grootste nationale park van 

Kenia. Eenmaal aangekomen aan Buchuma Gate, de 
ingang van het park, gaat het dak van de jeep naar 
omhoog. Geniet met de wind in de haren van een rit 
door de uitgestrekte vlaktes van Tsavo! Na de lunch 
en een siësta in de lodge, trek je er opnieuw op uit. 
Tijdens de game drive ga je op zoek naar onder 
andere leeuwen, olifanten, zebra’s en zo veel meer. 
Doordat de ondergrond van Tsavo East uit rode 
aarde bestaat, kleuren de olifanten hier bruinrood. 
Je keert terug bij zonsondergang. Overnachting in 
Ashnil Aruba Lodge***+. 

4E DAG: 
TSAVO EAST NATIONAL PARK - AMBOSELI O-M-A
Vandaag vertrek je via het stadje Emali naar Amboseli 
National Park. Onderweg passeer je Hunters Lodge, 
waar spoorwegarbeiders ooit werden aangevallen 
door leeuwen. Het verhaal diende als scenario voor 
verschillende films, waaronder The Ghost and the 
Darkness. Bij helder weer kan je bij aankomst al 
genieten van het prachtige uitzicht op de Kilimanjaro, 
de hoogste berg van Afrika. Na de lunch en wat vrije 

tijd aan het zwembad, ga je op safari in Amboseli 
National Park. Savannelandschappen gaan over in 
moerassen, die gevoed worden door het smeltwater 
van de Kilimanjaro. Het park staat bekend om zijn 
talrijke kuddes olifanten, die samen met nijlpaarden 
verkoeling zoeken in de moerassen. Ook andere 
dieren zoals giraffen, buffels en gazellen laten zich 
hier van hun mooiste kant zien. Dit allemaal in de 
schaduw van de Kilimanjaro, spectaculairder kan 
het niet worden! Overnachting in Amboseli Sentrim 
Camp***, in een gezellige tent met comfortabel bed 
en een warme douche.

5E DAG: AMBOSELI - TAITA HILLS O-M-A
Met het opkomen van de zon, vertrek je een tweede 
keer op safari in Amboseli. De donkere lucht maakt 
plaats voor prachtige rode tinten. Genietend van 
de eerste zonnestralen, hoor je de natuur tot leven 
komen. Vervolgens vertrekken we in oostelijke 
richting naar Taita Hills, waar we bij aankomst 
genieten van het middagmaal. Vanuit de lodge, 
die gebouwd is op palen, zie je misschien al een 

IN GROEP

INFOMOMENT

AMBOSELI NATIONAL PARK
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impala of olifant onder je slaapplek wandelen. In 
de namiddag verkennen we dit reservaat met onze 
jeep. Na het avondmaal in de lodge, staat je nog een 
verrassing te wachten. Kleed je warm aan voor een 
avondsafari, waar je de kans krijgt om het wild in hun 
nachtelijke habitat te observeren. Overnachting in 
Salt Lick Safari Lodge***+.

6E DAG: TAITA HILLS - MOMBASA O-M-A
Ook vandaag starten we de dag met een 
ochtendgamedrive door het Afrikaanse landschap. 
Geniet hierna van een heerlijke lunch. We reizen 
verder naar Mombasa, met ons prachtig strandhotel 
als bestemming. Na de overtocht per ferry naar de 
zuidkust van Mombasa, kom je in de late namiddag 
toe en neem je afscheid van je gids/chauffeur. Tijd 
om het resort en zijn verschillende zwembaden 
te verkennen. Overnachting in het Baobab Beach 
Resort****, op basis van all inclusive.

7E DAG: MOMBASA O-M-A
Relax de volgende dagen met je voeten in het zand 
van Diani Beach aan de Indische oceaan. Zalig 
niets doen met zicht op zee, een ontspannende 
strandwandeling maken, snorkelen of de lokale 
cultuur nog wat verder gaan ontdekken? De volgende 
dagen bepaal jij het tempo! Overnachting in Baobab 
Beach Resort****, op basis van all inclusive.

8E DAG: MOMBASA O-M-A
Vrij strandverblijf in Baobab Beach Resort****, op 
basis van all inclusive.

9E DAG: MOMBASA-BRUSSEL O
Einde van de reis en tijd om afscheid te nemen van 
dit prachtige land. Geniet nog van vrije tijd tot de 
transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 
Brussel.

10E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

10-daagse groepsreis

KENIA

MIN. 11 - MAX. 18 PERSONEN  KENTUN01

Prijs p.p. 05/07/21 12/07/21 02/08/21 06/09/21
2PK 1.879 1.949 1.949 1.779
1PK*  2.046 2.236 2.225 2.047
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

OPMERKINGEN
• Op bovenstaande afreisdata reis je in 

Nederlandstalig gezelschap. Geen van deze 
data past in je vakantieplannen? We bieden 
deze safari ook aan in internationaal gezelschap 
en dat maar liefst 3x per week. 

• Wil je Kenia in select gezelschap ontdekken? 
Boek deze rondreis met een privéchauffeur/
gids (zie pag. 190). 

• Liever op vakantie tijdens de koude 
wintermaanden? Dit programma wordt ook in 
de winter aangeboden. Meer info? 
Vraag ernaar bij je reisagent.

INBEGREPEN
• Engelstalige lokale gids/chauffeur
• Internationale vluchten met Ethiopian Airlines
• Transport tijdens de safari in 4x4 voertuigen 

met gegarandeerde raamplaats (max. 6 
personen/voertuig)

• Alle overnachtingen in de vermelde hotels/
lodges

• 7x ontbijt, 6x middagmaal, 7x avondmaal
• Infomoment
• Toegangsgelden voor Tsavo East National Park, 

Amboseli National Park en Taita Hills 
• Nachtsafari in Taita Hills

IN DE KIJKER
Je slaapt één nacht in een tent met comfortabel 
bed en privé badkamer. Ervaar het out of Africa 
gevoel en ontwaak met uitzicht op de Kilimanjaro.

VANAF € 1.779 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

AMBOSELI SENTRIM

BAOBAB BEACH RESORT

VISUM
Een e-visum is verplicht voor wie reist naar Kenia. 
Dit is niet inbegrepen en dien je zelf voor afreis 
online aan te vragen via http://evisa.go.ke en met 
de kredietkaart te betalen. Na goedkeuring van de 
aanvraag, blijft je visum 90 dagen geldig. 

$ 51 PER PERSOON
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Land van de Leeuwenkoning
• COMPLETE 8-DAAGSE SAFARI IN COMBINATIE MET STRAND

• ONTWAAK IN UNIEKE LODGES OMRINGD DOOR OLIFANTEN EN ZEBRA’S

• RUST UIT AAN DE PRACHTIGE WITTE STRANDEN VAN MOMBASA

• GLAASJE BUBBELS MET UITZICHT OP DE KILIMANJARO BIJ ZONSONDERGANG

1E DAG: BRUSSEL - NAIROBI
Vlucht naar Nairobi.

2E DAG: NAIROBI
Karibu, welkom! Een transfer brengt je naar het hotel 
in Nairobi. Kies voor een rustige namiddag of een 
optionele excursie naar het Giraffe Center. Vanaf 
een uitkijkplatform kijk je de bedreigde Rothschild 
giraf letterlijk in de ogen. Ook voor het avondmaal 
ben je vrij om te kiezen. Voor de vleesliefhebbers 
die altijd al krokodil of zebra wilden proeven, ligt het 
restaurant The Carnivore vlakbij. Overnachting in 
Tamarind Tree Hotel****.

3E DAG: NAIROBI - MASAI MARA O-M-A
Vanochtend maak je kennis met je gids/chauffeur, 
de reisgezel die je de komende week helpt met 
het spotten van wilde dieren. Masai Mara is 
het kroonjuweel onder de parken in Kenia, met 
uitgestrekte vlaktes, een grote verscheidenheid aan 
dieren en de bekende Masai stam. ’s Namiddags gaat 
het dak van de 4x4 omhoog en met de wind in de 
haren zoek je voor het eerst naar the Big Five. Haal 

die camera maar boven! Tijdens het seizoen van 
de Grote Trek ( juli-oktober) zorgt de oversteek van 
miljoenen gnoes en zebra’s voor een onvergetelijk 
natuurspektakel! De volgende 2 nachten verblijf je in 
Keekorok Lodge****.

4E DAG: MASAI MARA O-M-A
Vroeg uit de veren voor een ochtendsafari in Masai 
Mara. Vind jij de leeuw verscholen in het hoge gras 
of het luipaard liggend op een tak? Na de lunch in 
de lodge is er tijd voor een verfrissende duik in het 
zwembad. Als het heetst van de dag voorbij is, ga 
je een tweede keer op ontdekking in het park. Je 
keert pas terug wanneer de zon achter de horizon is 
verdwenen. 

5E DAG: MASAI MARA - LAKE NAIVASHA O-M-A
Na het ontbijt rijd je door naar Lake Naivasha. In de 
namiddag maak je een boottocht in dit vogelparadijs. 
De kans is groot dat je nijlpaarden ziet baden! 
Optioneel kan je deelnemen aan een wandelsafari op 
Crescent Island, een park te midden van het meer. 
Wandel tussen giraffen, zebra’s, impala’s en spot 

talloze vogelsoorten. Overnachting in Lake Naivasha 
Country Club****.

6E DAG: LAKE NAIVASHA - AMBOSELI O-M-A
Vroeg vertrek naar Amboseli, waar je rond etenstijd 
de lodge bereikt. Na een siësta, ga je op game 
drive. Spot families olifanten met, bij helder weer, 
de besneeuwde piek van de Kilimanjaro op de 
achtergrond! Hoewel de hoogste berg van Afrika op 
Tanzaniaans grondgebied ligt, heb je vanuit dit park 
het beste uitzicht. Geniet bij zonsondergang van het 
aperitief dat geserveerd wordt op een bijzondere 
plek in het park. Overnachting in Amboseli Serena 
Lodge****.

7E DAG: AMBOSELI - TSAVO WEST O-M-A
Vanochtend trekken we er nog een keer op uit 
in Amboseli, gevolgd door een ontbijt. Onderweg 
naar Tsavo West stop je aan de versteende 
lavastroom van Shetani. Het zwarte litteken dat 
een vulkaanuitbarsting 200 jaar geleden achterliet. 
Tsavo West vormt samen met het oostelijk gedeelte 
het grootste park van Kenia. Aangekomen in de 

IN GROEP

INFOMOMENT

SIMBA EN ZIJN MAMA SARABI
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lodge, ben je niet de enige die geniet van een 
lunch. Giraffen, zebra’s en olifanten komen zich 
bevoorraden bij de drinkplaats voor de lodge en jij 
ziet alles vanop de eerste rij. In de late namiddag ga 
je op safari in het mooie heuvelachtige landschap. 
Overnachting in Kilaguni Serena Lodge****.

8E DAG: TSAVO WEST - TAITA HILLS O-M-A
Bezoek het groene Mzima Springs, een bron met 
helder water. Nijlpaarden en krokodillen dobberen 
rustig in het kabbelende water. Daarna ga je verder 
naar het Taita Hills Wildlife Sanctuary. Aangekomen in 
de lodge, gebouwd op palen, kan je 24 uur per dag 
wild spotten. Olifanten wandelen letterlijk onder je 
bungalow. Wie wenst kan optioneel deelnemen aan 
een night game drive om het wild in hun nachtelijke 
habitat te observeren. Overnachting in Salt Lick 
Safari Lodge***+.

9E DAG: TAITA HILLS - MOMBASA O-A
Gewekt door olifantengetrompetter, ontwaak je 
in je paalbungalow. Vandaag zet je koers richting 
Mombasa, waar je in de namiddag aankomt. 

Hier neem je afscheid van je chauffeur/gids. Je 
rustvakantie aan de turquoiseblauwe zee kan 
beginnen. De volgende 3 nachten verblijf je in 
Leopard Beach Resort****, gelegen aan Diani Beach, 
een van Kenia’s mooiste stranden.

10E - 11E DAG: MOMBASA O-A
Luieren op een comfortabel strandbed aan de 
Indische oceaan, je laten verwennen in de spa of 
liever wat actie? Op en onder water valt er heel 
wat te beleven. Het hotel beschikt over een eigen 
watersportcentrum, waar je tegen betaling snorkel- 
of duikmateriaal kan huren. Of boek er een excursie 
naar Wasini Island. Snorkel tussen de exotische 
vissen en wie weet zwem je wel tussen de dolfijnen.

12E DAG: MOMBASA - BRUSSEL O
De tijd is aangebroken om afscheid te nemen 
van deze prachtige bestemming. Transfer naar de 
luchthaven en terugvlucht naar Brussel.

13E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

13-daagse groepsreis

KENIA

MIN. 11 - MAX. 18 PERSONEN  KENTUKEN

Prijs p.p. 18/07/21 01/08/21 15/08/21
2PK 2.999 2.999 2.999
1PK*  3.510 3.539 3.539
Prijs p.p. 05/09/21 03/10/21
2PK 2.799 2.749
1PK*  3.319 3.266
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

OPMERKINGEN
• Wil je Kenia in select gezelschap ontdekken? 

Boek deze rondreis met een privéchauffeur/
gids (zie pag. 188-189). 

• Liever op vakantie tijdens de koude 
wintermaanden? Dit programma wordt ook in 
de winter aangeboden. Meer info? Vraag ernaar 
bij je reisagent.

INBEGREPEN
• Engelstalige lokale gids/chauffeur
• Internationale vluchten met Ethiopian Airlines
• Transport tijdens de safari in 4x4 voertuigen 

met gegarandeerde raamplaats (max. 6 pers. 
per voertuig)

• Alle overnachtingen in de vermelde hotels en 
lodges

• 10x ontbijt, 6x middagmaal, 9x avondmaal
• Infomoment
• Toegangsgelden voor Masai Mara, Amboseli, 

Tsavo West, Mzima Springs en Taita Hills
• Boottocht op Lake Naivasha
• Sundowner aan Observation Hill
• Duurzame water-to-go drinkfles zolang de 

voorraad strekt

IN DE KIJKER
Bezoek het wereldberoemde Masai Mara en wie 
weet ben jij getuige van een groots natuurspektakel: 
de Grote Trek

VISUM VOOR KENIA
Een e-visum is verplicht voor wie reist naar Kenia. 
Dit is niet inbegrepen en dien je zelf voor afreis 
online aan te vragen via http://evisa.go.ke en met 
kredietkaart te betalen. Na goedkeuring van de 
aanvraag, blijft je visum 90 dagen geldig.

$ 51 PER PERSOON

BOEK OP VOORHAND HET 
EXCURSIEPAKKET*
• 2e dag: bezoek aan het Giraffe Center in 

Nairobi
• 5e dag: wandelsafari Crescent Island in 

Lake Naivasha
• 8e dag: night game drive in Taita Hills (vanaf 

4 pers.). Deze excursie start rond 19u00 en 
duurt een uurtje.

* Het is niet mogelijk deze excursies ter plaatse 
te boeken.

€ 105 PER PERSOON

VANAF € 2.749 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

MASAI

LEOPARD BEACH RESORTMASAI MARA
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Van eindeloze savannes naar tropische stranden
• OP SAFARI IN DE NGORONGORO VULKAANKRATER

• FAMILIES OLIFANTEN SPOTTEN IN TARANGIRE

• KOM TOT RUST AAN DE PARELWITTE STRANDEN VAN ZANZIBAR

• APERITIEF BIJ DE ONDERGAANDE ZON IN SERENGETI

1E DAG: BRUSSEL - KILIMANJARO
Vertrek vanuit Brussel. Vlucht naar Kilimanjaro 
Airport.

2E DAG: KILIMANJARO - ARUSHA A
Bij aankomst op de luchthaven in de vroege 
namiddag, brengt een transfer je naar Arusha. Na 
een uurtje bereik je de lodge, waar je aan de rand 
van het zwembad kan uitrusten van de vlucht. 
Overnachting in Ilboru Safari Lodge***.

3E DAG: 
ARUSHA - TARANGIRE - LAKE MANYARA  O-M-A
Vanochtend maak je kennis met de chauffeurs/
gidsen die jullie tijdens dit avontuur vergezellen. Een 
prachtig landschap met eeuwenoude baobab bomen 
vormt het decor voor je eerste safari. De Tarangire 
rivier lokt met zijn frisse drinkwater kuddes olifanten, 
maar ook giraffen, zebra’s en buffels kunnen je pad 
kruisen. ‘s Middags schuif je aan tafel voor een 
lekkere lunch. In de namiddag gaat de reis verder 
naar Lake Manyara. 

Wie wenst, kan hier vanavond optioneel deelnemen 
aan een night game drive. Sommige dieren worden 
pas na zonsondergang actief. Van welk dier zie jij 
de ogen oplichten in het donker? Overnachting in 
Manyara Wildlife Safari Camp***. 

4E DAG: LAKE MANYARA - SERENGETI O-M-A
We laten Manyara achter ons en gaan verder naar 
één van de hoogtepunten van de reis: het Serengeti 
National Park. Onderweg stop je voor een korte 
picknicklunch. Serengeti betekent in het Masai 
“eindeloze vlaktes” en dat is exact wat je hier kan 
verwachten. Bij het binnenrijden van de gate begint 
de zoektocht naar het grote wild. Met meer dan drie 
miljoen dieren op de teller, kijk je hier ongetwijfeld je 
ogen uit! Een gracieuze giraf die je vanuit de hoogte 
aanstaart of olifantenreuzen die de weg versperren, 
het leven in de savanne verveelt nooit. Overnachting 
in een tented chalet in Mbalageti****. Vanuit de 
lodge, die op een heuvel gebouwd is, geniet je van 
een prachtig uitzicht.

5E DAG: SERENGETI O-M-A
Beleef een volledige dag game drive in het 
bekendste park van Tanzania. Lunchen doen we 
eveneens in het park met een picknick. Wees extra 
aandachtig in de buurt van “kopjes”, de granieten 
rotsheuvels die in de savanne opduiken. Leeuwen 
en cheetah’s gebruiken deze kopjes voor hun 
middagdutjes of als uitkijkpost om hun prooi te 
bespieden. Als de zon achter de acacia’s verdwijnt, 
tovert de gids een koelbox tevoorschijn, gevuld met 
jouw favoriete drankje. Een sundowner is de ideale 
afsluiter van deze spannende dag. Geniet van een 
roodgele zonsondergang, zoals je die enkel in Afrika 
ziet. Overnachting in Mbalageti****. 

6E DAG: SERENGETI - KARATU O-M-A
Na een vroeg ontbijt zet je de reis verder richting 
Karatu, een landbouwcentrum aan de voet van 
de Ngorongoro krater. Onderweg stoppen we aan 
de Olduvaikloof of “de wieg van de mensheid”. In 
Karatu, kan je optioneel een koffieplantage bezoeken 
(indien de tijd het toelaat). Overnachting in Farm of 
Dreams Lodge****. 

IN GROEP SERENGETI
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7E DAG: NGORONGORO KRATER O-M-A
Voorzien van een picknicklunch, vertrek je vandaag 
voor een unieke safaribeleving in de 600 meter diepe 
Ngorongoro krater. Wat ooit deel uitmaakte van een 
reusachtige vulkaan, is nu een grote komvormige 
krater. De steile wand vormt een natuurlijke afsluiting 
voor de naar schatting 30.000 wilde dieren die 
hier leven. Nergens ter wereld vind je een grotere 
concentratie aan wildlife. Dit reservaat krijgt terecht 
de bijnaam “Ark van Noah”. Je rijdt langs moerassen, 
meren, open graslanden en zandduinen. Het is je 
laatste kans om de voltallige big five van je lijstje 
te schrappen. Overnachting in Farm of Dreams 
Lodge****. 

8E DAG: KARATU - ARUSHA - ZANZIBAR O-M-A
Het einde van de safari is in zicht. Voor we de 
terugreis inzetten proef je van de couleur locale. 
Je bezoekt de traditionele markt van Karatu, waar 
je lokale specerijen, houtsnijwerk en sieraden 
terugvindt. Ideaal voor leuke souvenirs! Na de lunch 
in Arusha, rij je naar de luchthaven voor de vlucht 

naar het exotische eiland Zanzibar. Hier neem je 
afscheid van de chauffeurs/gidsen. Het warme 
zeewater van de Indische oceaan lonkt. Overnachting 
in Kiwengwa Beach Resort****, op basis van all 
inclusive.

9E-11E DAG: ZANZIBAR O-M-A 
Geniet van de rust, de parelwitte stranden, de 
wuivende palmbomen en de vele faciliteiten die 
het hotel te bieden heeft. Ga snorkelen tussen de 
koraalriffen of struin door de smalle straatjes in 
het historische Stone Town. Ontspan en doe waar 
jij zin in hebt! Overnachting in Kiwengwa Beach 
Resort****, op basis van all inclusive.

12E DAG: ZANZIBAR - BRUSSEL O
De tijd is aangebroken om afscheid te nemen van 
deze zonovergoten bestemming. Transfer naar de 
luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

13E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

13-daagse groepsreis

TANZANIA

MIN. 10 - MAX. 18 PERSONEN  TZATUN00

Prijs p.p. 11/07/21 12/09/21 26/09/21
2PK 3.799 3.489 3.489
1PK*  4.282 3.959 3.959
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

OPMERKING:
Wil je Tanzania in select gezelschap ontdekken? 
Boek deze rondreis dan met een privéchauffeur/
gids (zie pag. 191)

INBEGREPEN
• Engelstalige lokale gids/chauffeur
• Internationale vluchten met Ethiopian Airlines
• Binnenlandse vlucht Arusha-Zanzibar met 

Flightlink 
• Transport tijdens de safari in 4x4 voertuigen 

met gegarandeerde raamplaats (max. 6 per-
sonen per voertuig)

• Alle vermelde lokale transfers
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels/

lodges
• 10x ontbijt, 9x middagmaal, 10x avondmaal
• Toegangsgelden voor Tarangire National Park, 

Serengeti National Park en Ngorongoro Crater
• Sundowner Serengeti

IN DE KIJKER
Strandverblijf Zanzibar in all inclusive

VISUM
Een visum is verplicht voor wie reist naar Tanzania. 
Dit visum is niet inbegrepen en dien je zelf voor 
vertrek aan te vragen via de website: 
www.immigration.go.tz en met kredietkaart te 
betalen. Na goedkeuring van de aanvraag, blijft je 
visum 90 dagen geldig.

$ 50 PER PERSOON

BOEK OP VOORHAND EEN 
NIGHT GAME DRIVE
3e dag: je rijdt na sluitingstijd het Lake Manyara 
park binnen en ziet dieren die je overdag niet 
tegenkomt. Een Engelstalige gids vertelt je alles 
over deze nachtdieren. De game drive vertrekt 
om 20u00 en duurt 2,5 uur. 

€ 190 PER PERSOON

VANAF € 3.489 P.P.
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 natuur 
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STRAND ZANZIBAR

NGORONGORO
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De wereld in een “baie” mooi land
• SAFARI IN HET WERELDBEROEMDE KRUGERPARK

• VERGEZICHTEN LANGS DE PANORAMAROUTE

• KAAPSTAD, DE BRUISENDE METROPOOL

• ERVAAR HET DAGELIJKSE LEVEN IN EEN ZOELOE GEMEENSCHAP

1E DAG: BRUSSEL - JOHANNESBURG
Vertrek uit Brussel naar Johannesburg.

2E DAG: 
JOHANNESBURG - SABIE/MACHADODORP 
Bij aankomst worden we in Johannesburg 
verwelkomd door de lokale gids. We rijden naar onze 
eerste overnachtingsplaats op Afrikaanse bodem, 
met een stop aan een kleurrijk Ndebele dorp. 
Overnachting in Misty Mountain of Kloppenheim 
Country Estate***.

3E DAG: PANORAMAROUTE O
De Panoramaroute slingert zich door een prachtig 
berglandschap langs de Blyde River Canyon. Je 
maakt een stop aan enkele uitzichtpunten zoals 
God’s Window en de Three Rondavels. Bij Bourke’s 
Luck Potholes zie je grillig gevormde rotsformaties. 
In de namiddag kan je in Graskop met een glazen 
lift diep afdalen in een groene kloof. Overnachting in 
Umbhaba Eco Lodge***.

4E DAG: KRUGERPARK O
Volledige dag safari in een open 4x4 voertuig 
doorheen het Krugerpark, het bekendste en grootste 
wildpark van Zuid-Afrika. Misschien kom je wel oog 
in oog te staan met enkele leden van ‘the big five’. 
Overnachting in Umbhaba Eco Lodge***.

5E DAG: HAZYVIEW - ESWATINI O
Eswatini is een klein onafhankelijk koninkrijkje dat 
geprangd ligt tussen Zuid-Afrika en Mozambique. In 
het voormalige Swaziland bezoek je een glasblazerij. 
Overnachting in Mantenga Lodge of Lugogo Sun***, 
gelegen in de groene Ezulwini vallei.

6E DAG: ESWATINI - ST. LUCIA O
Je rijdt door het glooiende landschap van Eswatini 
naar St. Lucia. Dit plaatsje aan de kust ligt naast 
het iSimangaliso Wetland Park, een beschermd 
natuurreservaat. In de namiddag boottocht op de 
lagune van St. Lucia. Vanop de eerste rij spot je 
gegarandeerd nijlpaarden. Overnachting in Forest 
Villa’s***.

7E DAG: ST. LUCIA O
Vrije voormiddag. Onze tip: maak een safari naar 
het Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve. In de 
namiddag worden we verwelkomd door een lokale 
zoeloe gemeenschap. Je draagt ook je steentje bij 
aan de natuur door als groep een boom te planten. 
Overnachting in Forest Villa’s***.

8E DAG: ST. LUCIA - DURBAN - KAAPSTAD - 
STELLENBOSCH O
Transfer naar de luchthaven van Durban en vlucht 
naar Kaapstad. Bij aankomst verder naar het 
gezellige Stellenbosch in de wijnregio. Overnachting 
in Protea Hotel Dorpshuis & Spa****.

9E DAG: STELLENBOSCH - OUDTSHOORN O
Wandel nog even in Stellenbosch vooraleer naar 
Oudtshoorn te vertrekken. We volgen de Route 
62 langs wijngaarden, prachtige bergpassen en 
pittoreske dorpjes. Onderweg stop je aan één van de 
wijndomeinen in Robertson om er al proevend kennis 
te maken met Zuid-Afrika’s lekkerste exportproduct. 
Overnachting in Mooiplaas Guesthouse****.

IN GROEP

INFOMOMENT

BLYDE RIVER CANYON
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10E DAG: OUDTSHOORN - TSITSIKAMMA O
Bezoek in de voormiddag optioneel de Cango 
grotten. Daarna volgt een tractortour op een 
struisvogelboerderij, waar je verschillende soorten 
struisvogels ziet en ze zelfs kan voederen. Rit naar 
Tsitsikamma, een natuurpark waar de ruige oceaan 
en het groene regenwoud mekaar tegenkomen. 
Overnachting in Tsitsikamma Village Inn of 
Tsitsikamma Lodge***.

11E DAG: TSITSIKAMMA O
Bewonder de Big Tree of “grootboom” en wandel 
over de hangbrug aan de monding van de Storms 
rivier. Vrije namiddag om door de boomtoppen 
te glijden tijdens een canopy tour (optioneel). 
Overnachting in Tsitsikamma Village Inn of 
Tsitsikamma Lodge***.

12E DAG: TSITSIKAMMA - ARNISTON O
Rit langs de Tuinroute naar Knysna waar je een stop 
maakt aan de Knysna Heads. Deze twee zandstenen 

kliffen scheiden de oceaan van de lagune. Bezoek 
ook het gezellige Waterfront. Je eindigt de dag 
in Arniston, een klein vissersdorp gelegen aan de 
oceaan. Overnachting in Arniston Hotel****.

13E DAG: ARNISTON - KAAPSTAD O
Stop in Hermanus. Tussen juni en december bestaat 
de kans dat je walvissen spot langs de kustlijn! In 
Betty’s Bay ontmoet je de schattige Zuid-Afrikaanse 
pinguïns. Op naar de eindbestemming, Kaapstad. Bij 
helder weer rijden we naar de top van Signal Hill met 
een spectaculair uitzicht over de stad. Overnachting 
in hotel Holiday Inn Express City Centre***.

14E DAG: KAAPSTAD O
Vandaag ontdek je de moederstad op je eigen 
ritme dankzij de Hop-On Hop-Off bus. De 
dubbeldekker bus brengt je naar de belangrijkste 
bezienswaardigheden, waaronder de Tafelberg, 
de kleurrijke Bo-Kaap en het V&A Waterfront. 
Overnachting in hotel Holiday Inn Express City 
Centre***.

15E DAG: KAAPSTAD - BRUSSEL O-M
Bezoek aan het Kaaps Schiereiland. Kaap de 
Goede Hoop en Cape Point zijn gelegen in een 
natuurreservaat aan het meest zuidelijke punt 
waar het uitzicht adembenemend is. Na de lunch 
rijden we naar de luchthaven van Kaapstad voor de 
terugvlucht.

16E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

16-daagse groepsreis

ZUID-AFRIKA

MIN. 11  - MAX. 25 PERSONEN  ZAFTUN00

Prijs p.p. 03/04/21 04/07/21 11/07/21 01/08/21
2PK 2.279 2.299 2.299 2.299
1PK  2.592 2.645 2.640 2.617
Prijs p.p. 26/09/21 03/10/21 17/10/21 24/10/21
2PK 2.119 2.119 2.119 2.119
1PK  2.433 2.426 2.426 2.426
Prijs p.p. 31/10/21 07/11/21 14/11/21 30/01/22
2PK 2.219 2.219 2.219 2.219
1PK  2.560 2.560 2.560 2.560
Prijs p.p. 13/02/22 27/02/22 06/03/22
2PK 2.219 2.219 2.219
1PK  2.560 2.560  2.560

INBEGREPEN
• Afrikaanstalige (nauw verwant aan het 

Nederlands) lokale gids
• Internationale vluchten met Emirates of 

Turkish Airlines
• Binnenlandse vlucht Durban - Kaapstad met 

British Airways/Comair
• Lokaal transport in comfortabele autocar 

met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 13x ontbijt, 1x middagmaal
• Infomoment
• Toegangsgelden voor de Panoramaroute (God’s 

Window, Three Rondavels en Bourke’s Luck), 
Krugerpark, struisvogelboerderij, Tsitsikamma 
National Park (Storms River Mouth en Big 
Tree), Stony Point Nature Reserve (Betty’s 
Bay), Table Mountain National Park (Kaap 
de Goede Hoop en Cape Point, inclusief 
retourticket voor de kabelbaan)

• Khula village walk (TUI Care Foundation)
• Wijnproeverij in Robertson
• Boottocht op de lagune van St. Lucia
• Dagticket Hop-On Hop-Off bus Kaapstad

IN DE KIJKER
Afscheidslunch aan Kaappunt met fantastisch 
uitzicht over de oceaan. Geniet!

BOEK OP VOORHAND JE 
EXCURSIEPAKKET*
• 7e dag: boek een safari bij ochtendgloren in 

het oudste wildpark van Zuid-Afrika. Hluhluwe 
staat bekend om zijn neushoornpopulatie. 
De game drive duurt een 4-tal uur. Je wordt 
opgehaald in het hotel om 5u00.

• 10e dag: maak een wandeling in de 
Cango grotten vol gangen en zalen met 
indrukwekkende druipsteenformaties. De tour 
duurt 1 uur. 

*De begeleiding tijdens de excursies is in het 
Engels.

€ 69 PER PERSOON

VANAF € 2.119 P.P.
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Tuin van Eden
• ZUID-AFRIKA’S MOOISTE ROUTE: DE PANORAMAROUTE

• NATUURPRACHT LANGS DE TUINROUTE

• BRUISENDE METROPOOL KAAPSTAD EN DE WIJNLANDEN

• SAFARI IN EEN PRIVÉWILDRESERVAAT GRENZEND AAN KRUGER NP

1E DAG: BRUSSEL - JOHANNESBURG
Vertrek uit Brussel naar Johannesburg.

2E DAG: JOHANNESBURG - PRETORIA A
Welkom in Zuid-Afrika! De lokale gids en chauffeur 
brengen ons naar Pretoria, de administratieve 
hoofdstad. Wandel langs de regeringsgebouwen 
en kom meer te weten over de geschiedenis van 
de blanke Afrikaner in het Voortrekker monument. 
Overnachting in Kievits Kroon Country Estate****.

3E DAG: PRETORIA - HOEDSPRUIT O-M-A
We verlaten Pretoria en reizen via Tzaneen verder 
naar de regio rond Hoedspruit. In de namiddag 
genieten we in open 4x4 van onze eerste game drive 
in Karongwe Private Game Reserve. De volgende 2 
nachten verblijf je in Shiduli of Chisomo Lodge****. 

4E DAG: HOEDSPRUIT REGIO O-M-A
Zowel in de ochtend als in de namiddag beleven we 
unieke safari’s in het Karongwe privéwildreservaat. 
Via off road paden brengt de ranger ons dicht bij 
de dieren. De voltallige Grote Vijf is hier aanwezig. 

De spanning is te snijden wanneer een leeuw zo 
kort nadert dat je hem bijna kan aanraken! Kijk 
goed rond, want misschien zie je wel een luipaard 
slapen in een boom. Om nog maar te zwijgen van 
de sundowner. Geniet op een idyllische plaats 
in de bush van een hapje en een drankje bij de 
ondergaande zon.

5E DAG: HOEDSPRUIT REGIO - HAZYVIEW O-A
Vroeg uit de veren voor een laatste game drive. 
Daarna rijden we naar Hazyview via de spectaculaire 
Panoramaroute. Bewonder prachtige landschappen 
vanaf de uitkijkpunten God’s Window en de Three 
Rondavels. Verder naar de ongewone rotsformaties 
bij Bourke’s Luck. In het oude mijnwerkersdorpje 
Pilgrim’s Rest stappen we even terug in de tijd. De 
volgende 2 nachten verblijf je in hotel Sabi River Sun 
Resort****.

6E DAG: KRUGER NATIONAL PARK O-M-A
Volledige dag safari onder leiding van een ervaren 
ranger in een open 4x4 in het wereldberoemde 
Krugerpark. 

7E DAG: HAZYVIEW - JOHANNESBURG - 
PORT ELIZABETH O-A
Rit naar de luchthaven voor de namiddagvlucht naar 
Port Elizabeth, een stad waar de Britse invloeden 
goed merkbaar zijn. Overnachting in Kelway hotel****.

8E DAG: 
PORT ELIZABETH - PLETTENBERG BAY O-A
‘s Ochtends maken we een stadswandeling in Port 
Elizabeth. Onderweg bezoeken we een farm stall en 
proteaboerderij, waar we proeven van de plaatselijke 
‘Roosterkoek’. In het Tsitsikammawoud wandelen 
we tussen reusachtige bomen en over de bekende 
hangbrug aan de monding van de Storms rivier. 
Verder naar de populaire badplaats Plettenberg 
Bay, prachtig gelegen aan de Indische Oceaan. De 
volgende 2 nachten verblijf je in The Robberg Beach 
Collection*****.

9E DAG: PLETTENBERG BAY O
Hier valt zo veel te beleven dat we de keuze vandaag 
aan jou laten. Tijdens een optionele boottocht in 
de ochtend kan je pelsrobben en dolfijnen gaan 

IN GROEP

INFOMOMENT

STELLENBOSCH
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spotten. Van juni tot november maak je zelfs kans 
om walvissen te zien. Ga wandelen in het prachtige 
Robberg Nature Reserve, bezoek een township 
of scoor een hole-in-one op het golfterrein van 
Plettenberg Bay Country Club. Een rustige namiddag 
aan het strand kan uiteraard ook.

10E DAG: PLETTENBERG BAY - OUDTSHOORN O-A
We volgen de Tuinroute verder naar Knysna waar je 
een stop maakt aan de Knysna Heads. Deze twee 
zandstenen kliffen scheiden de lagune van de zee. In 
George breng je een bezoek aan de Garden Route 
Botanical Garden Trust, waar je meer te weten 
komt over allerlei inheemse boomsoorten en er 
samen met de groep zelfs één plant. De volgende 
stop is de struisvogelboerderij in Oudtshoorn, waar 
verschillende soorten struisvogels ronddartelen. 
Ze krijgen de naam van een beroemdheid dus wie 
weet ontmoet je Lady Gaga wel! Proef hier van de 
heerlijke struisvogelspecialiteiten. Overnachting in 
Hlangana Lodge****.

11E DAG: OUDTSHOORN - STELLENBOSCH O-A
’s Ochtends bewonderen we de prachtige 
druipsteenformaties in de Cangogrotten. Nadien 
reizen we via de Route 62 naar Stellenbosch. De 
volgende 2 nachten verblijf je tussen de wijngaarden 
in De Zalze Lodge****.

12E DAG: KAAPSE WIJNSTREEK O-M
Vandaag staat de Kaapse wijnstreek op het 
programma. Een degustatie kan uiteraard niet 
ontbreken. Eerste stop is Stellenbosch, met 
zijn typische witte Kaap-Hollandse huizen. In 
Franschhoek herdenkt het Huguenot monument 

de komst van de Fransen, die ook de wijncultuur 
met zich meebrachten. Nadien korte stop aan het 
Taalmonument in Paarl. 

13E DAG: STELLENBOSCH - KAAPSTAD O-M
Vandaag gaan we op verkenning in de Moederstad. 
Met de kabellift gaan we naar de top van de Tafelberg 
om bij een blauwe lucht van het prachtige uitzicht 
te genieten. Nadien verder naar Company’s Gardens 
voor de lunch. We bezoeken ook de kleurrijke Bo-
Kaap en het beklijvende District 6 Museum, waar het 
verhaal over het apartheidsregime wordt verteld. Rest 
van de namiddag vrije tijd aan het V&A Waterfront. 
De volgende 2 nachten verblijf je in Commodore 
Hotel****.

14E DAG: KAAPS SCHIEREILAND O-A
Het Kaaps Schiereiland is een van de mooiste ter 
wereld. Vanuit Houtbaai maak je bij goed weer 
een boottocht naar Duiker Island om een kolonie 
pelsrobben van dichtbij te bewonderen. Verder 
naar Kaap de Goede Hoop en Cape Point voor een 
adembenemend uitzicht. Na een bezoek aan de 
pinguïnkolonie van Boulders Beach is er tijd voor een 
wandeling in de botanische tuinen van Kirstenbosch. 
‘s Avonds afscheidsdiner. 

15E DAG: KAAPSTAD - BRUSSEL O
Vrije tijd om deze bruisende stad verder te 
verkennen of op souvenirjacht te gaan. Transfer naar 
de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

16E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

16-daagse groepsreis

ZUID-AFRIKA

MIN. 10 - MAX. 16 PERSONEN  ZAFTUN01

Prijs p.p. 20/09/21 04/10/21 18/10/21 08/11/21
2PK 3.399 3.529 3.529 3.599
1PK  3.814 4.170 4.170 4.255
Prijs p.p. 15/11/21 14/02/22
2PK 3.599 3.629
1PK  4.255 4.30 0

INBEGREPEN
• Afrikaanstalige (nauw verwant aan het 

Nederlands) lokale gids
• Internationale vluchten met Turkish Airlines of 

British Airways
• Binnenlandse vlucht Johannesburg-

Port Elizabeth met British Airways/Comair
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 13x ontbijt, 5x middagmaal, 10x avondmaal
• Infomoment
• Stadsbezoek Pretoria, Port Elizabeth, Knysna, 

Stellenbosch, Franschhoek en Kaapstad
• Toegangsgelden voor Kruger House museum 

en Voortrekker monument in Pretoria, 
God’s Window, Three Rondavels en Bourke’s 
Luck langs de Panoramaroute, Krugerpark, 
Cangogrotten, struisvogelboerderij, Tsitsikamma 
National Park (Storms River Mouth en Big 
Tree), Kaap de Goede Hoop, Cape Point 
(inclusief retourticket voor de kabelbaan) en 
Boulder’s Beach

• 2 ochtend gamedrives en 2 namiddag 
gamedrives per open 4x4 in Karongwe 
privéwildreservaat

• Volledige dag gamedrive per open 4x4 in 
Kruger NP

• Bezoek aan Oudebosch Farmstall
• Bezoek aan Garden Route Botanical Garden
• Uitgebreid bezoek aan de Kaapse wijnstreek, 

inclusief wijndegustatie
• Kabelbaan naar de top van Tafelberg

IN DE KIJKER
Wat is het verschil met onze andere rondreis in 
Zuid-Afrika (p. 104-105)?
• Verblijf in luxe lodges en hotels, waaronder 

2 nachten in een privéwildreservaat
• Meer maaltijden inbegrepen

VANAF € 3.399 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

KRUGER
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SOUTH AFRICA

BOTSWANA

NAMIBIA

ETOSHA

Sossusvlei
NAMIB
NAUKLUFT
PARK

Windhoek

Kalahari

Erindi

Swakopmund
Spitzkoppe 

Damaraland
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Avontuurlijk en onvergetelijk
• BEKLIM ’S WERELDS HOOGSTE DUINEN IN SOSSUSVLEI

• BEWONDER DE UNIEKE ROTSFORMATIES VAN SPITZKOPPE

• SAFARI’S IN ETOSHA, PALMWAG EN HET WILDRESERVAAT VAN ERINDI

• DRANKJE BIJ ZONSONDERGANG IN DE OUDSTE WOESTIJN TER WERELD

1E DAG: BRUSSEL - WINDHOEK
Vlucht naar Windhoek.

2E DAG: WINDHOEK - KALAHARI M
Welkom in Namibië! Maak kennis met de lokale gids 
die je meeneemt op avontuur doorheen het land 
van uitgestrekte landschappen, torenhoge duinen 
en wildparken. Na de lunch rijd je naar de Kalahari 
halfwoestijn. Gele grassen en groene acaciabomen 
staan hier in fel contrast met de oranjerode duinen. 
Prikkelt de nieuwsgierigheid al? Stap dan op een 
e-bike of ga te voet deze woestijn vol oryxen 
ontdekken. Overnachting in Kalahari Anib Lodge****.

3E DAG: KALAHARI - NAMIB DESERT  O
Zet je reis verder naar de Namib Desert, de oudste 
woestijn ter wereld. In de namiddag vertrek je per 
4x4 op nature drive doorheen de uitgestrekte 
landschappen. Geniet met een drankje van de 
ondergaande zon. Laat je na zonsondergang 
betoveren door duizenden fonkelende sterren aan 
de Namibische hemel. Overnachting in Namib Desert 
Lodge****.

4E DAG: NAMIB DESERT O
Nog voor zonsopgang vertrek je voor één van de 
hoogtepunten van deze reis. Duinen tot wel 300 
meter hoog van perzikoranje tot vuurrood, dat 
mag je verwachten in Sossusvlei. Durf jij de klim 
door het mulle zand aan? Dan word je beloond 
met een prachtig uitzicht over de Dodevlei, een 
opgedroogd zoutmeer, ingesloten tussen metershoge 
duinen. De eeuwenoude bomen met hun bruine 
basten, verankerd in de witte kleibodem figureren 
in de mooiste vakantiefoto’s. Bezoek ook Sesriem 
Canyon, waar je door de kilometerlange canyon kan 
wandelen. In de namiddag zorgt het zwembad van 
de lodge voor verfrissing. Overnachting in Namib 
Desert lodge****.

5E DAG: NAMIB DESERT - SWAKOPMUND O-M
Onderweg stop je aan de Moon Landscape. Je 
waant je op een andere planeet door de bizarre 
rotsformaties die dit maanlandschap tekenen. In 
deze omgeving groeit de Welwitschia, een zeldzame 
woestijnplant. Het stadje Swakopmund doemt als 
een oase op in de woestijn. In dit kustplaatsje heerst 

een ontspannen vakantiesfeer. Overnachting in 
Hansa Hotel of The Delight****.

6E DAG: SWAKOPMUND O
Vrije dag in Swakopmund. Maak een wandeling langs 
het strand. Ga aan boord van een catamaran of 
kajak in Pelican Point en spot kolonies zeehonden. 
Of maak een rit in een 4x4 naar Sandwich Harbour, 
waar duinen in de oceaan vloeien. Adrenalinezoekers 
trekken de duinen in, voor actie op een quad of 
een sandboard. De gids informeert je graag over de 
mogelijkheden. Overnachting in Hansa Hotel of The 
Delight****.

7E DAG: SWAKOPMUND - DAMARALAND O-M
Van de frisse zeelucht naar het ruige Damaraland. 
Onderweg genieten we van de prachtige 
rotsformaties van Spitzkoppe. Unieke vormen zorgen 
dat je niet anders kan dan te discussiëren met 
je medereizigers over wat ze precies uitbeelden. 
Een hike brengt je naar de gravures die door de 
bosjesmannen in de oranjekleurige rotsen werden 
gekrast. Overnachting in Damara Mopane Lodge***+.

IN GROEP DODEVLEI, NAMIB DESERT
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8E DAG: DAMARALAND O-A
Klaar voor Pertrified Forest? Verwacht geen 
weelderige vegetatie in dit “woud”, maar kolossale 
versteende boomstammen die miljoenen jaren oud 
zijn. Verder naar Palmwag. Vol spanning zoek je in 
de namiddag naar de laatste woestijnolifanten en 
-neushoorns in een gebied waar overleven onmogelijk 
lijkt. Overnachting in Palmwag Lodge****.

9E DAG: DAMARALAND - ETOSHA O
We rijden naar Etosha, het bekendste park van 
Namibië. In de namiddag ga je al een eerste keer op 
verkenning met onze bus. Vier leden van de Big Five 
zijn in dit park te vinden. Enkel de buffel ontbreekt. 
Overnachting in Toshari of Etosha Safari Lodge****.

10E DAG: ETOSHA NATIONAL PARK O
Wilde dieren spelen vandaag de hoofdrol tijdens 
een volledige dag safari in open 4x4. Etosha bestaat 
uit een enorme zoutpan van witte gedroogde klei. 
Olifanten gehuld in wit stof zijn dan ook geen vreemd 
gezicht. Dorstige dieren verzamelen aan drinkplaatsen. 
Vooral in het droge seizoen is het spotten van wild 

hier kinderspel. Overnachting in Toshari of Etosha 
Safari Lodge****.

11E DAG: ETOSHA NATIONAL PARK - ERINDI O-A
We rijden verder naar het privéwildreservaat van 
Erindi. Met de hulp van een ervaren ranger, ga je in de 
namiddag op zoek naar leeuwen en giraffen. Misschien 
spot je zelfs een cheetah. Overnachting in Old Traders 
Lodge****, dat over een eigen drinkplaats beschikt. 
Nijlpaarden en krokodillen dobberen er in het water.

12E DAG: ERINDI - WINDHOEK O
Vanochtend kan je deelnemen aan aan een optionele 
activiteit alvorens afscheid te nemen van de ongerepte 
wildernis. Op naar de hoofdstad. Korte oriëntatietour 
en vrije tijd in Windhoek. Overnachting in Utopia 
Boutique hotel***.

13E DAG: WINDHOEK - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven voor je terugvlucht.

14E DAG: BRUSSEL
’s Ochtends aankomst in België.

14-daagse groepsreis

NAMIBIË

MIN. 11 - MAX. 18 PERSONEN  NAMTUN00

Prijs p.p. 11/06/21 09/07/21 03/09/21 15/10/21
2PK 2.499 2.749 2.599 2.599
1PK*  2.701 2.955 2.805 2.805
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Afrikaanstalige (nauw verwant aan het 

Nederlands) lokale gids 
• Internationale vluchten met Qatar Airways
• Bagageservice op de luchthaven en in de hotels
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels/

lodges
• 11x ontbijt, 3x middagmaal (waaronder 

2 picknicks), 2x avondmaal
• Toegangsgelden voor: Sossusvlei, Moon 

Landscape, Spitzkoppe, Petrified Forest, Etosha 
National Park

• Volledige dag safari in 4x4 in Etosha
• Safari’s in 4x4 in Erindi en Palmwag
• Sundowner drive in Namib Desert
• Oriëntatietour in Swakopmund en Windhoek 

IN DE KIJKER
• Ga op zoek naar woestijnolifanten in het 

noorden van Damaraland
• Overnachting in het Erindi privéwildreservaat

VANAF € 2.499 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

ETOSHA NATIONAAL PARK

WOESTIJNOLIFANT, DAMARALAND SWAKOPMUND

IN SAMENWERKING 

MET TUI NEDERLAND 
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BOTSWANA
NAMIBIA

Etosha NP

Fish River Canyon

Hobatere

Opuwo

Twyfelfontein

Sossusvlei/
Sesriem

Lüderitz
Aus

Windhoek

Auas

Kalahari

Otjiwarongo

Swakopmund
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Eindeloze horizonten 
• OP SAFARI IN HET ETOSHA NATIONAAL PARK EN IN PRIVÉCONCESSIE HOBATERE

• INDRUKWEKKENDE VERGEZICHTEN AAN DE FISH RIVER CANYON

• BELEEF DE MAGIE VAN DE SOSSUSVLEI

• BEZOEK AAN EEN HIMBA STAM

1E DAG: BRUSSEL - WINDHOEK
Vlucht naar Windhoek.

2E DAG: WINDHOEK - OTJIWARONGO M-A
Bij aankomst rijden we meteen naar de lodge in 
Otjiwarongo voor de lunch. Nadien vrije tijd om te 
relaxen aan het zwembad. Avondmaal en overnach-
ting in Otjiwa Lodge.

3E DAG: OTJIWARONGO - ETOSHA O-M-A
Op bezoek bij de Africat Foundation, dat zich 
inzet voor het voortbestaan van Namibië’s 
grootste carnivoren in hun natuurlijke habitat. De 
eindbestemming vandaag is Etosha National Park, 
waar we in Mokuti Etosha Lodge of Etosha King 
Nehale**** verblijven.

4E DAG: ETOSHA NATIONAL PARK O-M-A
Vandaag trekken we erop uit in open 4x4 voor 
een optimale safaribeleving. De Etosha Pan, een 
reusachtige zoutvlakte van witte gedroogde klei 
domineert het park. Op zoek naar water, verzamelen 
de dieren aan drinkplaatsen. Vooral in het droge 

seizoen is de kans groot dat je hier ‘The Big Five’ ziet 
passeren. Enkel de buffel ontbreekt. Overnachting in 
Mokuti Etosha Lodge of Etosha King Nehale****.

5E DAG: ETOSHA - OPUWO O-M-A
Vroeg uit de veren voor een safari met onze bus. 
Daarna volgt een lange rit door het noordelijke deel 
van Namibië naar Opuwo, de thuis van de Himba. 
In deze desolate regio leven ook heel wat Herero’s. 
Vooral vrouwen zijn gemakkelijk herkenbaar aan hun 
Victoriaanse kledingstijl en langwerpige hoeden. 
Overnachting in Opuwo Country Lodge***.

6E DAG: OPUWO - HOBATERE O-M-A
In de voormiddag bezoeken we een van de laatste 
nomadische stammen van Afrika, de Himba. Vooral 
de uiterlijke rituelen vallen op en onthullen de sociale 
status of levensfase. Het rode mengsel van oker en 
botervet beschermt hen tegen de zon en kruiden 
worden gestookt als parfum. We reizen verder naar 
Hobatere Lodge****. Tijdens de namiddag safari in 
deze privéconcessie zoek je samen met een ranger 
naar olifanten, leeuwen en giraffen.

7E DAG: HOBATERE - TWYFELFONTEIN O-A
Na het ontbijt gaan we een laatste keer op safari 
vanuit de lodge. Onderweg naar Twyfelfontein 
stoppen we aan het Petrified forest, waar je tussen 
versteende boomstammen wandelt. Verder naar 
de Organ Pipes en de Verbrande Berg, mooie 
natuurfenomenen. Overnachting in Damara Mopane 
Lodge of Twyfelfontein Lodge***+.

8E DAG: TWYFELFONTEIN - SWAKOPMUND O-M
Twyfelfontein is een waar openluchtmuseum dankzij 
de mooie rotsgravures van de San- en Namavolkeren. 
Daarna verkennen we samen met de gids het 
gezellige kuststadje Swakopmund. Van de koloniale 
architectuur tot de sachertorte uitgestald bij café 
Anton; de Duitse invloed is hier nooit ver weg. 
Overnachting in Strand hotel****.

9E DAG: SWAKOPMUND O
Je bent vandaag vrij om zelf te kiezen waar je zin in 
hebt. Je kan o.a. zeehonden spotten vanuit een boot 
of van in een kayak. Of rij je liever met de quad door 
de zandduinen? Overnachting in Strand hotel****.

IN GROEP

INFOMOMENT

FISH RIVER CANYON
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10E DAG: SWAKOPMUND - SESRIEM O-M-A
Op weg naar Sossusvlei wanen we ons even op de 
maan aan de Maanvallei. Je vindt er de Welwitschia 
Mirabilis, een bijzondere woestijnplant. We eindigen 
de dag in Sossusvlei Lodge****.

11E DAG: SOSSUSVLEI/SESRIEM O-M-A
Nog voor zonsopgang rijden we naar de foto-
genieke zand duinen tot 300 meter hoog, met kleur-
schakeringen van perzikoranje tot vuurrood. Wie 
zich aan een klim door het mulle zand waagt, wordt 
beloond met een prachtig uitzicht. Deadvlei is een 
opgedroogd zoutmeer omringd door metershoge 
duinen. Nadien maken we een korte wandeling 
in de Sesriem Canyon. Vrije middag in de lodge. 
Overnachting in Sossusvlei Lodge****.

12E DAG: SESRIEM - AUS - LÜDERITZ O-M-A
Door prachtige verlaten landschappen rijden we 
naar Aus, bekend om de wilde paarden. Met een 
beetje geluk spotten we ze aan de waterput in 
Gharub. Daarna gaan we verder naar Lüderitz, een 
havenstadje met pastelkleurige huisjes in Jugendstil. 
Overnachting in het Nest Hotel****.

13E DAG: LÜDERITZ O-M
Vandaag is er een excursie naar de spookstad 
Kolmanskop, ooit een welvarende mijnwerkersstad 
gesticht door diamantkoorts. Na de middag 
ontdekken we het Lüderitz schiereiland. 
Overnachting in het Nest Hotel****.

14E DAG: 
LÜDERITZ - GONDWANA CANYON PARK O-M-A
Rit naar de lodge, waar we in de namiddag het 

Gondwana Canyon Park verkennen tijdens een 
sundowner drive. Geniet van een hapje en een 
drankje bij de ondergaande zon. Overnachting in 
Canyon Lodge****.

15E DAG: FISH RIVER CANYON O-M-A
De Fish River Canyon is de 2e grootste canyon 
ter wereld. Aan de verschillende uitkijkpunten 
bewonderen we zijn uitgestrektheid. In de namiddag 
kan je een wandeling maken of geniet van de 
faciliteiten van de lodge. Overnachting in Canyon 
Lodge****.

16E DAG: 
GONDWANA CANYON PARK - KALAHARI O-M-A
Onderweg naar de Kalahari strekken we de benen 
aan het Kokerboomwoud vol metershoge vetplanten. 
We stoppen ook aan Giants Playground, waar het 
lijkt alsof reuzen met enorme rotsblokken hebben 
gespeeld. Overnachting in Kalahari Anib Lodge***+.

17E DAG: KALAHARI - AUAS O-A
‘s Morgens staat er een rit in 4x4 door het 
semi-woestijnlandschap van de Kalahari op het 
programma. De citroengele grassen en groene acacia 
bomen in combinatie met de oranje duinen zorgen 
voor een prachtig kleurenpalet. Verder naar Auas 
voor de overnachting in Auas Safari Lodge***+.

18E DAG: AUAS - WINDHOEK - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

19E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

19-daagse groepsreis

NAMIBIË

MIN. 10 - MAX. 18 PERSONEN  NAMTUN01

Prijs p.p. 11/07/21 05/09/21 03/10/21
2PK 3.899 3.849 3.849
1PK*  4.331 4.293 4.293
Prijs p.p. 24/10/21 06/02/22
2PK 3.849 3.799
1PK*  4.293 4.236
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Afrikaanstalige (nauw verwant aan het 

Nederlands) lokale gids
• Internationale vluchten met Qatar Airways
• Bagageservice op de luchthaven en in de hotels
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning 
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 16x ontbijt, 13x middagmaal, 13x avondmaal
• Infomoment
• Bezoek aan AfriCat Foundation in Okonjima
• Volledige dag safari in Etosha National Park 

in 4x4
• Bezoek aan een Himba dorp
• Game drives in 4x4 in de ochtend en 

namiddag in Hobatere
• Begeleide wandeling door Swakopmund
• Bezoek aan het Welwitschia maanlandshap
• Bezoek aan de wilde paarden in Gharub
• Verkenning van het Lüderitz schiereiland
• Sundowner drive in Gondwana Canyon Park
• Ochtendrit door de Kalahari halfwoestijn
• Toegangsgelden voor Sossusvlei (incl. 4x4 

shuttle), Deadvlei en Sesriem Canyon, 
Etosha National Park, Petrified Forest, Organ 
Pipes en Verbrande Berg, Twyfelfontein 
rotsgravures, Kolmanskop, Fish River Canyon, 
Kokerboomwoud en Giants Playground

IN DE KIJKER
Wat is het verschil met onze andere rondreis in 
Namibië (p. 108-109)?
• Langere rondreis inclusief Fish River Canyon en 

de Himba’s 
• Verblijf in luxe lodges met prachtige uitzichten
• Meer maaltijden inbegrepen

VANAF € 3.799 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

MAN VAN DE HIMBA-STAM

NAMIB DESERT
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Colombo

Galle
Ahungalla

Matale
Kandy

SRI LANKA

Nuwara Eliya

Udawalawe

Sigiriya
Dambulla

Anuradhapura Polonnaruwa

Ella

INDIAN 
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Land van thee en koningssteden
• ONTDEKKING VAN DE KONINGSSTEDEN ANURADHAPURA, POLONNARUWA EN KANDY

• MET EEN AUTHENTIEKE SRI LANKAANSE TREIN DOORHEEN HET GROENE LANDSCHAP 

• OP ZOEK NAAR WILDE DIEREN IN HET UDAWALAWE NATIONAL PARK

• BEKLIM DE BEFAAMDE LEEUWENROTS VAN SIGIRIYA

1E DAG: BRUSSEL - COLOMBO
Vertrek naar Colombo.
2E DAG: COLOMBO A
Aankomst in Colombo en transfer naar het hotel. Tijd 
om uit te rusten, een duik te nemen in het zwembad 
of een wandeling te maken. Overnachting in hotel 
Cinnamon Lakeside*****.
3E DAG: COLOMBO - ANURADHAPURA O-A
Colombo wordt vaak overgeslagen, en dat is volledig 
onterecht! Deze bruisende hoofdstad heeft enorm 
veel te bieden: mooie parken, drukke markten, hoge 
wolkenkrabbers en kleurrijke tuktuks. Tijd om dit te 
ontdekken tijdens onze stadsrondrit. Ook bezoeken 
we de eclectische Gangaramaya-tempel. Daarna rit 
naar Anuradhapura waar we twee nachten verblijven 
in hotel Palm Garden Village***. 
4E DAG: ANURADHAPURA O-A
De koningsstad Anuradhapura is een waar 
openluchtmuseum vol stoepa’s, paleisruïnes 
en sculpturen. We bezichtigen de belangrijkste 
hoogtepunten waaronder de stoepa Ruwanmelisseya, 
de rotstempel van Isurumuniya en de Sri Maha 
Bodhi-boom, een van de oudste bomen ter wereld. 

’s Namiddags beklimmen we de heilige bergtop 
Mihintale, de bakermat van het Boeddhisme in 
Sri Lanka. 
5E DAG: ANURADHAPURA - SIGIRIYA O-A
Rit naar de befaamde Leeuwenrots van Sigiriya 
die bijna 200 meter boven de jungle uitstijgt en al 
vanop kilometers afstand te zien is. In de 5e eeuw 
was de rots het vorstelijke complex van koning 
Kasyapa, die zijn paleis bovenop de rots bouwde. 
We beklimmen de 1.860 treden naar de top van de 
rots en ontdekken zo de restanten van het prachtige 
paleis. En natuurlijk genieten we van fenomenale 
panorama’s. We verblijven twee nachten in Sigiriya, in 
het Camelia Resort***+.
6E DAG: 
SIGIRIYA - POLONNARUWA - SIGIRIYA O-M-A
Tijd voor de historische site Polonnaruwa, een 
van de oudste koningssteden en geklasseerd 
als Werelderfgoed. We bezoeken onder meer de 
ruïnes van de grote stoepa, het koninklijk paleis 
en de immense liggende, zittende en staande 
Boeddhabeelden. Vervolgens verkennen we het 
landelijke dorpje Hiriwadunna waar we genieten van 

traditionele curry met rijst en een boottochtje maken 
op het naburige meer. Terug naar Sigiriya.
7E DAG: 
SIGIRIYA - DAMBULLA - MATALE - KANDY O-M-A
De eerste stop vandaag is de grottentempel 
van Dambulla, bekend om zijn schitterende 
rotsschilderingen en talloze Boeddhabeelden. 
In Matale bezoeken we de hindoeïstische Kovil-
tempel en snuiven we lekkere geuren op in een 
specerijentuin. Na een typische currylunch rijden 
we door naar Kandy, de laatste koningsstad en de 
meest culturele en spirituele stad van het eiland. 
Bij aankomst genieten we van een show opgevoerd 
door traditionele Kandy dansers en bezoeken we 
de Tempel van de Heilige Tand waar men een van 
de heiligste relikwieën van Boeddha bewaart. We 
verblijven twee nachten in Kandy, in hotel Topaz****.
8E DAG: KANDY O-A
Bezoek aan de botanische tuinen van Peradeniya 
waar we meer dan 4.000 plantensoorten zoals 
orchideeën, kruiden, medicinale planten en 
palmbomen aantreffen. We nemen uitgebreid de tijd 
om hier rond te lopen want deze tuinen behoren tot 

IN GROEP

INFOMOMENT

POLONNARUWA
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de mooiste van de wereld. Terug naar Kandy waar je 
geniet van een vrije namiddag.
9E DAG: KANDY - NUWARA ELIYA O-A
Klaar voor alweer een hoogtepunt? Met een 
authentieke Sri Lankaanse trein sporen we langs 
groene heuvels, eindeloze theeplantages en kleine 
bergdorpjes naar Nanuoya, het hart van de 
Sri Lankaanse theeproductie. Tijdens ons bezoek 
aan een theeplantage leren we het productieproces 
van de beroemde Ceylonthee van dichtbij kennen. 
Vervolgens rondrit in het sfeervolle Nuwara Eliya, 
oftewel ‘Klein Engeland’, gekend om de typische 
Brits koloniale bouwstijl. Overnachting in hotel 
Araliya Red****.
10E DAG: 
NUWARA ELIYA - ELLA - UDAWALAWE O-A
We rijden naar Ella, een mooie, groene plek 
omgeven door heuvels bedekt met nevelwouden en 
theeplantages. Dankzij de hogere ligging genieten we 
hier van een koeler klimaat, wat een leuke afwisseling 
is. In deze regio maken we een prachtige wandeling 
naar Little Adam’s Peak. De wandeling is goed te 
doen en bezorgt ons een van de beste uitzichten: 
mooie rotsformaties, imposante bergen en glooiende, 
groene heuvels tot waar het oog reikt. Na deze 
onvergetelijke wandeling, bezichtigen we de naburige 
Ravana waterval en de bekende Nine Arch Bridge, 
een oude spoorwegbrug. Vooraleer we aankomen 
in Udawalawe bezoeken we nog de boeddhistische 
Buduruwagala tempel. We verblijven twee nachten in 
hotel Centuriya Wild****.

11E DAG: UDAWALAWE O-A
Vandaag bezoeken we het Elephant Transit Home 
waar verweesde olifantenkalfjes revalideren voor de 
uiteindelijke vrijlating in het wild. Na enkele uren rust 
maken we in de late namiddag een heuse safari in 
het nationale park van Udawalawe. Met wat geluk 
spotten we hier olifanten, krokodillen, verschillende 
watervogels, of zelfs een luipaard. 
12E DAG: 
UDAWALAWE - GALLE - AHUNGALLA O-A
Ontdekking van de havenstad Galle, waar de 
Nederlandse invloeden meteen in het oog springen. 
Na onze stadsrondrit hier maken we een bootsafari 
op de Madu rivier. We varen door de mangroven 
en langs eilanden gewijd aan kaneelteelt. Eindpunt 
van de dag is hotel RIU Sri Lanka*****, waar we 
twee nachten verblijven op basis van all-inclusive en 
afscheid nemen van onze lokale gids.
13E DAG: AHUNGALLA O-M-A
Kom tot rust in het sublieme resort 
RIU Sri Lanka*****. Geniet van de verschillende 
zwembaden en de uitgebreide all-in formule, 
waar dranken en snacks 24/24u. inbegrepen zijn. 
Bovendien is het hotel gelegen aan het strand. Ideaal 
voor een aangename strandwandeling langs de 
Indische Oceaan.
14E DAG: 
AHUNGALLA - COLOMBO - BRUSSEL O-M
Vrije tijd in het hotel. In de namiddag transfer naar 
de luchthaven van Colombo voor de terugvlucht naar 
Brussel.
15E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

15-daagse groepsreis

SRI LANKA

MIN. 10 - MAX. 25 PERSONEN  LKATULKA

Prijs p.p. 09/07/21 23/07/21 06/08/21 10/09/21
2PK 1.999 1.999 2.099  1.749
1PK*  2.529 2.529  2.771  2.265
Prijs p.p. 05/11/21 04/02/22 04/03/22 01/04/22
2PK  1.799 1.829  1.829 1.899
1PK*  2.308 2.359  2.359 2.430
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• Internationale vluchten met Qatar Airways
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 12x ontbijt, 4x middagmaal, 12x avondmaal 
• Stadsrondrit in de hoofdstad Colombo, 

inclusief bezoek aan de Gangaramaya-tempel
• Culturele site van Anuradhapura met Mihintale 
• Culturele site van Polonnaruwa
• Beklimming van de Leeuwenrots in Sigiriya
• Bezoek aan Hiriwadunna met boottochtje en 

currylunch
• Grottentempel van Dambulla
• Bezoek aan de kruidentuin van Matale 

met currylunch
• Kandy met de Tempel van de Heilige Tand en 

culturele show met Kandy dansers
• Botanische tuinen van Peradeniya
• Panoramische treinrit in de regio van de thee
• Bezoek theeplantage in Nuwara Eliya
• Stadsrondrit in Nuwara Eliya en Galle
• Safari en Elephant Transit Home in Udawalawe
• Bootsafari op de Madu rivier
• Verblijf van 2 nachten op basis van all-inclusive 

in hotel RIU Sri Lanka*****

IN DE KIJKER
Verblijf van twee nachten in het sublieme resort 
RIU Sri Lanka***** met verschillende zwembaden 
en zeer uitgebreide all-inclusive formule.

VISUM VOOR SRI LANKA
Een e-visum is verplicht voor wie reist naar 
Sri Lanka. Dit is niet inbegrepen en dien je zelf 
voor afreis online aan te vragen via 
http://www.eta.gov.lk en met kredietkaart te 
betalen. De kost hiervoor bedraagt: $ 35 
per persoon.

VANAF € 1.749 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

RIT MET EEN AUTHENTIEKE SRI LANKAANSE TREIN

RIU SRI LANKA★★★★★
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Bangkok
Kanchanaburi

(River Kwai)

Chiang Mai

Ayutthaya

Phitsanulok
Sukhotai

Hua Hin

Nachttrein

Chiang Rai

THAILAND

CAMBODIA

LAOS

MYANMAR
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N
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Tuktuks en tropische stranden
• HET BESTE VAN TWEE WERELDEN: COMBINEER DE LOKALE CULTUUR VAN 

THAILAND MET EEN HEERLIJK STRANDVERBLIJF

• DE METROPOOL BANGKOK MET HAAR KLEURRIJKE MARKTEN EN TEMPELS

• BEZOEK AAN DE TRADITIONELE BERGVOLKEREN IN HET NOORDEN

• LEER EEN TRADITIONEEL DESSERT ‘’KHAO LAM’’ MAKEN

1E DAG: BRUSSEL 
Vertrek vanuit Brussel naar de luchthaven van 
Bangkok.

2E DAG: BANGKOK 
Aankomst in Bangkok waar je wordt opgewacht 
door de lokale gids voor de transfer naar het hotel. 
De rest van de dag ben je vrij. Laat je meteen 
onderdompelen in de hectische sfeer van deze stad. 
Probeer zeker de traditionele street food eens uit! 
Overnachting in het Century Park hotel****, waar we 
drie nachten verblijven.

3E DAG: BANGKOK O
Vandaag breng je een bezoek aan de grootste 
bloemen- en groentenmarkt van de stad, gelegen 
langs de Chao Phrayarivier. Vervolgens verken je het 
schitterende Koninklijk Paleis met de gouden tempels 
en de Wat Phra Keo. De rest van de dag kan je op 
eigen houtje indelen. Wie wenst, kan deelnemen 
aan de optionele Chinatown & Klongs Tour (inclusief 
lunch). Ontdek de smalle steegjes, de charmante 

theehuizen en de dagelijkse levensstijl in deze 
grootstad. Overnachting in het hotel.

4E DAG: BANGKOK O
Vandaag heb je de tijd om de stad zelf te gaan 
verkennen. Je kan ook optioneel deelnemen aan 
een excursie naar de floating market, even buiten 
Bangkok, waar zowat alles te vinden is. Overnachting 
in het hotel.

5E DAG: BANGKOK - MAHACHAI - 
KANCHANABURI (RIVER KWAI) O-M
Met de trein verlaat je de grootstad, richting het 
platteland. Onderweg naar Mahachai werp je een 
eerste blik op het traditionele dagelijkse leven. Bij 
aankomst in Mahachai bezoek aan Thailands grootste 
vis- en specerijenmarkt. Verder naar Kanchanaburi 
voor een bezoek aan de bekende brug over de rivier 
de Kwai, het JEATH-museum en het bijhorende 
oorlogskerkhof. Nadien kan je optioneel genieten 
van een boottocht over de Kwai. Overnachting in het 
Felix River Kwai Resort****.

6E DAG: KANCHANABURI - AYUTTHAYA - 
PHITSANULOK O-M
Vandaag maak je op unieke wijze kennis met de 
Thaise keuken door zelf een Khao Lam dessert te 
maken. Nadien breng je een bezoek aan Ayutthaya, 
de imposante voormalige hoofdstad van Siam, de 
vroegere benaming voor Thailand. De tempels van 
Wat Phra Sri Samphet en Wat Yai chai Mongkol 
liggen temidden van een prachtig groen historisch 
park. Hier kom je oog in oog te staan met tal van 
Boeddhabeelden in allerlei formaten. In de namiddag 
reis je door naar Phitsanulok. In de avond heb je 
vrije tijd. Overnachting in hotel Amarin Lagoon 
Phitsanulok***.

7E DAG: 
PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI O-M
De eerste stop vandaag is het historisch park 
van Sukhotai, dat vooral beroemd is om zijn 
indrukwekkende tempels en gebouwen. Via Phayao 
rijden we naar het noordelijke Chiang Rai, gelegen in 
het Thaise hoogland. 

IN GROEP AYUTTHAYA
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Overnachting in het La Luna Hotel Chiang Rai****, 
waar we twee nachten verblijven.

8E DAG: CHIANG RAI - GOUDEN DRIEHOEK - 
CHIANG RAI O-M
Bezoek aan de Gouden Driehoek, het niet al te 
bekende drielandenpunt waar Thailand, Myanmar en 
Laos samenkomen. Boottocht op de Mekongrivier 
langs de oevers van Laos. Overnachting in het hotel.

9E DAG: CHIANG RAI - CHIANG MAI O-M
Je brengt in de voormiddag een bezoek aan de 
beroemde Witte Tempel van Wat Rong Khun. 
Daarna reis je door naar Chiang Mai. Na de middag 
beklimming van de berg Doi Suthep voor een bezoek 
aan het indrukwekkende, vergulde tempelcomplex 
Wat Phrathat Doi Suthep. Na de klim van bijna 300 
trappen word je boven beloond met een prachtig 
uitzicht over de stad Chiang Mai en de omliggende 
groene valleien. Overnachting in het Empress Hotel 
Chiang Mai****, waar we twee nachten verblijven. 

10E DAG: CHIANG MAI O-M
In de voormiddag brengen we een interessant 
bezoek aan de bekende lokale ambachtelijke dorpjes 
waar je een enorme diversiteit aan handwerk kunt 
bewonderen en de bijhorende souvenirs kunt kopen. 
De rest van de dag kan je naar eigen wil indelen. 
Overnachting in het hotel.

11E DAG: CHIANG MAI - BANGKOK O
In de ochtend heb je de mogelijkheid om een plons 
in het zwembad te maken of om nog wat souvenirs 
aan te schaffen. Je kan ook optioneel deelnemen 
aan een fietstocht doorheen Chiang Mai, het 
nabijgelegen platteland en de Ping rivier. Nadien 
transfer naar het station van Chiang Mai, waar we de 
nachttrein naar Bangkok nemen. Overnachting in de 
trein. 

12E DAG: BANGKOK - HUA HIN O
Bij aankomst in het treinstation van Bangkok word je 
opgewacht voor de transfer naar Hua hin. 

Hier ga je nog een paar dagen heerlijk ontspannen 
en genieten van zon, zee en strand. Overnachting 
in het Loligo Resort****, waar we twee nachten 
verblijven. 

13E DAG: HUA HIN O
Vrije tijd om van het strandverblijf en de faciliteiten 
te genieten. Overnachting in het hotel.

14E DAG: HUA HIN - BANGKOK O
Vrije tijd tot je wordt opgehaald voor de transfer 
terug naar de luchthaven. Terugvlucht naar Brussel. 

15E DAG: BRUSSEL 
Aankomst in Brussel, een karrenvracht aan 
herinneringen rijker.

15-daagse groepsreis

THAILAND

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  THATUTHA

Prijs p.p. 13/07/21 20/07/21 03/08/21 12/10/21
2PK 1.749 1.749 1.729 1.499
1PK*  2.148 2.148 2.102 1.870
*prijs één persoon in tweepersoonskamer
Prijs p.p. 09/11/21 23/11/21 01/02/22 15/02/22
2PK 1.539 1.539 1.539 1.539
1PK*  1.924 1.924 1.924 1.924
*prijs één persoon in tweepersoonskamer
Prijs p.p. 15/03/22 03/04/22
2PK 1.539 1.690
1PK*  1.924 2.075
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids 
• Internationale vluchten met Qatar Airways 
• Nachttrein van Chiang Mai naar Bangkok
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar (met airconditioning) 
• Alle overnachtingen 
• 12x ontbijt, 6x middagmaal 
• Koninklijk Paleis en de tempels van Bangkok 
• Oorlogsmuseum en JEATH kerkhof in 

Kanchanaburi 
• Historisch park van Ayutthaya 
• Historisch park van Sukhothai 
• Excursie naar de Gouden Driehoek 
• Boottocht op de Mekong 
• Bezoek aan de Witte Tempel van 

Wat Rong Khun 
• Bezoek aan het Doi Suthep tempelcomplex

IN DE KIJKER
Nachttrein van Chiang Mai naar Bangkok

VANAF € 1.499 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

CHIANG RAI

HUA HIN
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Yogyakarta
Prambanan

IjenBorobudur
JAVA

Bromo
Denpasar

Ubud
Lovina

Sanur

BALI

Ketapang
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Ontdekking van Java en Bali
• DE BEELDSCHONE TEMPELS VAN PRAMBANAN EN ULUN DANU BRATAN

• GENIET VAN EEN FIETSTOCHT ÉN EEN KOOKWORKSHOP IN UBUD

• HEERLIJK ONTSPANNEN AAN HET STRAND VAN SANUR

• BEWONDER HET MAGISCHE BOROBUDUR BIJ ZONSONDERGANG

1E-2E DAG: AMSTERDAM - YOGYAKARTA
Vlucht van Amsterdam naar Yogyakarta waar we 
de volgende dag worden opgewacht door de 
Nederlandstalige lokale gids van Java. Transfer 
naar het hotel. De rest van de dag heb je de kans 
om uit te rusten en te wennen aan het klimaat. 
Overnachting in hotel Gallery Prawirotaman**** waar 
we drie nachten verblijven.

3E DAG: YOGYAKARTA O-M
Vandaag ontdekken we Yogyakarta. We bezoeken 
het Kraton, het ommuurde paleis van de sultan dat 
bol staat van symboliek. Vervolgens gaan we naar 
het waterpaleis Taman Sari, de plek waar de sultan 
doorgaans zijn vrije tijd doorbracht. In de namiddag 
staat er een bezoek aan Prambanan op het 
programma, de grootste hindoetempel van het land. 

4E DAG: YOGYAKARTA O
Vrije voormiddag om gebruik te maken van de 
faciliteiten van het hotel. Of misschien ga je liever 
op eigen houtje de stad verkennen? In de namiddag 
wacht er een van de hoogtepunten van de reis, 

Borobudur, het grootste boeddhistische monument 
ter wereld. Vanop het hoogste deel van de tempel zal 
je getuige zijn van een prachtige zonsondergang. Het 
effect van de ondergaande zon achter de boeddha’s 
en stoepa’s zorgt dan ook voor adembenemende en 
fotogenieke beelden, een ervaring die je voor altijd 
zal bijblijven!

5E DAG: YOGYAKARTA - BROMO O-M
We halen het maximum uit onze dag want rond 7:30 
vertrekt onze panoramische treinreis van Yogyakarta 
naar Mojokerto. Via de tempels van het eeuwenoude 
Trowulan en de gezellige vissershaven Pasuruan zet 
de reis zich verder naar Bromo. Overnachting in hotel 
Jiwa Jawa Bromo****. 

6E DAG: BROMO - KETAPANG O-M
Ook vandaag ontwaken we voor dag en dauw 
voor een nieuw hoogtepunt! Omstreeks 3:30 in 
de ochtend vertrekken we naar de Bromo vulkaan 
om te genieten van een betoverende zonsopgang. 
Eens de zon aan de horizon staat, gaan we verder 
naar de eigenlijke krater van de vulkaan. Nadien 

keren we terug naar het hotel voor het ontbijt. Na 
deze adembenemende ochtend trekken we verder 
naar Oost-Java, meer bepaald naar Ketapang. 
Overnachting in hotel Ketapang Indah***.

7E DAG: KETAPANG - LOVINA O-M
Tijd om wat slaap in te halen of heerlijk te 
ontspannen tijdens je vrije voormiddag. Mag het 
wat avontuurlijker? Boek dan zeker onze excursie 
naar de vulkaan Kawah Ijen. Je zal vroeg moeten 
opstaan want rond 4:30 vertrek je per jeep en met 
ontbijtbox naar het basiskamp op 1.850 m hoogte. 
Nadien wandel je 3 kilometer, of ongeveer 1,5-2 uur, 
tot aan de top op 2.385 m hoogte. Op de top geniet 
je van de zonsopgang en verbluffende vergezichten 
over onder meer het azuurblauwe kratermeer. Dit is 
het vroege opstaan meer dan waard. In deze vulkaan 
worden grote hoeveelheden zwavel gedolven die 
dragers met manden op hun schouders naar het 
basiskamp brengen. Na de opfrissing in het hotel 
nemen we een korte ferryovertocht naar Bali. Rit 
naar Lovina waar we afscheid nemen van de lokale 
gids. Overnachting in hotel Puri Bagus Lovina****. 

IN GROEP

INFOMOMENT

BOROBUDUR
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8E DAG: LOVINA - UBUD  O-M
We maken kennis met de Nederlandstalige lokale 
gids van Bali. Samen bezoeken we de beeldschone 
hindoeïstische tempel Ulun Danu Bratan, gelegen 
op een schiereiland aan de oever van het heilige 
kratermeer Bratan en gewijd aan de godin van het 
water. De volgende drie nachten verblijven we in 
Ubud, in hotel Sthala Ubud****+.

9E DAG: UBUD O-M
We maken een ontspannende twee uur durende 
fietstocht langs de typische dorpjes en rijstterrassen. 
Op een lokale markt kopen we de ingrediënten voor 
de kookles die later op de dag zal plaatsvinden. Leer 
vervolgens de geheimen van de authentieke Balinese 
keuken kennen tijdens de leuke kookworkshop. De 
rest van de dag kan je op eigen tempo indelen. 

10E DAG: UBUD O
Een volledige dag genieten in Ubud. De gids 
informeert je over de optionele excursies. Voor 
actievelingen is een raftingtocht op de Ayung rivier 
een niet te missen activiteit. 

11E DAG: UBUD - SANUR O-M
Vooraleer we Ubud verlaten, maken we kennis 
met de typische Balinese poppen en maskers, een 
belangrijk onderdeel van de lokale cultuur. Nadien 
bezoeken we de Pura Taman Ayun tempel, wat 
letterlijk prachtige tuin betekent, en beschouwd 
wordt als een van de mooiste tempels van Bali. 
Daarna trekken we naar de bekende watertempel 
van Tanah Lot die gebouwd werd als ode aan de god 
van de zee. Daarom ligt een deel van deze tempel in 
het water, bovenop een rots aan de Indische oceaan. 
Bij aankomst in Sanur nemen we afscheid van onze 
Balinese gids. De komende twee nachten verblijven 
we in hotel Prama Sanur Beach****.

12E DAG: SANUR O
Geniet vandaag ten volle van de faciliteiten in het 
hotel of neem een rustdagje aan het strand. 

13E DAG: SANUR - DENPASAR - AMSTERDAM O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van 
Denpasar voor de terugvlucht. 

14E DAG: AMSTERDAM
Aankomst in Amsterdam.

14-daagse groepsreis

INDONESIË

MIN. 10 - MAX. 20 PERSONEN  IDNTUN00

Prijs p.p. 04/04/21** 21/05/21 02/07/21 13/08/21
2PK 1.981 1.989  2.199  2.199
1PK*  2.386  2.394  2.883 2.883
Prijs p.p. 10/09/21 03/04/22
2PK 1.999  1.989 
1PK*  2.436  2.394 
*prijs één persoon in tweepersoonskamer
**voor programma, zie brochure 2020-2021 pag. 
84-85

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids op Java en op Bali
• Internationale vluchten met Garuda Indonesia 

vanuit Amsterdam
• Trein Yogyakarta-Mojokerto
• Ferry Java-Bali
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 11x ontbijt, 7x middagmaal 
• Infomoment
• Kraton en het waterpaleis Taman Sari in 

Yogyakarta
• Bezoek aan Prambanan
• Ervaar Borobudur bij zonsondergang
• Bromo vulkaan bij zonsopgang
• Fietstocht en kookworkshop in Ubud 
• Bezoek aan de maskers- en poppencollectie
• Tempels van Trowulan, Ulun Danu Bratan, 

Pura Taman Ayun en Tanah Lot

IN DE KIJKER
Geniet van een volledige dag vrij in Ubud, het 
culturele hart van Bali met veel toffe winkeltjes, 
bars, restaurantjes en een waaier aan leuke 
optionele activiteiten.

BOEK OP VOORHAND DE EXCURSIE 
NAAR DE VULKAAN KAWAH IJEN*
7e dag: wees getuige van de wondermooie 
zonsopgang en vergezichten op de top van de 
vulkaan Kawah Ijen. Deze excursie is mogelijk voor 
iedereen met een degelijke basisconditie.

* Het is niet mogelijk deze excursie ter plaatse 
te boeken.

€ 59 PER PERSOON

VANAF € 1.981 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

RIJSTTERRASSEN IN BALI

ULUN DANU BRATAN VULKAAN KAWAH IJEN
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THAILAND

CAMBODIA

CHINA

Hanoi Halong BaySapa
Lao Cai

Saigon

LAOS
MYANMAR

Danang
Hoi An

Hué

VIETNAM

Cu Chi
Binnenlandse vlucht

SOUTH CHINA SEA 

GULF OF 
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Parfum van traditie
• BEZOEK HANOI & HO CHI MINHSTAD

• OVERNACHTING IN DE BAAI VAN HALONG

• GENIET VAN DE PRACHTIGE LANDSCHAPPEN IN SAPA

• KENNISMAKING MET HET PRACHTIGE HOI AN

• BEZOEK XUAN VIEN TIEU CUNG GARDEN HOUSE

1E DAG: BRUSSEL - HANOI
Vertrek naar Hanoi.

2E DAG: HANOI M
Bij aankomst in Hanoi wacht de lokale gids je op 
en neemt hij je mee op ontdekking door de stad. 
Een rit met een riksja laat je op een unieke manier 
kennismaken met het oude Hanoi. Je sluit je eerste 
dag af met een voorstelling in het poppentheater. 
Overnachting in Flower Garden Hotel***.

3E DAG: HANOI - HOA LU - HANOI O-M
We starten de dag met een bezoek aan de Tempel 
van de Literatuur. Tijdens een wandeling door het 
omringende park heb je de tijd om te genieten van 
de prachtige architectuur. Na het middagmaal ontdek 
je tijdens een rusitge fietstocht de omgeving van 
het Van Long Nature Reserve. Hierna stappen we 
op een bootje voor een ontspannende tocht tussen 
de rijstvelden en over slingerende kanaaltjes. Neem 
in Hoa Lu, de oude hoofdstad van Vietnam, zeker 
de tijd om de schoonheid van deze stad optimaal 

te ervaren. In de late namiddag keer je terug naar 
Hanoi. Overnachting in Flower Garden Hotel***.

4E DAG: HANOI - HALONG O-M-A
Na het ontbijt is het tijd om de stilte van de Baai 
van Halong op te zoeken. Door de vaak eindeloze 
rijstvelden rijd je van Hanoi naar Halong. Je gaat 
hier aan boord van een boot die je meeneemt 
op een tocht door één van de zeven natuurlijke 
wereldwonderen. Overnachting aan boord van de 
L’Azalée Deluxe Cruise***.

5E DAG: HALONG - HANOI - LAO CAI O-M-A
Na het ontbijt geniet je een laatste keer van de 
prachtige natuur. Nadien keer je terug naar Hanoi 
waar de nachttrein naar Lao Cai op je staat te 
wachten. Overnachting op de nachttrein.

6E DAG: LAO CAI - SAPA O-M-A
In de vroege ochtend kom je aan op het station 
van Lao Cai en trek je verder het binnenland in. 
Onderweg bezoek je nog een typische lokale 

markt. Nadien rijden we verder naar Sapa, onze 
eindbestemming voor vandaag. Overnachting in hotel 
Victoria Sapa***.

7E DAG: SAPA O-M-A
Vandaag ontdek je de natuurlijke schoonheid van 
Sapa en zijn omgeving. We maken hier kennis met 
het leven van de plaatselijke minderheden zoals de 
zwarte Hmong. De rijstvelden in de vallei reiken zo 
ver het oog zien kan. Nadien keer je via Lao Cai terug 
naar Sapa. Overnachting in hotel Victoria Sapa***.

8E DAG: SAPA - HANOI - HUÉ O-M
Binnenlandse vlucht van Hanoi naar Hué. Bij 
aankomst overnachting in het EMM Hotel Hué***.

9E DAG: HUÉ O-M
Na het ontbijt ontdek je de door UNESCO 
beschermde oude stad van Hué. We brengen een 
bezoek aan Xuan Vien Tieu Cung Garden House, 
een van de hoogtepunten van de reis! We komen in 
deze authentieke, oude huizen alles te weten over 
hun gewoontes en tradities, uitgelegd door een 

IN GROEP

INFOMOMENT

SAPA
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lokale inwoner. Ook het museum voor antiquiteiten 
en de voormalige keizerlijke citadel zijn zeker een 
bezoek waard. De lunch van vandaag wordt er een 
zeer bijzondere. Een wandeling langs de Parfumrivier 
en de Dong Ba markt is de ideale afsluiter van deze 
dag. Overnachting in het EMM Hotel Hué ***.

10E DAG: HUÉ - HOI AN O-M
We beginnen de dag met een wandeling in het Bach 
Ma Nationaal Park. Vervolgens bezoeken we de 
historische ruïnes van My Son uit het Cham tijdperk. 
Nadien reizen we verder naar Hoi An. Overnachting 
in het Victoria Hoi An***.

11E DAG: HOI AN O-M
We ontdekken vandaag het schilderachtige 
havenstadje Hoi An. Doordat de oude binnenstad 
beschermd werd door UNESCO kan je hier 
uitzonderlijk goed bewaarde handelshuizen 
terugvinden waar we zowel Vietnanmese, Japanse, 
Chinese als Franse architectuur kunnen bewonderen. 
In de namiddag kan je optioneel deelnemen aan een 

fietstocht door het platteland. Overnachting in het 
Victoria Hoi An***.

12E DAG: 
HOI AN - DANANG - HO CHI MINHSTAD O-M
Na het ontbijt vertrek je naar de luchthaven van 
Danang voor een binnenlandse vlucht naar Ho 
Chi Minhstad. Na de middag ga je op ontdekking 
in de stad met onder meer een bezoek aan het 
voormalig postkantoor en de Notre Dame kathedraal. 
Overnachting in EMM Hotel Saigon***.

13E DAG: HO CHI MINHSTAD - BEN TRE - 
HO CHI MINHSTAD O-M
Een boottocht op de Mekong delta geeft je een 
beeld van het leven langs de oevers. Je stopt bij een 
steenbakkerij, een bedrijfje dat kokosnoten verwerkt 
en een mattenweverij. We houden even halt om 
te proeven van vers fruit en groene thee. De tocht 
gaat verder met een fietstocht langs rijstvelden en 
groentetuinen. Nadien keer je terug naar de stad. 
Overnachting in EMM Hotel Saigon***.

14E DAG: HO CHI MINHSTAD - BRUSSEL O-M
In Tay Ninh, het centrum van de Cao Dai-religie, 
breng je een bezoek aan de felgekleurde kathedraal. 
Nadien zetten we koers naar het ondergrondse 
tunnelnetwerk van Cu Chi. Tijdens de Vietnamoorlog 
was dit netwerk meer dan 200km lang en waren de 
tunnels op bepaalde plaatsen zelfs 3 tot 4 meter 
diep. Nadien vertrek je naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel.

15E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

15-daagse groepsreis

VIETNAM
VANAF € 1.949 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

MY SON

HO CHI MINHSTAD MEKONG DELTA

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  VNMTUN00

Prijs p.p. 15/07/21 29/07/21 12/08/21 28/10/21
2PK 2.199 2.199 2.179 1.949
1PK*  2.473 2.473 2.455 2.229
Prijs p.p. 11/11/21 25/11/21 10/02/22 10/03/22
2PK 1.949 1.949 1.949 1.949
1PK*  2.229 2.229 2.229 2.229
Prijs p.p. 02/04/22
2PK 2.179
1PK*  2.455
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids 
• Internationale vluchten met Qatar Airways
• Binnenlandse vluchten Hanoi-Hué/Danang-

Ho Chi Minhstad 
• Nachttrein Hanoi-Lao Cai in een 4-persoons 

slaapcoupé
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning 
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 12x ontbijt, 13x middagmaal, 4x avondmaal
• Infomoment
• Bezoek aan Hanoi, Hoa Lu, Sapa, Hué, My Son, 

Hoi An, Ho Chi Minhstad, de Mekong delta en 
Tay Ninh

IN DE KIJKER
Rondvlucht met een watervliegtuig over Halong 
Bay (25 min)

VISUM
Een visum is verplicht voor wie reist naar Vietnam. 
Dit visum is niet inbegrepen in de prijs en dien 
je ter plaatse te regelen. Je paspoort moet bij 
aankomst nog minstens 6 maanden geldig zijn. 
Voorzie ook 2 recente pasfoto’s en $25 per 
persoon (gepast geld en cash)

BOEK OP VOORHAND 
EEN FIETSTOCHT IN LOC YEN
11e dag: Fietstocht door het prachtige platteland 
rond het dorpje Loc Yen

€ 58 PER PERSOON
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Tokyo
JAPAN

Osaka

Hiroshima & Miyajima

Kyoto
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Het land van de rijzende zon
• DE KLASSIEKE HOOGTEPUNTEN VAN JAPAN

• BEZOEK AAN TOKYO EN HIROSHIMA

• VERBLIJF IN EEN RYOKAN OP HET EILAND MIYAJIMA

• JAPANSE THEECEREMONIE IN KYOTO

1E DAG: BRUSSEL - TOKYO 
Vertrek vanuit Brussel naar Tokyo.

2E DAG: TOKYO 
Aankomst in Tokyo en transfer naar het hotel. 
Overnachting in Hotel Moxy***, waar we 3 nachten 
verblijven.

3E DAG: TOKYO O
Na het ontbijt in het hotel is het tijd om kennis te 
maken met de indrukwekkende stad Tokyo. Je maakt 
samen met de Engelstalige lokale gids gebruik van 
het uitstekende openbare vervoer om op verkenning 
te gaan. Je begint de dag met een bezoek aan 
Asakusa, het oude Tokyo. Deze wijk wordt door veel 
reizigers bestempeld als de mooiste wijk van de stad. 
Het is ook hier dat je de bekendste tempel van de 
stad vindt, de Senso-ji tempel. De geschiedenis van 
deze tempel gaat terug tot in het jaar 628. In de 
namiddag staat een bezoek aan het 70ha grote Meiji 
heiligdom op het programma. Je vindt over het park 
verspreid verschillende altaars, gebouwen, vijvers en 
tuinen. Een ware oase van rust in het midden van 

het altijd drukke Tokyo. Na het rustige begin van 
de namiddag is het moment aangebroken om je 
in Harajuku tussen de modebewuste Japanners te 
wagen. Je sluit de dag af aan het drukste kruispunt 
ter wereld in Shibuya, spectaculaire foto’s verzekerd! 
Als je wilt kan je vanavond ook nog optioneel 
deelnemen aan een Tokyo Foodie Tour. Tijdens deze 
tocht wandel je langs verschillende Izakayas ofwel 
lokale restaurantjes en kom je alles te weten over de 
Japanse eetcultuur, een echte aanrader! 

4E DAG: TOKYO O
Vandaag ben je de volledige dag vrij om op eigen 
tempo op ontdekking te gaan in deze prachtige 
stad. Wil je toch even ontsnappen aan de drukte van 
deze metropool? Neem dan deel aan de optionele 
excursie naar Kamakura. Met je JR Rail Pass neem je 
de trein naar dit gezellige kuststadje. Kamakura was 
in een ver verleden het politiek centrum van het land, 
vandaag is het een toeristische trekpleister omwille 
van zijn vele tempels en heiligdommen. Terugrit met 
de trein naar Tokyo. 

5E DAG: TOKYO - HIROSHIMA - MIYAJIMA O
Ontbijt in het hotel. Voorzie eenvoudig draagbare 
bagage om mee te nemen naar Miyajima. De grote 
koffers worden vanuit Tokyo met de trein naar 
Kyoto gebracht. De Shinkansen, ook wel bullet train 
genoemd, zal je in ongeveer vier uur van Tokyo naar 
Hiroshima brengen. Aankomst in de namiddag. De 
eerste aanblik van het geraamte van de Atomic 
Bomb Dome zal je nooit vergeten. De lokale gids 
vertelt meer over deze tragische geschiedenis terwijl 
je door het Peace Memorial Park en het nabijgelegen 
museum wandelt. Aan het einde van de dag neem 
je de ferry naar Miyajima, een eiland in de Japanse 
Binnenzee. Geniet in een lokaal restaurant of in de 
ryokan van een drankje tijdens de zonsondergang. 
Overnachting in Ryokan Morino Yado***.

6E DAG: 
MIYAJIMA - HIROSHIMA - OSAKA - KYOTO O
Ontbijt in het hotel. Het symbool van Miyajima 
heb je ongetwijfeld al eens op een foto gezien, 
de immense rode torii die bij hoogwater op het 

IN GROEP

INFOMOMENT

SKYLINE TOKYO
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wateroppervlak lijkt te drijven. Op dit verkeersvrije 
eiland is het ook heerlijk rondkuieren om te genieten 
van de mooie omgeving. De ferry brengt je rond de 
middag terug naar het vasteland waar je, via Osaka, 
de trein neemt naar Kyoto. Tijdens de wandeling 
naar hotel krijg je de kans om meteen een eerste 
indruk op te doen van deze prachtige miljoenenstad. 
Overnachting in Kyoto Yamashina hotel Sanraku****.

7E DAG: KYOTO O
Na het ontbijt is is het tijd om deze voormalige 
keizerlijke hoofdstad te ontdekken. Eerst en vooral 
staat een bezoek aan het Nijo kasteel op het 
programma. Dit kasteel werd in de vroege 17e 
eeuw opgetrokken en beschikt niet over één maar 
over twee verdedigingsgrachten. In de Ryoan-ji, een 
boeddhistische tempel, kan je dan weer volledig tot 
rust komen in de eerste Zentuin van het land. Je 
kan niet in Kyoto geweest zijn zonder een bezoek 
te hebben gebracht aan de Kinkaku-ju, ook wel de 
Gouden Paviljoen-tempel genoemd. Deze tempel is 
één van de symbolen van de Japanse cultuur. Je sluit 
de dag af met een bezoek aan het bamboewoud van 
Arashiyama. Geniet hierna van een vrije avond en 
laat je betoveren door Kyoto by night. Overnachting 
in hotel.

8E DAG: KYOTO O
Vandaag kan je zelf de stad gaan verkennen of je 
kan optioneel deelnemen aan een excursie naar 
Nara. Nara was de eerste permanente hoofdstad 
van Japan en daarmee de bakermat van de Japanse 
cultuur. Door zijn historische waarde zijn er hier nog 
steeds vele culturele bezienswaardigheden waaronder 

één van de oudste tempels van het land. Het is ook 
de ideale plek om een ontspannende wandeling te 
maken doorheen het park en de natuurlijke pracht te 
bewonderen. Terugrit met het openbaar vervoer naar 
Kyoto. Overnachting in hotel.

9E DAG: KYOTO O
Je start de dag met een theeceremonie waar je 
kennis maakt met de Japanse theecultuur. Probeer 
zelf een thee te maken en kom alles te weten over 
het belang van dit warme drankje in het land. In 
de namiddag ben je vrij. Je kan in de namiddag 
optioneel deelnemen aan een citytour doorheen 
Kyoto met de fiets. Je fietst rond het keizerlijk 
paleis en de Kamo rivier, een ideale activiteit om de 
stad op een andere manier te leren kennen. In de 
avond kan je ook optioneel een Maiko-voorstelling 
bijwonen, gecombineerd met een Kaseiki avondmaal. 
De Japanse cultuur op zijn best! Overnachting in 
hotel.

10E DAG: KYOTO - BRUSSEL O
Ontbijt in het hotel. Vrije tijd tot aan het vertrek met 
de trein naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 
Brussel.

11E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

11-daagse groepsreis

JAPAN

MIN. 10 - MAX. 20 PERSONEN JPNTUJPN

Prijs p.p. 16/05/21 19/09/21 10/10/21 17/04/22
2PK 2.699 2.899 2.899 2.999
1PK*  3.321 3.504 3.526  3.648
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Engelstalige lokale gids op dag 3, 5 en 7
• Internationale vluchten met Turkish Airlines
• 7-daagse JR Rail Pass
• Doorsturen van de bagage van Tokyo naar Kyoto
• Hogesnelheidstrein Tokyo-Hiroshima/

Hiroshima-Osaka-Kyoto/ Kyoto
• Lokale treinen
• Comfortabele minibus/autocar met 

airconditioning bij aankomst in Tokyo
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 8x ontbijt 
• Audiosysteem
• Infomoment
• Begeleid bezoek aan Tokyo, Hiroshima, 

Miyajima en Kyoto
• Japanse theeceremonie in Kyoto

IN DE KIJKER
Snel en comfortabel reizen met (hogesnelheids)
treinen

VANAF € 2.699 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

KINKAKU-JU, KYOTO

SENSO-JI TEMPEL, TOKYO

ATOMIC BOMB DOME, HIROSHIMA
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AUSTRALIA
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Verrassend down under
• STADSRONDRIT EN HAVENCRUISE IN SYDNEY

• CANBERRA, DE HOOFDSTAD VAN AUSTRALIË

• BEZOEK AAN BLUE MOUNTAINS, ULURU, WATARRKA EN KAKADU NATIONAL PARK

• SOUNDS OF SILENCE-AVONDMAAL IN DE OUTBACK

1E EN 2E DAG: AMSTERDAM - SYDNEY
Vertrek naar Sydney. 
 
3E DAG: SYDNEY O
Aankomst in Sydney en transfer naar het hotel. In de 
namiddag stadsrondrit naar de belangrijkste troeven 
van de stad. Vervolgens vertrek naar Circular Quay 
om er in te schepen voor de cruise in de haven van 
Sydney. Overnachting in hotel Mercure Sydney****, 
waar we drie nachten verblijven.

4E DAG: SYDNEY O-M
Volledige dag bezoek aan Blue Mountains National 
Park. Hét hoogtepunt van dit bezoek is ongetwijfeld 
de beroemde rotsformatie The Three Sisters. 
Overnachting in het hotel.

5E DAG: SYDNEY O 
Vrije dag ter ontspanning in deze prachtige stad. 
Overnachting in het hotel.

6E DAG: SYDNEY - CANBERRA O-M
Vertrek naar Canberra, de hoofdstad van Australië. 
Onderweg bezoek aan Gold Creek Station, een 
typische Australische boerderij waar vroeger 
intensief vee en schapen werden gefokt. Typisch 
middagmaal op de boerderij. In de namiddag maken 
we een stadsbezoek. Overnachting in hotel Novotel 
Canberra****.

7E DAG: CANBERRA - WANGARATTA O-M-A
We rijden zuidwaarts via de Hume Highway naar 
Milawa, een bekende wijnstreek. Middagmaal 
en aansluitend wijn proeven op de wijnboerderij 
Brown Brother. Vervolgens verder naar Wangaratta. 
Overnachting in het Quality Hotel Wangaratta 
Gateway****.

8E DAG: 
WANGARATTA - PHILIP ISLAND - MELBOURNE O
Vertrek naar Melbourne. Onderweg bezoek aan het 
Healesville Sanctuary voor een kennismaking met de 
Australische fauna. Vervolgens vóór zonsondergang 
naar Phillip Island om de pinguïns te observeren. 

Overnachting in The Savoy Hotel on Little 
Collins****, waar we drie nachten verblijven.

9E DAG: MELBOURNE - GREAT OTWAY - 
PORT CAMPELL - MELBOURNE O
Daguitstap via het Great Otway NP naar de prachtige 
kustweg Great Ocean Road tot Port Campell. 
Onderweg stoppen we aan The Twelve Apostles en 
Lorch Ard Gorge. Overnachting in het hotel. 

10E DAG: MELBOURNE O
Bezoek aan deze charmante stad met verkenning 
van de botanische tuinen, de Yarrarivier, het Flinders 
Street Station, het parlementsgebouw en Port Phillip 
Bay. Vrije namiddag. Overnachting in het hotel.

11E DAG: 
MELBOURNE - ULURU (AYERS ROCK) O-A
Vlucht naar Uluru. Bij aankomst transfer naar het 
hotel. Vervolgens rit naar de Uluru zelf waar je tijdens 
een spectaculaire zonsondergang aanschuift voor een 
heerlijk Sounds of Silence-avondmaal. Overnachting 
in hotel Desert Gardens****.

IN GROEP

INFOMOMENT

 OPERA HOUSE - SYDNEY
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12E DAG: ULURU - KINGS CANYON O-A
Vroeg uit de veren voor de zonsopgang in de 
Outback met de Uluru en de Olgas op de voorgrond. 
Vervolgens een prachtige wandeling rond de voet van 
de Uluru. In de namiddag rit door de rode woestijn 
naar de Kings Canyon. Overnachting in het Kings 
Canyon Resort****.

13E DAG: KINGS CANYON - ALICE SPRINGS O-A
In de vroege ochtend vertrek voor een stevige 
wandeling langs de canyon. Voor wie wenst is er 
ook een makkelijkere wandelroute langs de rivier. 
Rit door de woestijn en via de Finkerivier naar Alice 
Springs. Overnachting in het Crown Plaza Lasseters 
Hotel****, waar we twee nachten verblijven.

14E DAG: ALICE SPRINGS O-A
Halve dag voor de ontdekking van Alice Springs, 
thuishaven van de ‘vliegende dokters’ in hartje 
Australië. Bezoek van het historische Old Telegraph 
Station en de School of the Air. Vervolgens naar de 
basis van de Royal Flying Doctors. Verder naar Anzac 
Hill, waar je van een panoramisch uitzicht over Alice 
Springs geniet. Nadien bezoek aan het Desert Park 
waar je kennismaakt met de typische fauna en flora 
van de woestijn. Overnachting in het hotel.

15E DAG: ALICE SPRINGS - DARWIN - KAKADU O
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar 
Darwin. Darwin is een moderne en multiculturele 
stad die vlak bij een van de grootste havens van 
Australië ligt. Het Kakadu-park wordt reeds meer 
dan 50.000 jaar lang bewoond door de Aboriginals 
die er in de loop der tijden de prachtigste 

rotstekeningen hebben gemaakt.. Nadien verder 
door naar het plaatsje Kakadu en transfer naar het 
hotel. Overnachting in het Mercure Kakadu Crocodile 
Hotel****, waar we twee nachten verblijven.

16E DAG: KAKADU O
Bezoek aan de zogeheten wetlands en Ubirr Rock 
(indien toegankelijk). Vervolgens naar Nourlangie, 
een gebied van groot archeologisch belang. De 
wandelpaden leiden je langs kliffen en overhangende 
rotsen met indrukwekkende rotskunst in rode, witte 
en okerkleurige tinten. Overnachting in het hotel.

17E DAG: KAKADU - DARWIN O
Tijdens de boottocht op de Yellow Waters Billabong 
kan je niet alleen de grote verscheidenheid aan 
vogels, fauna en flora bewonderen, maar ook de 
krokodil in zijn natuurlijke habitat.
Overnachting in het Vibe Hotel Darwin 
Waterfront****.
 
18E DAG: DARWIN - CAIRNS O
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar 
Cairns in de staat Queensland. Cairns is een gezellig 
kuststadje met lanen met bomen, tropische tuinen 
en kleurrijke gebouwen. Overnachting in het Pacific 
Hotel****, waar we vier nachten verblijven.
 
19E DAG: CAIRNS O 
Transfer naar het station voor de rit naar Kuranda, 
waar je rustig kan rondkuieren op het lokale marktje. 
Vervolgens per kabelbaan naar het Rainforest 
Station. Tot slot naar het Tjapukai Aboriginal Cutural 
Park, een park ter behoud van de cultuur van de 
Aboriginals. Overnachting in het hotel.

20E DAG: CAIRNS O-M
Vertrek naar de haven voor de inscheping op de 
catamaran die langs het Outer Barrier Reef vaart, 
een onvergetelijke ervaring! Overnachting in het 
hotel.

21E DAG: CAIRNS O-A
Volledige dag vrij. ‘s Avonds afscheidsdiner in het 
hotel. Overnachting in het hotel.

22E DAG: CAIRNS - SYDNEY - AMSTERDAM O 
Vertrek naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 
Amsterdam.

23E DAG: AMSTERDAM
Aankomst in Amsterdam.

23-daagse groepsreis

AUSTRALIË
MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  AUSTUN01

Prijs p.p. 15/10/21** 05/11/21** 04/02/22**

** prijzen gekend voorjaar 2021

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van 

Amsterdam tot Amsterdam
• Engelstalige lokale gids op dag 1
• Internationale vluchten 
• Binnenlandse vluchten Melbourne-Ayers Rock/

Alice Springs-Darwin/Darwin-Cairns  
• Lokaal transport in comfortabele autocar (met 

airconditioning)
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 20x ontbijt, 4x middagmaal, 6x avondmaal
• Infomoment
• Begeleid bezoek aan Sydney, Canberra, 

Melbourne, Cairns, de Blue Mountains, 
Wangaratta wijngaarden, Philips Island, Ayers 
Rock, Kings Canyon, Alice Springs, Kakadu NP

• Catamaran cruise langs Outer Barrier Reef

IN DE KIJKER
• Een ETA (Electronic Travel Authority) is 

verplicht voor alle Belgen die naar Australië 
reizen. De visumregeling wordt voor Australië 
gratis aangeboden.

• Superieure categorie van hotels  

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

 BRIGHTON BEACH MELBOURNE
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Permanent groene eilandenwereld
• HET TE PAPA-MUSEUM IN WELLINGTON

• MOSSELCRUISE OP DE MARLBOROUGH SOUND EN WIJNPROEVERIJ

• BEZOEK AAN DE HOBBITON-FILMSET IN ROTORUA

• CRUISE OP DE PRACHTIGE MILFORD SOUND

1E EN 2E DAG: AMSTERDAM - AUCKLAND
Vertrek naar Auckland.

3E DAG: AUCKLAND A
Aankomst in Auckland. Tijdens de stadsrondrit maak 
je kennis met de historische wijk Parnell, de mooie 
zandstranden en de jachthavens. Bezoek aan de Sky 
Tower. Overnachting in het Auckland City Hotel*** of 
Copthorne Auckland City***.

4E DAG: AUCKLAND O
Transfer naar de ferry terminal voor een dagtrip 
naar Waiheke. Bij aankomst op het eiland bezoek je 
verschillende wijngaarden, waar je enkele wijnen kan 
proeven. Deze mooie dag eindigt met de ferrytocht 
terug naar Auckland. Overnachting in het Auckland 
City Hotel*** of Copthorne Auckland City***.

5E DAG: AUCKLAND - ROTORUA O-M
Na het ontbijt rijden we naar Rotorua, ooit 
een kuuroord dat werd opgebouwd rond een 
reeks spuitende geisers, sissende fumarolen 
(damp- en gasbronnen) en borrelende zwavel- en 

modderpoelen. Onderweg Hobbiton tour (bekend 
van Lord of the Rings) met lunch. In de namiddag 
Kiwi Orchard Tour, waar je nader kennismaakt met 
deze lekkere en gezonde vrucht. Overnachting in 
hotel Ibis Rotorua***.

6E DAG: ROTORUA O-M-A
Volledige daguitstap in dit geothermische 
gebied. Wandeling door de vulkanische vallei van 
Waimangu met een picknicklunch. Boottocht op 
het Rotomahanameer langs stomende kliffen. 
Kennismaking met de fauna en flora van 
Nieuw-Zeeland tijdens de wandeling in het gebied. 
‘s Avonds culturele avondbelevenis met avondmaal. 
Overnachting in hotel Ibis Rotorua***.

7E DAG: ROTORUA - WELLINGTON O-A
Rit naar Wellington, de hoofdstad van 
Nieuw-Zeeland in het uiterste zuiden van het 
Noordereiland. Onderweg stoppen we even om 
de de Huka watervallen te bewonderen en rond 
te wandelen in het dorp. Verder naar Wellington. 
Overnachting in het Bay Plaza Hotel***.

8E DAG: WELLINGTON O
Stadsrondrit met een stop aan Mount Victoria voor 
een adembenemend uitzicht over de stad en de 
omgeving. Verder zie je ook het Museum of New 
Zealand Te Papa Tongarewa, de parlementsgebouwen 
en de Nationale Bibliotheek. Bezoek aan het 
indrukwekkende Te Papa-museum. Begeleide 
rondleiding met traditionele Maori-verwelkoming. 
Overnachting in het Bay Plaza Hotel***.

9E DAG: WELLINGTON - PICTON - NELSON O-A
Met de veerboot varen we door de zeestraat Cook 
naar het Zuidereiland. Het uitzicht op de kronkelige 
waterwegen en de groene fjorden van de Queen 
Charlotte Sound maken van deze overtocht een 
onvergetelijke belevenis. Bij aankomst in Picton gaan 
we verder naar Nelson. In de namiddag inscheping 
voor een mosselcruise op de prachtige Kenepury 
Sound. Overnachting in The Beachcomber Hotel***+.

IN GROEP

INFOMOMENT

MOERAKI BOULDERS
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10E DAG: NELSON - 
NATIONAL PARK ABEL TASMAN - NELSON O-M
Volledige dag verkenning van het Abel Tasman 
National Park, het kleinste nationaal park van 
Nieuw-Zeeland. Na een boottocht door het park, 
ontschepen we in Tonga Beach voor een begeleide 
wandeling langs Bark Bay Estuary en Medlands 
Beach. Overnachting in The Beachcomber Hotel***+.

11E DAG: 
NELSON - PUNAKAIKI - GREYMOUTH O-A
De rit begint zuidwaarts richting Nelsons Lakes 
National Park langsheen de Buller rivier tot in 
Westport. Verder via Charleston, langs de kustroute 
naar het Paparoa National Park. Aangekomen in 
Punakaiki ontdek je de Pancacke Rocks. Deze zijn 
ontstaan door regen, wind en opstuivend water. 
Overnachting in het Kingsgate Hotel***.

12E DAG: GREYMOUTH - FOX GLACIER O-A
Na het ontbijt gaat het richting Fox Glacier. We rijden 
langs Hokitika, gesticht in 1864 door de ontdekking 
van een goudmijn. Via het binnenland, langs het 
Lanthe meer verder zuidwaarts. Overnachting in Fox 
Glacier in Heartland Hotel Glacier Country*** of 
Heartland Hotel Fox Glacier***.

13E DAG: FOX GLACIER - QUEENSTOWN O-A
Vanuit Fox Glacier via Highway 6 naar Queenstown. 
We rijden via het Paringameer en het Moerakimeer. 
Na Makarora verandert het landschap in uitgestrekte 
vlakten met grote meren. De Crown Range Road is de 

kortste verbinding tussen Wanaka en Queenstown. 
Overnachting in Copthorne Hotel Lakefront****, 
waar we drie nachten verblijven.

14E DAG: QUEENSTOWN O
Volledige dag vrij ter ontspanning. 

15E DAG: MILFORD SOUND O-M-A
Het absolute hoogtepunt vandaag is de Milford 
Sound. In de namiddag schepen we in voor de 
cruise op de Milford Sound om te genieten van de 
watervallen, het regenwoud en het gebergte. Lunch 
aan boord. 

16E DAG: QEENSTOWN - DUNEDIN O
Dunedin is een Victoriaanse stad, waar nog 
veel gebouwen staan daterend uit de Europese 
kolonisatie. Overnachting in het Kingsgate Hotel 
Dunedin***+ of Victoria Hotel***

17E DAG: DUNEDIN O-A
Rit naar het Otago schiereiland. In Wellers Rock ga je 
aan boord van de mv Monarch om de broedplaatsen 
te ontdekken. De spectaculaire en moeilijk bereikbare 
kliffen van Taiaro zijn de plaats bij uitstek voor de 
vogels. The Royal Albatross Colony in Taiaroa Head, is 
de enige broedplaats op het vasteland ter wereld. In 
de namiddag bezoeken we de bierbrouwerij Speight’s 
Brewery, waar je kennis maakt met de verschillende 
soorten bier. Nadien mag je die proeven in de 
Heritage bar. Overnachting in het Kingsgate Hotel 
Dunedin***+ of Victoria Hotel***.

18E DAG: DUNEDIN - CHRISTCHURCH O-A
Na het ontbijt rijden we naar Christchurch. Bij 
aankomst volgt er een stadstour door deze 
indrukwekkende stad. Overnachting in het Ibis Hotel 
Christchurch***.

19E DAG: CHRISTCHURCH - AMSTERDAM O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

20E DAG: AMSTERDAM
Aankomst in Amsterdam.

20-daagse groepsreis

NIEUW-ZEELAND

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  NZLTUN00

Prijs p.p. 06/10/21 02/02/22 02/03/22
2PK 5.679 5.729 5.709
1PK*  6.706 6.803 6.799
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van 

Amsterdam tot Amsterdam
• Internationale vluchten met Singapore Airlines
• Lokaal transport in comfortabele autocar (met 

airconditioning)
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 16x ontbijt, 4x middagmaal, 10x avondmaal
• Infomoment
• Begeleid bezoek aan Auckland, Christchurch, 

Waiheke Island, Waimangu Volcanic Valley, Abel 
Tasman NP en Otago schiereiland

• Mosselcruise op Marlborough sound en Milford 
Sound cruise

IN DE KIJKER
Bezoek en degustatie van wijnen op 
Waiheke-eiland

VISUM VOOR NIEUW-ZEELAND
Een visum (NZeTA) is verplicht voor wie reist 
naar Nieuw-Zeeland. Dit is niet inbegrepen en 
dient zelf tijdig te worden aangevraagd via 
https://nzeta.immigration.govt.nz/

VANAF € 5.679 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

CHAMPAGNE POOL, ROTORUA

MILFORD SOUND
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Op ontdekking naar het einde van de wereld
• MAAK KENNIS MET BUENOS AIRES, DE STAD WAAR DE TANGO GEBOREN WERD

• KLATEREND NATUURSCHOON BIJ DE SPECTACULAIRE IGUAZÚ WATERVALLEN

• ONTDEK TORRES DEL PAINE NATIONAAL PARK

• BEWONDER DE INDRUKWEKKENDE GLETSJERS VAN PATAGONIË 
AAN BOORD VAN EEN CATAMARAN

1E DAG: BRUSSEL - BUENOS AIRES
Vertrek vanuit Brussel naar Buenos Aires.

2E DAG: BUENOS AIRES O-M 
Bij aankomst transfer naar het hotel. Je maakt uitge-
breid kennis met het historische, politieke en culture-
le hart van de stad. We komen voorbij het hoofdplein 
Plaza de Mayo, het presidentieel paleis en de kathe-
draal. Een bezoek aan de wijk Puerto Madero, de 
felgekleurde havenwijk La Boca en de oudste stads-
wijk San Telmo staan eveneens op het programma. 
Overnachting in hotel Marriott Buenos Aires****+.

3E DAG: BUENOS AIRES O
In de aristocratische wijk Recoleta bezoek je het oude 
kerkhof met graven van vooraanstaande personen, 
de voornaamste wellicht Eva Peron. Ook Palermo 
moet je gezien hebben. De grootste stadswijk van 
Buenos Aires bruist dankzij de aanwezigheid van 
mooie parken, boetiekjes en gezellige restaurants. In 
de namiddag heb je vrije tijd om door de straten van 
de Argentijnse hoofdstad te kuieren. Overnachting in 
hotel Marriott Buenos Aires****+.

4E DAG: BUENOS AIRES - IGUAZÚ O-M
Binnenlandse vlucht naar Puerto Iguazú. De 
watervallen van Iguazú, gelegen op de grens tussen 
Brazilië en Argentinië, behoren tot de mooiste ter 
wereld. In de namiddag bezoek je de Braziliaanse 
zijde van de watervallen en geniet je van de 
allermooiste uitzichten. Je maakt een wandeling 
tot aan de Garganta do Diabo (keel van de duivel), 
het meest spectaculaire deel van de waterval. 
Overnachting in hotel Yvy de Selva**** in Puerto 
Iguazú.

5E DAG: IGUAZÚ O
Vandaag maak je kennis met de Argentijnse zijde 
van de watervallen. Vanuit het bezoekerscentrum 
neem je de trein naar het station Cataratas. Door 
een uitgebreid netwerk van wandelpaden kan je 
de watervallen van dichtbij bewonderen. Verder 
naar het station Garganta voor een wandeling die 
eindigt boven de indrukwekkende Garganta del 
Diablo. Hier geniet je van een onvergetelijk spektakel! 
Overnachting in hotel Yvy de Selva****.

6E DAG: IGUAZÚ - USHUAIA O-A
Je vliegt naar Ushuaia, de meest zuidelijk gelegen 
stad ter wereld. Laat je verrassen door de prachtige 
panorama’s op het Beaglekanaal, de Maritalgletsjer 
en de weelderige landschappen van Vuurland. Bij 
aankomst tranfer naar het hotel. Overnachting in 
hotel Tierra del Fuego***+ in Ushuaia.

7E DAG: USHUAIA O
Deze ochtend ontdek je de belangrijkste 
bezienswaardigheden van Ushuaia. In de oude 
gevangenis leer je hoe de stad oorspronkelijk 
ontstaan is als strafkolonie voor de zwaarste 
criminelen van het land. Ook andere thema’s zoals 
de zeevaartgeschiedenis en immigratie komen hier 
aan bod. In de namiddag maak je een rondvaart op 
het Beaglekanaal. Overnachting in hotel Tierra del 
Fuego***+.

8E DAG: USHUAIA - EL CALAFATE O-M-A
Net buiten de stad bevindt zich het Tierra del 
Fuego Nationaal Park, een uniek natuurgebied dat 
bestaat uit bossen, bergen, gletsjers en tientallen 

IN GROEP

INFOMOMENT

PERITO MORENO
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meren. Nabij de Chileense grens bezoek je de 
indrukwekkende Lapataia Baai en het Acigamimeer. 
In de late namiddag binnenlandse vlucht naar 
El Calafate. Overnachting in hotel Rochester 
Calafate****.

9E DAG: EL CALAFATE - PERITO MORENO - 
EL CALAFATE O
El Calafate is de ideale uitvalsbasis voor een bezoek 
aan de Perito Morenogletsjer, een van de meest 
indrukwekkende gletsjers ter wereld. Je hoort het 
krakende ijs en regelmatig ziet men grote stukken  
afbrokkelen. Als aanvulling op de tour kan je 
optioneel deelnemen aan een boottocht naar de 
zuidelijke kant van de gletsjer. Overnachting in hotel 
Rochester Calafate****.

10E DAG: EL CALAFATE O-M-A
Aan boord van een catamaran vaar je over het 
Argentinomeer naar de Upsalagletsjer, de tweede 
grootste gletsjer van Zuid-Amerika. Op de terugweg 
bewonder je eveneens de gletsjers Seco en de 
Spegazzini. Deze laatste onderscheidt zich van de 
andere gletsjers door zijn immensheid en schoonheid. 
Overnachting in hotel Rochester Calafate****.

11E DAG: EL CALAFATE - TORRES DEL PAINE - 
PUERTO NATALES O-M-A
Na het ontbijt verlaat je El Calafate en gaat de tocht 
richting het mooiste Nationaal Park van Chileens 
Patagonië, Torres del Paine. Het uitzichtpunt bij 
Laguna Azul biedt bij mooi weer een spectaculair 
uitzicht op de befaamde torens waarvoor het park 
bekendstaat. Eveneens bezoek je de Laguna Amarga, 
die zijn specifieke kleur dankt aan de aanwezigheid 

van gekleurde algen. Overnachting in hotel 
Costaustralis**** in Puerto Natales.

12E DAG: PUERTO NATALES - 
TORRES DEL PAINE - PUERTO NATALES O-M
Volledige dag bezoek aan Torres del Paine Nationaal 
Park. Je ziet er unieke rotsformaties, betoverende 
gletsjers, valleien met kliffen, prachtige meren en 
talrijke guanaco’s. In de namiddag maak je een 
wandeling aan het Greymeer, met allerlei ijsschotsen 
afkomstig van de Greygletsjer. Een onvergetelijke 
ervaring! Overnachting in hotel Costaustralis****.

13E DAG: PUERTO NATALES - EL CALAFATE O-M
Gebruik je vrije tijd om het gezellige Puerto Natales 
te ontdekken. Nadien verlaten we Chili en gaan we 
terug richting El Calafate. Overnachting in hotel 
Rochester Calafate****.

14E DAG: EL CALAFATE - BUENOS AIRES O-A
Binnenlandse vlucht naar Buenos Aires. ’s Avonds 
beleef je tijdens het diner een spectaculaire tango-
s how in het hart van de historische wijk San Telmo. 
Overnachting in hotel Marriott Buenos Aires****+.

15E DAG: BUENOS AIRES - BRUSSEL O
Vrije dag in Buenos Aires of je kan deelnemen 
aan de optionele excursie naar de Tigredelta, een 
prachtig natuurgebied met een doolhof aan kanalen 
en eilanden. Een baken van rust op een boogscheut 
van de miljoenenstad Buenos Aires! Transfer naar de 
luchthaven voor de terugvlucht.

16E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

16-daagse groepsreis

ARGENTINIË & CHILI

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  ARGTUN00

Prijs p.p. 18/11/21 17/02/22 
2PK 5.699 5.699 
1PK*  6.622 6.622 
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Engelstalige lokale gids 
• Internationale vluchten met Aerolíneas 

Argentinas
• Binnenlandse vluchten Buenos Aires-Puerto 

Iguazú / Puerto Iguazú-Ushuaia / Ushuaia-
El Calafate en El Calafate-Buenos Aires

• Bagageservice op de luchthaven en in de hotels
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning 
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 14x ontbijt, 7x middagmaal, 5x avondmaal
• Infomoment
• Stadsbezoek Buenos Aires en Ushuaia
• Tangoshow in Buenos Aires
• Rondvaart Beaglekanaal
• Perito Moreno gletsjertour en All Glaciers 

Navigation (catamaran naar de Upsala en 
Spegazzini gletsjer)

• Toegangsgelden voor Old Prison museum en 
End of the World museum in Ushuaia, Tierra 
del Fuego nationaal park, Torres del Paine 
Nationaal Park en Iguazu Nationaal Park

IN DE KIJKER
• Kiezen is verliezen, ontdek daarom met TUI 

zowel de adembenemende merengebieden in 
Argentinië en Chili als de immense watervallen 
in Iguazú

• Je geniet van een vroege check-in op de eerste 
dag en een late check-out op de laatste dag 
voor een ontspannen start en einde van de 
rondreis

BOEK OP VOORHAND HET 
EXCURSIEPAKKET
• 9e dag: Safari Nautico Navigation, boottocht 

naar het zuidelijke deel van de Perito Moreno 
gletsjer (1u)

• 15e dag: Tigre Delta Navigation, ontdekking van 
de Parana Delta (5u)

€ 59 PER PERSOON

VANAF € 5.699 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

IGUAZÚ

LA BOCA
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Het geschenk van de evenaar
• ONTDEK HET AMAZONEGEBIED VANUIT EEN SFEERVOLLE ECOLODGE

• KOLONIALE ARCHITECTUUR IN QUITO EN CUENCA

• KLEURRIJKE INDIANENMARKT IN OTAVALO

• GALAPAGOS CRUISE MET KLEINSCHALIG JACHT

1E DAG: BRUSSEL - QUITO A
Vertrek naar Quito. Bij aankomst transfer naar het 
hotel. Avondmaal en overnachting in hotel Reina 
Isabel****.

2E DAG: QUITO O
In Quito wandel je door het koloniale stadscentrum 
dat op de Unesco werelderfgoedlijst pronkt. We 
bezoeken de Plaza de la Independencia, omringd 
door het presidentieel paleis en de kathedraal. Net 
buiten de stad markeert het monument in het 
‘midden van de wereld’ de evenaar en bezoeken we 
het museum Casa del Alabado. Overnachting in hotel 
Reina Isabel****.

3E DAG: QUITO - OTAVALO O-M-A
Langs de Pan-American highway gaat het naar 
Otavalo. Onderweg komen we bij Quitsato Sundial 
meer te weten over de rol van astronomie in de 
precolumbiaanse samenleving. De tocht gaat verder 
naar het stadje Cotacachi, bekend om zijn lederwaren 
en slapende vulkaan. Tijdens een wandeling geniet 

je van het adembenemende uitzicht over het 
diepblauwe kratermeer van Cuicocha. Overnachting 
in Hacienda Pinsaqui****.

4E DAG: OTAVALO - PAPALLACTA O-M
Na het ontbijt bezoeken we Otavalo met zijn 
kleurrijke indianenmarkt. De bevolking toont je 
hun prachtige handwerk, waaronder poncho’s en 
wollen truien. Hierna stoppen we aan de waterval 
van Peguche. Tijdens de rit naar Papallacta zie 
je het landschap geleidelijk veranderen van ruige 
bergen naar tropische jungle. Aangekomen in 
Termas de Papallacta***+, kan je heerlijk relaxen 
in warmwaterbaden (toegang tot de spa niet 
inbegrepen).

5E DAG: PAPALLACTA - AMAZONE O-M-A
Vanochtend kan je een wandeling maken in de 
prachtige natuur. Daarna trekken we dieper het 
Amazonewoud in. Na een boottocht, zigzaggend 
door de jungle, bereik je de sfeervolle Itamandi 
EcoLodge*** nabij Tena.

6E DAG: AMAZONE O-M-A
Wanneer de natuur ontwaakt, maken we een 
kanotocht om prachtige vogels te spotten. Hierna 
keren we terug naar de lodge voor een lekker 
ontbijt. We maken onder leiding van een natuurgids 
een wandeling door het weelderige woud. In de 
namiddag ervaar je het dagelijks leven van de 
inheemse Kichwa stam. We leren er alles over hun 
cultuur, tradities en geschiedenis. Je hebt er de kans 
om de traditionele drank chicha en enkele lokale 
gerechten te proeven. We eindigen ons bezoek met 
een dansvoorstelling. Overnachting in Itamandi 
EcoLodge***.

7E DAG: AMAZONE - BAÑOS - RIOBAMBA O-M-A
We verlaten het Amazonebekken. Nabij de stad 
Baños zie je de spectaculaire waterval El Pailon 
del Diablo. Vanop een hangbrug geniet je van het 
adembenemende uitzicht. Daarna gaat de tocht 
verder naar Riobamba, gelegen aan de voet van de 
Chimborazo vulkaan, de hoogste berg van Ecuador. 
Overnachting in Hacienda Abraspungo****.

IN GROEP

INFOMOMENT
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8E DAG: RIOBAMBA - DEVIL’S NOSE - 
INGAPIRCA - CUENCA O-M-A
In het dorpje Alausi ga je aan boord van de Devil’s 
Nose trein voor één van de meest onvergetelijke 
treinritten ter wereld. Het spectaculaire zigzagspoor 
biedt fantastische uitzichten over het omringende 
landschap. Nadien gaan we naar Ingapirca, de 
belangrijkste archeologische vindplaats uit de 
Incaperiode in Ecuador. Verder naar koloniaal Cuenca, 
waar we overnachten in hotel Los Balcones****.

9E DAG: CUENCA - GUALACEO - 
CHORDELEG - CUENCA O-M
We bezoeken een museum gewijd aan de 
panamahoed, die zijn oorsprong vindt in Ecuador. We 
rijden verder naar de dorpjes Gualaceo en Chordeleg, 
bekend voor de handgeweven textiel en zilveren 
juwelen. Een bezoek aan een orchideeënkwekerij, 
een belangrijk exportproduct, mag niet ontbreken. 
Overnachting in hotel Los Balcones****.

10E DAG: CUENCA - GUAYAQUIL O-M
Op weg naar de kust bezoek je het El Cajas 
Nationaal Park. Dit gebied wordt gekenmerkt 
door een afwisseling van nevelwoud, rotsachtige 
maanlandschappen en honderden meren. In de late 
namiddag komen we aan in Guayaquil, de grootste 
stad van het land. Overnachting in hotel Unipark****.

11E DAG: GUAYAQUIL - GALAPAGOS O-M-A
Vlucht naar het eiland Baltra, de toegangspoort 
tot de machtige Galapagos eilanden. Bij aankomst 
ga je in kleine groep aan boord van het jacht. 
Na de lunch varen we naar het eiland Mosquera, 

waar je verwelkomd wordt door een grote kolonie 
zeeleeuwen. Overnachting aan boord van M/Y 
Galapagos Solaris****.

12E DAG: GALAPAGOS O-M-A
Vandaag leggen we aan op het eiland Genovesa, één 
van de meest geïsoleerde eilanden van de archipel. In 
Darwin Bay en in Prince Philip’s Steps ga je op zoek 
naar zeldzame vogelsoorten. Het vulkanisch eiland 
is een waar paradijs voor roodvoetgenten, storm- 
en fregatvogels. Overnachting aan boord van M/Y 
Galapagos Solaris****.

13E DAG: GALAPAGOS O-M-A
Het eiland South Plaza is gekend voor zijn 
grote populatie zee- en landleguanen. Door de 
aanwezigheid van deze prehistorische dieren waan je 
je op een filmset van Jurassic Park. In de namiddag 
bezoek je Santa Fé, waar grote vijgcactussen in het 
oog springen. Overnachting aan boord van M/Y 
Galapagos Solaris****.

14E DAG: GALAPAGOS - GUAYAQUIL O-A
Vlakbij het eiland San Cristobal bevindt zich Léon 
Dormido. Deze rots vormt één van de mooiste 
landschappen van de archipel. Aankomst in San 
Cristobal. Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
het vasteland. Overnachting in hotel Unipark****.

15E DAG: GUAYAQUIL - BRUSSEL O
Guayaquil is een levendige havenstad. De rivier 
Guayas, de Malecón en de wijk Las Peñas vormen 
de grootste attractie van de stad. In de namiddag 
transfer naar de luchthaven. Vlucht naar Brussel.

16E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

16-daagse groepsreis

ECUADOR & GALAPAGOS

MIN. 10 - MAX. 15 PERSONEN  ECUTUN00

Prijs p.p. 25/09/21 12/02/22
2PK 5.799 5.999
1PK  6.232 6.431

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Engelstalige lokale gids
• Internationale vluchten met KLM
• Binnenlandse vluchten Guayaquil-Baltra en 

San Cristobal-Guayaquil met Avianca
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning 
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 14x ontbijt, 11x middagmaal, 10x avondmaal
• Infomoment
• Inkomgelden voor Mitad del Mundo, Inti Nan 

museum, Alabado museum, Quitsato Sundial, 
waterval Pailon del Diablo, Ingapirca Incaruïnes, 
een orchideeënkwekerij en de Galapagos

• Bezoek aan Quito, Cotacachi, Otavalo, 
Gualaceo, Chordeleg en Guayaquil

• Devil’s Nose treinrit
• Gespecialiseerde natuurgids tijdens je bezoek 

aan het Amazonewoud, El Cajas Nationaal Park 
en de Galapagos eilanden

• Alle activiteiten georganiseerd door de lodge in 
het Amazonewoud

• Alle activiteiten in de Galapagos eilanden, zoals 
vermeld in het programma

• Badlakens en snorkelmateriaal tijdens de 
Galapagos cruise

• Ingala Card

IN DE KIJKER
• Voordelig single supplement
• Een intieme en exclusieve Galapagos ervaring, 

aan boord van een gloednieuw jacht! Met een 
maximumcapaciteit van 16 passagiers staat een 
persoonlijke service en natuurbeleving voorop.

VANAF € 5.799 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

CUENCA

M/Y GALAPAGOS SOLARIS****
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PACIFIC OCEAN

Lima

vlucht

Puno

Machu Picchu

Cuzco
Sacred Valley

PERU

Colca Canyon
Arequipa

Lake Titicaca

P
ER

U

Op ontdekking langs werelderfgoed
• CONDORS SPOTTEN BIJ CRUZ DEL CONDOR

• BOOTTOCHT OP HET HOOGST BEVAARBARE MEER TER WERELD: HET TITICACAMEER

• TREINRIT NAAR DE MYSTERIEUZE INCASTAD MACHU PICCHU

• KOOK EEN QUINOA RECEPT BIJ EEN INHEEMSE GEMEENSCHAP

1E DAG: BRUSSEL - LIMA
Vlucht naar Lima. Bij aankomst transfer naar het 
hotel. Overnachting in hotel El Tambo II***.

2E DAG: LIMA O
Ontdekking van Lima, eeuwenlang de hoofdstad 
van het Spaanse koloniale rijk. Rondom het Plaza 
de Armas, zie je o.a. het presidentieel paleis 
en de kathedraal. Ook een bezoek aan de San 
Franciscokerk mag niet ontbreken. De grootste 
trekpleister bevindt zich hier onder de grond: 
de catacomben. Nadien gaan we verder naar de 
moderne wijk San Isidro, waar we de pre-Inca 
pyramide Huaca Huallamarca passeren. Eindigen 
doe je in het hippe Miraflores. In de avond kan je 
optioneel Circuito Mágico del Agua bezoeken. Dit 
fonteinencomplex komt het best tot zijn recht in 
het donker, dankzij een licht- en muziekspektakel. 
Overnachting in hotel El Tambo II*** in Lima. 

3E DAG: LIMA - AREQUIPA O
Binnenlandse vlucht naar Arequipa. Onze stadstour 
start bij het uitkijkpunt Carmen Alto, met een 

panoramisch zicht over de stad en de vulkanen 
die Arequipa omringen. We gaan verder naar de 
traditionele wijk Yanahuara en het stadscentrum 
met de indrukwekkende kathedraal. Vervolgens 
bezoeken we het klooster van Santa Catalina. De 
voormalige verblijfplaats van honderden nonnen is 
een kleurrijk doolhof van smalle straatjes, pleintjes en 
patio’s. Overnachting in hotel San Agustin Posada del 
Monasterio of Maison d’Elise***.

4E DAG: AREQUIPA - COLCA CANYON O
Je doorkruist het nationaal reservaat Pampa 
Cañahuas, de habitat van talrijke kuddes vicuña’s, 
een nationaal symbool. We stoppen bij Mirador de 
los Andes, een spectaculair uitzichtpunt 4800 meter 
boven zeeniveau. In de namiddag heb je vrije tijd 
of je kan optioneel gaan relaxen in de natuurlijke 
warmwaterbronnen van La Calera. Overnachting in 
hotel Casa Andina Standard of Pozo del Cielo***. 

5E DAG: COLCA CANYON - PUNO O
Vroeg vertrek naar Cruz del Condor. De beste plaats 
om de Colca Canyon te aanschouwen, een van de 

diepste canyons ter wereld. Met wat geluk zie je hier 
bij zonsopgang imposante Andescondors uit de kloof 
opstijgen, een unieke ervaring. Hierna bezoeken 
we enkele traditionele dorpjes in de groene vallei, 
gevolgd door mooie fotostops. Nadien reis je verder 
naar Puno, gelegen aan het beroemde Titicacameer. 
Overnachting in hotel Hacienda***.

6E DAG: TITICACAMEER O-M
Een kleurrijke tuktuk brengt je naar de haven van 
Puno voor een boottocht op het hoogst bevaarbare 
meer ter wereld, gelegen op de grens tussen Peru 
en Bolivië. Op het eiland Taquile ontmoet je de 
lokale bevolking en kom je meer te weten over hun 
traditionele levenswijze en typische klederdracht. 
Vervolgens naar de Uros-indianen die op drijvende 
eilandjes wonen, gemaakt uit gevlochten riet. 
Overnachting in hotel Hacienda***. 

7E DAG: PUNO - CUZCO O-M
Doorheen een prachtig berglandschap reis je 
verder naar Cuzco voor de langste rit uit het 
programma. Onderweg maken we verschillende 

IN GROEP MACHU PICCHU

INFOMOMENT
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stops, bij o.a. het Pucara Lithic musuem en bij La 
Raya, het hoogste punt op de weg tussen Puno 
en Cuzco. In de namiddag bewonderen we het 
archeologische complex Raqchi, een eerbetoon aan 
de god Wiracocha. In Andahuaylillas bevindt zich 
een 17de eeuwse kerk die uitbundig gedecoreerd is. 
Overnachting in hotel Royal Inka I*** in Cuzco.

8E DAG: CUZCO O 
In deze koloniale stad krijg je een overdosis aan 
cultuur voorgeschoteld. Je bezoekt het Santo 
Domingo klooster dat gebouwd werd op de 
overblijfselen van de Zonnetempel. Aan het Plaza 
de Armas zie je de belangrijkste koloniale gebouwen 
waaronder de kerk la Compañía en de kathedraal. 
In de omgeving van Cuzco bevinden zich ook enkele 
Incaruïnes. Je bezoekt de vestiging Sacsayhuamán, 
die fungeerde als fort voor de koning en priesters, 
en het heiligdom Quenko. In de namiddag ben je vrij 
om zelf door de steegjes van dit gezellige stadje te 
dwalen. Overnachting in hotel Royal Inka I***. 

9E DAG: CUZCO - HEILIGE VALLEI - URUBAMBA O
Rit naar Chinchero in de Heilige Vallei, bekend om 
zijn traditionele weeftechnieken. Kleurrijk uitgedoste 
inwoners bieden hun koopwaar aan op het centrale 
plein, de ideale plaats om een souvenir op de kop te 
tikken. In de namiddag bezoek aan het fortcomplex 
van Ollantaytambo. Overnachting in hotel Hacienda 
del Valle of Villa Urubamba***.

10E DAG: 
URUBAMBA - MACHU PICCHU - URUBAMBA O
Op naar het hoogtepunt van de reis. Je bezoekt de 
legendarische en mysterieuze Incastad Machu Picchu, 

één van de nieuwe wereldwonderen. Per trein reis je 
naar Machu Picchu Pueblo en nadien per bus verder 
naar Machu Picchu. Overblijfselen van paleizen, 
tempels, terrassen en honderden trappen werden 
hier gebouwd in harmonie met het omliggende 
landschap. In de late namiddag keer je terug naar 
Urubamba. Overnachting in hotel Hacienda del Valle 
of Villa Urubamba***. 

11E DAG: URUBAMBA - CUZCO O-M
Tijd voor een unieke beleving in het dorpje Huilloc. 
Hier leven inheemse families die staan te springen 
om je alles over hun gewoontes bij te leren. Je 
wordt gekleed in de traditionele klederdracht en met 
de organische producten vanop het nabijgelegen 
veld krijg je de kans om zelf een quinoa recept te 
maken. We reizen door naar de mysterieuze plaats 
Moray, waar niemand de echte betekenis kent van 
de cirkelvormige terrassen. In Maras bewonder je 
vervolgens de fotogenieke zoutmijn. In de namiddag 
keren we terug naar Cuzco. Overnachting in hotel 
Royal Inka I***. 

12E DAG: CUZCO - LIMA - BRUSSEL O-M
Vandaag nemen we de binnenlandse vlucht naar 
Lima. We sluiten af met een lunch in Barranco, 
een gezellige en creatieve wijk aan de kust in Lima. 
Terugvlucht naar Brussel. 

13E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

13-daagse groepsreis

PERU

MIN. 10 - MAX. 22 PERSONEN  PERTUN00

Prijs p.p.  03/04/21* 03/07/21 17/07/21 04/09/21
2PK 2.590 2.569 2.659 2.239
1PK  2.878 2.861 2.932 2.533
Prijs p.p. 02/10/21 02/04/22 
2PK 2.239 2.499
1PK 2.533 2.768
*voor programma zie brochure 2020-2021 
pag. 102-103

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• Internationale vluchten met Iberia
• Binnenlandse vluchten Lima-Arequipa en 

Cuzco-Lima met LAN
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 11x ontbijt, 4x middagmaal 
• Infomoment
• Stadsbezoek in Lima, Arequipa en Cuzco
• Bezoek aan de inheemse gemeenschap 

van Huilloc
• Toegangsgelden voor het San Francisco 

klooster in Lima (inclusief catacomben), het 
Santa Catalina klooster in Arequipa, Cruz del 
Condor, de archeologische site Raqchi, de 
ruïnes van Sacsayhuaman in Cuzco, de ruïnes 
van Ollantaytambo in de Heilige Vallei, Machu 
Picchu en de terrassen van Maras en Moray

• Boottocht over het Titicacameer naar de 
eilanden Taquile en Uros

• Retourticket voor de expedition trein naar 
Machu Picchu

IN DE KIJKER
• Binnenlandse vlucht naar Arequipa (in plaats 

van lange busrit)
• In Peru kan je culinair genieten aan een zeer 

voordelige prijs. Avondmalen zijn vrij, kies waar 
jij zin in hebt. Tip: proef hun ceviche!

BOEK OP VOORHAND HET 
EXCURSIEPAKKET
• 2e dag: Circuito Mágico del Agua, lichtshow 

met dansende fonteinen (Engelstalig begeleid)
• 4e dag: La Calera, vulkanische 

warmwaterbronnen

€ 25 PER PERSOON

VANAF € 2.239 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

SANTA CATALINA KLOOSTER
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Op avontuur bij de Tico’s 
• HET NEVELWOUD VAN MONTEVERDE EN DE ARENAL VULKAAN

• VERBLIJF IN EEN ECO-LODGE IN TORTUGUERO NATIONAL PARK

• “PURA VIDA” AAN DE STRANDEN VAN PENINSULA DE NICOYA & MANUEL ANTONIO

• JUNGLE BY NIGHT-EXCURSIE: OP ZOEK NAAR DE EXOTISCHE BOOMKIKKERS

1E DAG: BRUSSEL - SAN JOSÉ 
Vertrek vanuit Brussel naar San José. Bij aankomst 
transfer naar het Rincón del Valle hotel****.

2E DAG: SAN JOSÉ - TORTUGUERO  O-M-A
‘s Ochtends vertrekken we richting Tortuguero 
National Park, dat zich uitstrekt aan de Caraïbische 
kust. Onderweg stoppen we in een lokaal restaurant 
voor het ontbijt. Langs bananenplantages rijden we 
naar de haven van Caño Blanco. De lodge is enkel 
te bereiken per boot. Het avontuur begint dus al 
op het moment dat je aan boord gaat! Varend door 
de kanalen, bewonder je de tropische vegetatie. 
Na de lunch bezoeken we het plaatselijke dorpje. 
Overnachting in Laguna Lodge***.

3E DAG: TORTUGUERO  O-M-A
Met de boot ontdek je de pracht en praal van 
dit natuurgebied. Aan de oevers verrijzen talloze 
tropische planten en bomen, die metershoge groene 
muren vormen. Je maakt kennis met het leven in 
de jungle: kapucijn- en brulapen, luiaarden en een 
groot aantal soorten vogels. Vrije namiddag om uit te 

rusten aan het zwembad of om de indrukwekkende 
tuin van de lodge te ontdekken. Optioneel kan 
je tussen juli en oktober aan een nachtexcursie 
deelnemen om getuige te zijn van zeeschildpadden 
die zich nestelen en hun eitjes leggen. Overnachting 
in Laguna Lodge***.

4E DAG: TORTUGUERO - ARENAL O-M
Per boot verlaat je de waterwegen van Tortuguero. 
Vanaf Caño Blanco brengt de bus je naar de 
volgende bestemming: La Fortuna, aan de voet 
van de beroemde Arenal-vulkaan. ’s Avonds kan 
je optioneel heerlijk relaxen in de geothermische 
baden van de Paradise Hot Springs (avondmaal 
inbegrepen). Overnachting in Casa Luna Hotel & 
Spa***.

5E DAG: ARENAL  O-A
Vandaag kan je op eigen houtje op verkenning 
gaan in Arenal National park. Bij de waterval van La 
Fortuna zwem je in het verfrissende water of wandel 
de Arenal 1968 trail met een prachtig uitzicht over 
de vulkaan. Je kan ook kiezen voor een optionele 

dagexcursie naar Caño Negro. Met de boot doorkruis 
je het natuurreservaat, op zoek naar aapjes en 
kaaimannen. ’s Avonds is het tijd voor een unieke 
nachtexcursie: gewapend met een zaklamp ga je op 
zoek naar de kleurrijke boomkikkers waar Costa Rica 
zo bekend om staat. Gelukkig weet de ervaren gids 
waar je ze het makkelijkst kan spotten! Overnachting 
in Casa Luna Hotel & Spa***.

6E DAG: ARENAL - MONTEVERDE  O
Tijd om een ander prachtig gebied te gaan 
ontdekken. De mooie rit langs het Arenalmeer 
brengt je uiteindelijk in de streek van Monteverde. 
De aantrekkingskracht van Monteverde schuilt 
onder andere in het prachtige nevelwoud met 
zijn veelzijdige fauna en flora, een paradijs voor 
natuurliefhebbers! Overnachting in de Trapp Family 
Lodge***. 

7E DAG: MONTEVERDE  O
In de voormiddag staat er een excursie naar de 
beroemde ‘hanging bridges’ op het programma. 
De hangende bruggen leiden je van platform 

IN GROEP MONTEVERDE
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tot platform, dwars door het groene bladerdak 
van het regenwoud. Hoog in de boomtoppen 
spot je misschien wel één van de vele tropische 
vogelsoorten. De echte durvers kunnen in de 
namiddag deelnemen aan een optionele zipline-
excursie! Overnachting in de Trapp Family Lodge***. 

8E DAG: MONTEVERDE - RINCÓN DE LA VIEJA O 
De gids neemt je mee naar Rincón de la Vieja 
National Park, bekend omwille van zijn reusachtige 
wurgvijgen, kokende modderpoelen, zwavelplassen 
en stomende fumarolen. Hier maak je een wandeling 
in een berschermd natuurgebied aan de voet van de 
Rincon de la Vieja vulkaan. Misschien sta je wel oog 
in oog met een coati, beter gekend als neusbeer! 
’s Avonds overnacht je, geheel in de traditie van 
de sabaneros, de Costa Ricaanse cowboys, in een 
authentieke ranch: de Buena Vista Lodge***. 

9E DAG: RINCÓN DE LA VIEJA  O
Een hele dag vrije tijd om zelf in te vullen. De 
liefhebbers kunnen het park te paard gaan 
verkennen. Wat verfrissing opzoeken kan ook, via 
een 400m lange waterglijbaan die zich dwars door de 
jungle een weg baant. Uiteraard kun je ook gewoon 
relaxen aan het zwembad - de keuze is aan jou! 
Overnachting in de Buena Vista Lodge***. 

10E DAG: RINCÓN DE LA VIEJA - TAMBOR  O
Je reist verder naar de witte zandstranden en 
prachtige vergezichten van Peninsula de Nicoya. 
Hotel Tango Mar, gelegen aan een langgerekt strand 
omgeven door steile klifwanden, wordt gerund door 
Belgische eigenaren. Overnachting in Hotel Tango 
Mar****.

11E DAG: TAMBOR  O
Je hebt een hele dag vrij om te genieten van de vele 
faciliteiten van het strandhotel of om op verkenning 
te gaan in de omgeving. Overnachting in hotel Tango 
Mar****. 

12E DAG: TAMBOR - MANUEL ANTONIO  O
Onderweg naar de laatste stop van deze reis: Manuel 
Antonio National Park! Onderweg genieten we 
van fantastische uitzichten over de Stille Oceaan 
en rijden we langs plantages van palmolie. Dit 
park is een unieke combinatie van paradijselijke 
stranden, prachtige baaien en een tropische jungle. 
Overnachting in hotel Villas Lirio***. 

13E DAG: MANUEL ANTONIO  O
De gids begeleidt je in de voormiddag voor een 
boeiende wandeling door Manuel Antonio National 
Park. Hier zitten toekans, luiaarden en heel wat 
verschillende aapjes, de ideale gelegenheid om deze 
diersoorten te leren kennen in hun eigen habitat. 
In de namiddag kun je kiezen: een kajak huren, 
gaan raften op de Savegre-rivier, … of luieren aan 
het strand, aan keuzemogelijkheden geen gebrek! 
Overnachting in hotel Villas Lirio***. 

14E DAG: MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ  O
Na twee weken natuur & avontuur zit deze reis er 
helaas op. Je reist terug naar San José, voor de 
terugvlucht naar Brussel. 

15E DAG: BRUSSEL 
Aankomst in Brussel. 

15-daagse groepsreis

COSTA RICA

MIN. 15 - MAX. 20 PERSONEN  CRITUCRI

Prijs p.p. 03/07/21 10/07/21 20/11/21 12/02/22
2PK 2.539 2.539 2.549 2.619
1PK*  3.321 3.321 3.312 3.432
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• Internationale vluchten met Iberia
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 13x ontbijt, 3x middagmaal, 3x avondmaal 
• Toegangsgelden voor de nationale parken van 

Tortuguero, Rincon de la Vieja en 
Manuel Antonio

• Nachtelijke boomkikker-excursie in Arenal
• De hangende bruggen van Monteverde
• Activiteiten georganiseerd door de lodge 

in Tortuguero (m.u.v. de zeeschildpadden 
nachtexcursie)

IN DE KIJKER
• Bezoek met TUI het ongerepte 

Rincón de la Vieja
• Logeren bij een Belgische dame die met 

Tango Mar haar droom verwezenlijkte

BOEK OP VOORHAND HET 
EXCURSIEPAKKET

4e dag: Paradise Hot Springs (incl. diner)
7e dag: Selvatura canopy tour (zipline-excursie)

€ 98 PER PERSOON

VANAF € 2.539 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

ARENAL VULKAAN
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Rum, salsa en sigaren
• HISTORISCH HAVANA MET HAAR FORTEN EN KOLONIALE HERENHUIZEN

• BEZOEK AAN HET MAUSOLEUM VAN CHE GUEVARA IN SANTA CLARA

• HEERLIJK RELAXEN AAN DE STRANDEN VAN PLAYA AZUL IN VARADERO

• LEER FEESTEN ZOALS DE ECHTE CUBANEN MET SALSA- EN DRUMLES

1E DAG: BRUSSEL - VARADERO - HAVANA A
Vertrek vanuit Brussel naar Varadero. Bij aankomst 
transfer naar het Memories Miramar hotel*** in 
Havana, waar we 3 nachten verblijven. Na het 
inchecken maak je voor het eerst kennis met deze 
prachtige koloniale stad.

2E DAG: HAVANA O
Vandaag ga je op ontdekking in Havana. Het 
centrum is door UNESCO benoemd tot cultureel 
werelderfgoed. Je brengt er o.a. een bezoek aan 
de Plaza de la Cathedral, de Plaza de Armas en El 
Cristo de La Habana. Na de lunch bezoeken we het 
Havana Club Rum Museum inclusief proeverij. In de 
namiddag kan je optioneel plaatsnemen in één van 
de prachtige oldtimers. Tijdens deze rit passeer je 
o.a. het Capitool, de Floridita bar, John Lennon Park 
en het Plaza de la Revolución, het plein waar Fidel 
Castro zijn toespraken hield. ’s Avonds heb je vrije 
tijd om een typische mojito of cuba libre te gaan 
drinken in het stadscentrum. 

3E DAG: HAVANA - VIÑALES - HAVANA O-M
Een rondreis door Cuba zonder een bezoek aan 
Viñales is zoals een mojito zonder rum: niet 
compleet. Viñales is de mooiste provincie van Cuba. 
De tabaksplantages liggen hier verspreid in een 
glooiend landschap met typische stompe bergen: 
‘mojotes’. In een sigarenfabriek zie je met eigen 
ogen hoe de beroemde sigaren gemaakt worden. 
We nemen een kijkje bij Mural de la Prehistoria, een 
grote kleurrijke muurschildering op een rots. Nadien 
maak je nog een boottocht op een ondergrondse 
rivier in de Cueva del Indio.

4E DAG: HAVANA - CARDENAS - CIENFUEGOS O-M
Na het ontbijt verlaat je Havana. Onderweg breng 
je een bezoek aan een oude suikerfabriek met 
molen. Op een plantage zie je hoe het suikerriet 
geoogst wordt met een machete. Met een oude 
stoomtrein reis je verder tot in Cardenas, waar je 
geniet van een traditionele lunch in een paladar. In 
de namiddag kom je aan in Cienfuegos. Kort bezoek 
aan het stadscentrum alvorens in te checken in hotel 
Jagua***.

5E DAG: CIENFUEGOS - TRINIDAD O
Vanuit Cienfuegos reis je door naar Trinidad, waar je 
een begeleide wandeling maakt door het kleurrijke 
stadscentrum. Je brengt onder andere een bezoek 
aan het stadsmuseum en Casa del Alfarero. We 
rijden ook naar de groene Valle de Los Ingenios. Om 
de unieke sfeer van Trinidad nog beter te kunnen 
ervaren, slaap je de volgende 2 nachten in een casa 
particular. Je Cubaanse gastheer of gastvrouw staat 
garant voor een warme ontvangst en uiteraard alle 
nodige comfort, inclusief je eigen badkamer. Couleur 
locale verzekerd!

6E DAG: TRINIDAD O
Vandaag geniet je op eigen tempo van Trinidad. Maar 
je kan ook deelnemen aan een optionele excursie 
naar het Parque El Cubano, een mooi natuurpark 
met verschillende watervallen dat net buiten Trinidad 
ligt. Onder begeleiding onderneem je een korte 
wandeling naar de Javira waterval. Neem zeker je 
zwemgerief mee voor een frisse duik! Na de lunch 
keer je terug naar Trinidad. Ken je dat nummer ‘Cuba, 
quiero bailar la salsa’? Wel, vanavond leer je feesten 

IN GROEP

INFOMOMENT

HAVANA
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zoals de echte Cubanen dankzij de salsa- en drumles 
in het swingende hart van dit geweldige stadje.

7E DAG: TRINIDAD - SANTA CLARA O-A
In de voormiddag kun je zelf op ontdekking gaan 
langs de klinkerstraatjes en pastelkleurige huizen. 
Het knusse centrum is gemakkelijk op eigen houtje 
te verkennen. ’s Namiddags reis je door naar Santa 
Clara, waar je een bezoek brengt aan de beruchte 
treinwagon en het mausoleum van Che Guevara, 
die door de Cubanen als een grote held wordt 
beschouwd. Zijn persoonlijke bezittingen zijn in 
chronologische volgorde te bezichtigen, waardoor je 
ziet hoe zijn revolutionaire ideeën zich in de loop van 
de jaren hebben ontwikkeld. Diner en overnachting 
in hotel La Granjita*** of hotel Los Caneyes***.

8E DAG: SANTA CLARA - VARADERO O-M-A
Onderweg naar Varadero breng je een bezoek aan de 
ecologische boerderij van de Correa familie. Op deze 
boerderij maak je kennis met de verschillende lokale 
producten en traditionele pottenbak technieken. 

Na de lunch verkennen we ook Cardenas en 
bezoeken we het Oscar Maria de Rojas museum. 
Daarna is het tijd om te relaxen en reizen we verder 
naar de witte stranden van Playa Azul. Hier nemen 
we afscheid van onze lokale gids. De volgende 
3 nachten verbijven we op basis van all inclusive in 
het Meliá Marina Varadero Hotel****.

9E-10E DAG: VARADERO O-M-A
Je bent de hele dag vrij om optimaal van het 
strandverblijf te genieten en gebruik te maken van 
de vele faciliteiten.

11E DAG: VARADERO - BRUSSEL O
Aan deze memorabele reis komt vandaag jammer 
genoeg een eind. Transfer naar de luchthaven voor 
de terugvlucht.

12E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

12-daagse groepsreis

CUBA

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  CUBTUN00

Prijs p.p.  04/04/21* 06/06/21 04/07/21 11/07/21
2PK 2.270 1.699 1.799 1.799
1PK  2.635 1.815 1.918 1.918
Prijs p.p. 18/07/21 25/07/21 08/08/21 07/11/21
2PK 1.799 1.799 1.799 1.819
1PK  1.918 1.918 1.918 1.967
Prijs p.p. 21/11/21 28/11/21 23/01/22 13/02/22
2PK 1.819 1.819 1.799 1.799
1PK  1.967 1.967 1.946 1.946
Prijs p.p. 06/03/22 03/04/22
2PK 1.799 1.819
1PK  1.946 1.962
*voor programma zie brochure 2020-2021 
pag. 106-107

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• Internationale vluchten met TUI fly
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 10x ontbijt, 5x middagmaal, 5x avondmaal
• Infomoment
• Stadsbezoek aan Havana, Cienfuegos en 

Trinidad
• Toegang tot het Havana Club Rum Museum 

incl. proeverij (indien gesloten, wordt het 
Palacio de la Artesania bezocht, incl. rum 
proeverij) 

• Toegang tot Palacio de los Capitanes Generales 
in Havana, Palacio Cantero in Trinidad, de 
treinwagon en het mausoleum van Che 
Guevara in Santa Clara, het Oscar María de 
Rojas Museum in Cardenas

• Dagexcursie naar Viñales met bezoek aan de 
Mural de la Prehistoria en boottocht in 
Cueva del Indio 

• Bezoek aan een sigarenfabriek in Pinar del Rio
• Bezoek aan een suikerfabriek/museum
• Rit met een oude stoomtrein 
• Salsa- en drumles in Trinidad, inclusief cocktail
• Bezoek aan Finca Coincidencia (boerderij van 

de Correa familie)

IN DE KIJKER
Mi casa es su casa: in kleurrijk Trinidad overnacht 
je thuis bij locals in een casa particular

TOERISTENKAART VOOR CUBA
Een toeristenkaart is verplicht voor wie naar 
Cuba reist. Deze is inbegrepen in de prijs van de 
internationale vluchten met TUI fly.

BOEK OP VOORHAND HET 
EXCURSIEPAKKET
• 2e dag: Havana met oldtimers (2u)
• 6e dag: bezoek El Cubano Park incl. lunch (5u)

€ 62 PER PERSOON

VANAF € 1.699 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

VIÑALES

TRINIDAD
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MEXICO

Palenque

Cancún

Chetumal

Chicanná

Chichén Itzá

Ría Lagartos

Mérida

Uxmal

Campeche

M
EX

IC
O

De wondere wereld van de Maya’s in Yucatán
• OP VERKENNING IN HET BRUISENDE MERIDA

• UITGEBREID BEZOEK AAN PALENQUE

• ZWEMMEN IN EEN CENOTE

• TRADITIONEEL TACO AVONDMAAL

• WERELDWONDER CHICHÉN ITZÁ BIJ ZONSOPGANG

1E DAG: BRUSSEL - CANCÚN
Vertrek naar Cancún. Bij aankomst word je verwel-
komd door de Nederlandstalige lokale gids. Transfer 
naar het hotel Fairfield Inn****. 

2E DAG: 
CANCÚN - RÍA LAGARTOS - CHICHÉN ITZÁ O
Na het ontbijt vertrek naar het natuurreservaat Ría 
Lagartos. In een kleine motorboot vaar je doorheen 
de mangroves op zoek naar flamingo’s, pelikanen 
en reigers. Ook een bezoek aan de unieke roze 
meren van Las Coloradas staat op het programma. 
Na de middag gaat het verder richting Chichén Itzá. 
Overnachting in hotel Villas Arqueológicas*** dat op 
wandelafstand van Chichén Itzá gelegen is.

3E DAG: CHICHÉN ITZÁ - IZAMAL - MÉRIDA O
Vroeg uit de veren voor één van de hoogtepunten 
van je reis. Nog voor de site opent voor het grote 
publiek, geniet je van de exclusieve ervaring om dit 
indrukwekkende wereldwonder bij zonsopgang te 
bewonderen. De Kukulcán trappenpiramide is het 
symbool van Chichén Itzá en fungeerde in het Maya 

tijdperk als kalender. Na het bezoek keer je terug 
naar het hotel voor het ontbijt. Vertrek naar Mérida. 
Onderweg wordt er nog een stop gemaakt aan een 
cenote voor een verfrissende duik. Deze natuurlijke 
waterpoelen in de jungle zijn typisch voor deze regio. 
Ook een bezoek aan het gele Franciscaner klooster in 
Izamal mag niet ontbreken. Overnachting in Mérida in 
hotel El Castellano***.

4E DAG: MÉRIDA O-A
Volledige dag om de charmante hoofdstad van 
Yucatán te ontdekken. Onder begeleiding van een 
gids wandel je door de ‘witte stad’ met het Nationaal 
Paleis, de Paseo de Montejo, el Monumento a la 
Patria en la Casa de Montejo. Vrije namiddag om de 
stad op eigen ritme verder te verkennen. 
’s Avonds gaan we gezellig taco’s proeven in een 
lokaal restaurantje. Overnachting in hotel El 
Castellano***.

5E DAG: MÉRIDA - UXMAL - CAMPECHE O-M
Uxmal ligt midden in het regenwoud en was één 
van de grootste steden van de Maya’s. De meeste 

gebouwen zijn in goede staat en mag je beklimmen. 
Het opvallendste gebouw is de bijna 40 meter hoge 
Piramide van de Tovenaar. Na dit bezoek is het tijd 
voor de lunch. Je maaltijd wordt op de traditio-
nele manier bereid, in een oven onder de grond. 
Aangekomen in Campeche, gaan we op pad in het 
gezellige centrum. Achter zijn eeuwenoude stadsmuur 
schuilen mooie bouwwerken. De imposante kathe-
draal en pastelkleurige huizen zullen je zeker kunnen 
bekoren. Overnachting in hotel Plaza Campeche****.

6E DAG: CAMPECHE - PALENQUE O-M
Na het ontbijt verlaten we het schiereiland Yucatán 
voor de rit naar het stadje Palenque in de deelstaat 
Chiapas. Middagmaal onderweg. In de namiddag is er 
nog tijd voor een duik in het zwembad. Overnachting 
in hotel Misión Palenque***.

7E DAG: PALENQUE O
Palenque ligt idyllisch in het midden van het tropisch 
woud. Slenter rond op deze magische plek en beklim 
één van de tempels. Je wordt beloond met een 
prachtig uitzicht op de Mayastad en het omliggende 

IN GROEP PALENQUE
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woud. Archeologen zijn ervan overtuigd dat nog niet 
alle tempels zijn blootgelegd en dat er nog duizenden 
schatten begraven liggen in de Mexicaanse jungle. Op 
het heetst van de dag zoek je verkoeling aan de 
waterval van Welib Ha of Roberto Barrios. 
Overnachting in hotel Misión Palenque***.

8E DAG: PALENQUE - BECÁN - CHETUMAL O-M
Vandaag vertrekken we voor de langste rit in het 
programma. Onderweg bezoek je nog de site van 
Becán. Dit is een minder bekende site, waar door het 
kleine bezoekersaantal vooral de stilte opvalt. Nadien 
reis je verder naar Chetumal, gelegen aan de Hondo 
rivier die de natuurlijke grens vormt met Belize. 
Overnachting in hotel Capital Plaza Chetumal***+.

9E DAG: 
CHETUMAL - TULUM - PLAYA DEL CARMEN O-A
Ten noorden van Chetumal bevindt zich de lagune 
van Bacalar. Tijdens onze stop zal duidelijk worden 
waarom deze plek ook wel “het meer van de zeven 
kleuren” genoemd wordt. Daarna gaat de rit verder 
naar Tulum, een Maya site die door zijn unieke ligging 

op de rand van een klif aan de Caraïbische zee 
bijzonder geliefd is. De combinatie van de tempels, 
het hagelwitte strand en de azuurblauwe zee vormen 
de perfecte setting voor prachtige foto’s. Daarna 
verder naar Playa del Carmen voor een verblijf van 
3 nachten in het all inclusive hotel Riu Playacar***** 
dat prachtig gelegen is aan het strand. 

10E-11E DAG: PLAYA DEL CARMEN O-M-A
Twee volle dagen om na te genieten van alles wat 
je de voorbije week hebt beleefd. Je verblijft in 
all inclusive en wordt op je wenken bediend. Ga 
snorkelen of kajakken in het heldere water, leef je 
uit op de tennisterreinen of doe gewoon zalig niets. 
De keuze is aan jou! Overnachting in hotel Riu 
Playacar*****.

12E DAG: PLAYA DEL CARMEN - BRUSSEL O
Transfer naar Cancún voor de terugvlucht naar 
Brussel. 

13E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

13-daagse groepsreis

MEXICO

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN  MEXTUMEX

Prijs p.p. 05/04/21 12/05/21 07/07/21 14/07/21
2PK 2.141 2.069 2.149 2.169
1PK*  2.617 2.513 2.597 2.634
Prijs p.p. 28/07/21 11/08/21 10/11//21 24/11/21
2PK 2.169 2.129 1.999 1.999
1PK*  2.634 2.573 2.472 2.472
Prijs p.p. 16/02/22 09/03/22 06/04/22
2PK 2.209 2.209 2.129
1PK*  2.759 2.759 2.621
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids 
• Internationale vluchten met TUI fly
• Bagageservice op de luchthaven en in de hotels
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning 
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 11x ontbijt, 5x middagmaal, 4x avondmaal
• Audiosysteem
• Boottocht in het natuurreservaat Ría Lagartos 
• Zwemmen in een cenote en aan de Welib Ha of 

Roberto Barrios waterval
• Inkomgelden voor de archeologische sites van 

Chichén Itzá, Uxmal, Palenque, Becán en Tulum
• Stadsbezoek in Izamal, Mérida en Campeche

IN DE KIJKER
Verblijf aan het prachtige strand van Playa del 
Carmen in bestseller Riu Playacar op basis van 
all inclusive

VANAF € 1.999 P.P.

 cultuur  
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

MARIACHI’S IN CAMPECHE TULUM

RIU PLAYACAR
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LasVegas

Laughlin

San Francisco

Sonora
17-Mile Drive

Los Angeles

Page
Monument
Valley

Death Valley NP

Yosemite NP
Mammoth Lakes

Grand
Canyon

Bryce Canyon NP
Zion NP

U
SA

Ontdekking van het Westen
• ONTDEKKING VAN DE NATUURPRACHT VAN DE BELANGRIJKSTE NATIONALE PARKEN

• KENNISMAKING MET DE STEDEN LOS ANGELES, LAS VEGAS EN SAN FRANCISCO

• JEEPTOCHT DOOR MONUMENT VALLEY

• HET PRACHTIGE SCHOUWSPEL VAN ANTELOPE CANYON

1E DAG: BRUSSEL - LOS ANGELES
Kennismaking met de reisleider in Brussel en vlucht 
naar Los Angeles. Bij aankomst transfer naar hotel 
Hilton Glendale**** voor de overnachting. 

2E DAG: LOS ANGELES O
Volledige dag om de City of Angels te ontdekken. 
De reisleider neemt je mee naar Hollywood met 
de bekende Walk of Fame en naar Rodeo Drive 
in Beverly Hills. Maar ook Downtown L.A. en het 
mondaine Santa Monica met zijn zonovergoten 
boardwalk mogen niet ontbreken! Overnachting in 
hotel Hilton Glendale****.

3E DAG: LOS ANGELES - LAUGHLIN O
Vertrek naar het oude mijnstadje Calico, gesticht in 
1811 na de ontdekking van zilver. Het stadje werd 
volledig in ere hersteld en je wordt er helemaal 
teruggebracht naar de tijd van de cowboys en 
sheriffs. Daarna verder naar Laughlin voor de 
overnachting in het Harrah’s Hotel***.

4E DAG: LAUGHLIN - GRAND CANYON O
Over de Route 66 gaat het vandaag naar één van 
de hoogtepunten van deze reis: de Grand Canyon. 
Een wandeling langs de South Rim laat je toe al 
kort kennis te maken met dit wonder der natuur. De 
komende twee nachten verblijf je in hotel Canyon 
Plaza***, gelegen op slechts een paar kilometer van 
de ingang van het nationaal park. 

5E DAG: GRAND CANYON O
Ganse dag om het indrukwekkende Grand Canyon 
NP te verkennen. De canyon, gelegen op een hoogte 
van 2.125 meter is het resultaat van miljoenen jaren 
van wind- en watererosie. Vanuit het hotel brengt 
een shuttlebus je naar verschillende plaatsen in het 
park vanwaar mooie wandelingen kunnen worden 
gemaakt. Optioneel kan je deelnemen aan een 
25 minuten durende helikoptervlucht die over het 
diepste stuk van de canyon vliegt. 

6E DAG: 
GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - PAGE O
Vandaag bezoek aan het Monument Valley Tribal Park 

waar de reusachtige zandsteenformaties oprijzen 
uit de vlakke woestijn. De Navajo geloven sterk in 
de magie van deze plek waar rood (rotsen), groen 
(grassen) en blauw (lucht) in perfecte harmonie 
samenkomen. Grijs (asfalt) hoort niet thuis in deze 
filosofie en de wegen in het Tribal Park zijn dan 
ook niet geasfalteerd. Daarom ontdekken we onder 
leiding van een Navajo dit fascinerende gebied per 
jeep. De komende twee nachten verblijf je in Page in 
hotel Courtyard by Marriott***+.

7E DAG: PAGE O
Page ligt op een steenworp van het immense 
Powell stuwmeer. Maar dat is niet het enige 
indrukwekkende stukje natuur in deze omgeving. Ook 
Horseshoe Bend, een hoefijzervormige meander van 
de Colorado rivier is een absolute must. Maar het 
hoogtepunt van vandaag is zonder twijfel Antelope 
Canyon, een smalle kloof gekend om zijn prachtige 
schouwspel van kleuren. Een gids begeleid je in 
kleine groepjes in de kloof en geeft handige tips voor 
die ene perfecte foto! De rest van de dag is vrij.

IN GROEP

INFOMOMENT

YOSEMITE NATIONAL PARK
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8E DAG: PAGE - BRYCE CANYON O
Voor veel bezoekers is Bryce Canyon, met zijn 
hoefijzervormige canyon, één van de mooiste 
nationale parken van de USA. Eén van de 
belangrijkste redenen hiervoor is dat de canyon 
bijzonder toegankelijk is en er verschillende 
wandelingen kunnen worden gemaakt gaande van 
makkelijke paden langs de canyon tot uitdagendere 
wandelpaden die je tot helemaal naar de bodem van 
de canyon brengen. Je verblijft vlakbij het park in 
hotel Best Western Plus Ruby’s Inn***.

9E DAG: BRYCE CANYON - LAS VEGAS O
In de voormiddag kan je nog een laatste wandeling 
maken in Bryce Canyon. Daarna vertrekken we 
richting Las Vegas. Onderweg maak je nog een stop 
in het prachtige Zion NP. Elk hotel in Las Vegas is 
een attractie op zich: aan het Bellagio hotel kan je de 
‘dansende’ fonteinen bewonderen, in het Venetian 
waan je je in de gelijknamige Italiaanse stad, … 
Overnachten doe je in de enorme piramide van het 
Luxor hotel****. 

10E DAG: LAS VEGAS - DEATH VALLEY - 
MAMMOTH LAKES O
Op het programma vandaag staat de warmste 
plek van Noord-Amerika, Death Valley. Het decor 
bestaat uit een desolaat landschap van duinen, 
rotsformaties, zoutvlakten en canyons. Daarna gaat 
het noordwaarts naar Mammoth Lakes, een skiresort 
met prachtige ligging. Overnachting in de Alpenhof 
Lodge***.

11E DAG: 
MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - SONORA O
Via de 3.300 meter hoge bergweg Tioga Pass, rijd je 
het Yosemite NP binnen. Je komt langs meren waarin 
de omliggende bergen schitterend weerspiegelen, 
uitgestrekte bergweiden en hoge bergtoppen om 
zo uiteindelijk in de Yosemite Vallei aan te komen. 
Aanschouw er de indrukwekkende watervallen, 
ravijnwanden, … ’s Avonds aankomst in hotel Sonora 
Inn***.

12E DAG: SONORA - SAN FRANCISCO O
Vandaag gaat het opnieuw richting de Stille Oceaan 
waar je een rit maakt over de befaamde 17-Mile 
Drive. Daarna gaat het naar één van de meest 
gefotografeerde en gefilmde steden ter wereld: 
San Francisco voor een verblijf van twee nachten in 
hotel Galeria Park****.

13E DAG: SAN FRANCISCO O
Tijdens een rondrit leer je de City by the Bay beter 
kennen. Je ontdekt de mooiste plekjes van de stad 
met onder andere Twin Peaks, de Painted Ladies en 
de Golden Gate Bridge. De namiddag is vrij om de 
stad op eigen ritme verder te verkennen.

14E DAG: SAN FRANCISCO - BRUSSEL O
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor 
de avondvlucht terug richting Brussel.

15E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel. 

15-daagse groepsreis

USA

MIN. 15 - MAX. 25 PERSONEN USATUN00

Prijs p.p. 15/06/21 06/07/21 29/08/21 07/09/21
2PK 3.719 3.819 3.669 3.669
1PK*  4.895 4.993 4.846 4.846
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Internationale vluchten met British Airways
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 13x ontbijt
• Infomoment
• Toegangsgelden voor Calico Ghost Town, 

Grand Canyon NP, Monument Valley, 
Horseshoe Bend, Bryce Canyon NP, Zion NP, 
Death Valley NP, Yosemite NP en de 17-Mile 
Drive

• Stadsbezoek in Los Angeles, San Francisco en 
Las Vegas

• Jeeptocht in Monument Valley 
• Excursie naar Antelope Canyon 

IN DE KIJKER
Aangenaam tempo waardoor er voldoende tijd is 
om de bezochte plaatsen te verkennen.

ESTA
Een ESTA is verplicht voor wie reist naar de USA. 
Dit is niet inbegrepen, maar dien je aan te vragen 
via de website https://esta.cbp.dhs.gov/esta. De 
kost hiervoor bedraagt $ 14 en kan enkel per 
kredietkaart betaald worden. 

BOEK OP VOORHAND DE 
HELICOPTERVLUCHT BOVEN DE 
GRAND CANYON
5e dag: North Canyon helicopter tour (25 min.)

€ 209 PER PERSOON

VANAF € 3.669 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

SAN FRANCISCO

ANTELOPE CANYON
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QUEBEC

Maurice NP

Ottawa

Niagara Falls

Tadoussac

Montréal

Québec

Toronto

Charlevoix

C
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Ontario en Québec, magie van twee culturen
• ONTDEKKING VAN DE VIER METROPOLEN VAN OOST-CANADA

• WANDEL NAAST DE MOOI VERLICHTE NIAGARAWATERVALLEN

• BEGELEIDE WANDELING MET EEN PELSJAGER IN HET MAURICIE NP

• UNIEKE WALVISOBSERVATIE VANUIT TADOUSSAC

1E DAG: BRUSSEL - TORONTO - NIAGARA FALLS
Vertrek naar Toronto. Bij aankomst, rit per autocar 
naar Niagara Falls waar we overnachten in hotel  
Sheraton on the Falls****. De reisleider neemt je 
‘s avonds mee voor een wandeling langs de mooi 
verlichte watervallen.

2E DAG: NIAGARA FALLS - TORONTO O
De Niagarawatervallen liggen op de grens tussen 
Canada en de VS en zijn de drukstbezochte 
watervallen ter wereld. Hier staat een boottocht 
met de Hornblower op het programma, die ons tot 
aan de voet van deze indrukwekkende watervallen 
brengt. In het gezellige Niagara-on-the-Lake brengen 
we een bezoek aan een wijngaard waar de vermaarde 
Icewine wordt geproduceerd. Nadien rijden we 
verder naar Toronto, het economische centrum van 
Canada. We maken een rondrit door deze metropool 
en komen o.a. langs de belangrijke handelswijk 
Harbourfront en de CN Tower. Deze is met zijn 553 
meter een van de hoogste losstaande gebouwen ter 
wereld. Overnachting in Chelsea Hotel Toronto****.

3E DAG: 
TORONTO - THOUSAND ISLANDS - OTTAWA O
Vertrek naar het prachtige gebied van Thousand 
Islands. De route biedt mooie uitzichten over de 
uitgestrekte velden en de ‘duizend eilanden’ voor 
de kust. Tijdens een boottocht door deze archipel 
genieten we van de prachtige vergezichten. Nadien 
verder naar Ottawa, de hoofdstad van Canada. 
Overnachting in het Four Points by Sheraton 
Gatineau-Ottawa**** hotel.

4E DAG: OTTAWA - MONTRÉAL O
In de voormiddag bezoeken we de 
parlementsgebouwen van Ottowa op Parliament 
Hill. Nadien ontdekken we de mooiste plekjes van 
de stad: Wellington Street met zijn indrukwekkende 
gebouwen, het neo-Gotische Canadese parlement 
en de ambtswoningen op Sussex Drive. Bij het 
beroemde Byward Market vinden we tal van 
kleurrijke kraampjes en gezellige terrasjes. In het hart 
van de stad flanneren we tussen de joggers aan de 
oevers van het Rideaukanaal, dat de stad in tweeën 
snijdt.

Daarna verder richting Montréal, een gezellige 
mengelmoes van moderne en oude gebouwen. 
Overnachting in Hôtel Place Dupuis Montreal 
Downtown****.

5E DAG: MONTRÉAL - CHARLEVOIX O-A
Samen met de lokale gids wandelen we door Vieux-
Montréal waar nog heel wat Europese charme 
bewaard is gebleven. We bekijken de monumenten 
op Place d’Armes, Place Royale en Place Jacques-
Cartier. Door het doolhof van smalle straatjes maken 
we een bijzondere reis terug in de tijd! 
Na de middag rijden we verder naar de prachtige 
Charlevoix regio. Als de tijd het toelaat, stoppen 
we in Baie Saint-Paul om het dorp en de kleine 
boetiekjes te verkennen. Avondmaal en overnachting 
in Hotel & Pavillons Le Petit Manoir du Casino***+.

6E DAG: CHARLEVOIX - TADOUSSAC O
Vandaag gaan we verder richting Tadoussac, een 
charmant dorpje gelegen aan de samenvloeiing 
van de Saguenay Fjord en de St. Lawrence rivier. 

IN GROEP

INFOMOMENT

QUÉBEC
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Hier gaan we tijdens een cruise-excursie walvissen 
spotten. Een onvergetelijke ervaring! De rest van de 
dag ben je vrij. Als het weer het toelaat, loop dan 
over het Pointe-de-l’Islet-pad, een korte houten 
promenade die langs de rivieren Saguenay en 
St. Lawrence loopt. Hou je ogen wijd open: het is 
een van de beste plekken om walvissen vanaf de kust 
te spotten! Overnachting in Hôtel Tadoussac***+.

7E DAG: TADOUSSAC - QUÉBEC O
Vertrek naar Québec. Na de lunch neemt de 
lokale gids ons mee door de stad met zijn unieke 
Europese stijl. We bezoeken o.a. het imposante 
Chateau Frontenac Hotel, het parlement, de Plains of 
Abraham, de Citadel Vauban, de pittoreske wijk Petit-
Champlain en Place Royale. De rest van de dag ben 
je vrij voor een persoonlijke ontdekkingstocht door 
de oude stad. Overnachting in Hôtel Château Laurier 
Québec****.

8E DAG: QUÉBEC O-M
Na het ontbijt staat een bezoek aan een traditionele 

Huron site gepland, een reconstructie van een 
authentiek Indiaans dorp. Dit is een unieke kans 
om meer te leren over de geschiedenis, cultuur en 
levensstijl van deze bevolking. Hier krijgen we een 
traditionele lunch aangeboden. Nadien vrije tijd in 
Québec. Overnachting in Hôtel Chateau Laurier***.

9E DAG: QUÉBEC - MAURICIE NP O-A
Vertrek richting de regio Mauricie. Met 40.000 
vierkante kilometer aan bossen en 17.500 meren is            
dit een paradijs voor natuurliefhebbers. We verblijven 
hier twee nachten om ten volle van dit natuurschoon 
te kunnen profiteren. Avondmaal en overnachting in 
Auberge Lac à l’Eau Claire**** in een chalet.

10E DAG: MAURICIE NP O-M-A
Onder begeleiding van een inheemse pelsjager 
maken we tijdens een natuurwandeling kennis met 
de prachtige fauna en flora. De rest van de dag kan 
je zelf invullen. Maak een tocht per of kajak, trek 
erop uit met de fiets, ga wandelen in de bossen of 
geniet van de facilitieten van het hotel. 

11E DAG: MAURICIE NP- MONTRÉAL O
Vertrek richting Montréal. Vrije tijd tot aan de 
transfer naar de luchthaven en terugvlucht.

12E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

12-daagse groepsreis

OOST-CANADA

MIN. 20 - MAX. 25 PERSONEN  CANTUN02

Prijs p.p. 11/07/21 12/09/21
2PK 2.889 2.889 
1PK*  3.562 3.562 
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel
• Engelstalige lokale gids in Toronto, Québec, 

Montréal en Mauricie NP
• internationale vluchten met Air Canada
• Lokaal transport in comfortabele minibus/

autocar met airconditioning
• Alle overnachtingen in de vermelde hotels
• 10x ontbijt, 2x middagmaal, 3x avondmaal
• Infomoment
• Boottocht bij de Niagarawatervallen
• Bezoek aan een wijngaard in Niagara-on-

the-Lake
• Begeleid stadsbezoek in Toronto, Québec en 

Montréal
• Boottocht op de Thousand Islands archipel
• Walvisobservatie in Tadoussac
• Begeleid bezoek aan een traditionele 

Huron site
• Begeleide wandelingen in het Mauricie NP

IN DE KIJKER
Verblijf van 2 nachten in de Mauricie regio in een 
lodge te midden van de natuur.

ETA VOOR CANADA
Een Electronic Travel Authorization is verplicht 
voor wie reist naar Canada. Deze ETA is niet 
inbegrepen en dien je zelf aan te vragen via de 
website www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp.

VANAF € 2.889 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

MAURICIE NP WALVISSPOTTEN IN TADOUSSAC

TADOUSSAC

NIAGARA FALLS
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Jasper NP
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Canada & Rocky Mountains
• ONTDEK HET MOOISTE VAN DE ROCKIES

• EEN MUST VOOR NATUURLIEFHEBBERS

• BEREN SPOTTEN LANGS DE ICEFIELDS PARKWAY

• BEZOEK AAN EEN WIJNGAARD EN PROEF ER DE HEERLIJKE LOKALE WIJNEN

1E DAG: AMSTERDAM - CALGARY
Na aankomst op de luchthaven van Calgary 
kennismaking met de reisleider. Vervolgens transfer 
naar het hotel. Overnachting in de Days Inn Calgary 
West***.

2E DAG: CALGARY - JASPER NP O
Via de Icefields Parkway gaat het naar Jasper NP. 
Het landschap onderweg is schitterend met hoge 
bergen en adembenemende gletsjers. Via de Bow 
Pass, met spectaculair zicht op het felblauwe water 
van Lake Peyto gaat het naar het Columbia Icefield, 
de grootste ijsvlakte van de Rockies. Overnachting in 
Jasper Inn & Suites***.

3E DAG: JASPER NP
Volledige dag om het prachtige Jasper NP te 
verkennen. Via Medicine Lake gaat het onder meer 
naar het mooie Maligne Lake. Facultatief kan je 
hier deelnemen aan een boottocht op het meer. 
Op de terugweg naar Jasper pauzeren we bij de 
Maligne Canyon. Loopbruggen langs kalkstenen 
wanden en razende watervallen… zonder twijfel één 

van de meest spectaculaire kloven van de Rockies! 
Overnachting in Jasper Inn & Suites***.

4E DAG: JASPER NP - WELLS GRAY - SUN PEAKS
Met zijn 3.954 m is Mount Robson de hoogste 
berg van de Canadese Rockies. Je rijdt door het 
gelijknamige Provincial Park naar het prachtige 
Wells Gray Park waar je de Spahats watervallen kan 
bewonderen. Daarna verder richting Sun Peaks. 
Overnachting in Sun Peaks Lodge***.

5E DAG: SUN PEAKS - WHISTLER
In het spoor van de goudzoekers rijd je vandaag naar 
Lillooet waar de goudkoorts ooit lang geleden begon. 
Daarna gaat het verder naar het skidorp Whistler. 
Het gezellige centrum is verkeersvrij en biedt ook 
in de zomer een brede waaier aan activiteiten. 
Overnachting in Aava Hotel***.

6E DAG: WHISTLER - VICTORIA
Je verlaat het vasteland en neemt de ferry naar 
Vancouver Island. Via de muurschilderingen van 
Chemainus en de totempalen van Duncan rijd je naar 

het schilderachtige Victoria. Overnachting in Hotel 
Accent Inn***.

7E DAG: VICTORIA
In de voormiddag staat een stadsbezoek aan 
Victoria op het programma. Onderweg zie 
je het indrukwekkende Beacon Hill Park, de 
Parlementsgebouwen en Marine Drive. In de 
namiddag is er vrije tijd om Victoria verder te 
ontdekken of te shoppen. Overnachting in Hotel 
Accent Inn***.

8E DAG: VICTORIA - VANCOUVER
Na een bezoek aan de wondermooie Butchart 
Gardens brengt de ferry je terug naar het vasteland. 
Met de haren in de wind is het onderweg genieten 
van de natuur. Overnachting in Pacific Gateway 
Hotel**** in Richmond. 

9E DAG: VANCOUVER
Deze ochtend ontdek je de leukste plekken 
van Vancouver: Stanley Park met de beroemde 
totempalen, de historische stadswijk Gastown met 

IN GROEP MALIGNE LAKE, JASPER NP
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klinkerstraatjes, pittoreske lantaarns, fraaie gevels en 
kleine winkels met allerlei snuisterijen en Granville 
Island met zijn publieke markten en ambachtelijke 
shops. Hoe multicultureel Vancouver is, merk je in 
het bedrijvige Chinatown met tal van winkeltjes 
en restaurants. Waar wil jij de vrije namiddag 
spenderen? Overnachting in Pacific Gateway 
Hotel**** in Richmond.

10E DAG: VANCOUVER - VERNON
Via de Trans-Canada Highway rijd je dwars door 
de Fraservallei naar het Manning Provincial Park, 
waar in de zomer de alpenweiden zijn versierd met 
blauwe, gele en rode bloemen. Daarna verder door 
de Okanaganvallei, dé fruit- en wijnregio van Canada. 
Overnachting in in Vernon in het Village Green 
Hotel***.

11E DAG: VERNON
De Okanaganvallei is een zonovergoten gebied met 
glooiende heuvels, fruitbomen en eindeloze velden 
vol lekkers. In Armstrong bezoek je een traditionele 

kaasboer en kan je ook proeven van de vele kazen 
die op ambachtelijke wijze geproduceerd worden. 
De wijngebieden in de Okanaganregio vormen de 
bakermat van de Canadese wijnindustrie. En ook 
dit kan je uiteraard proeven tijdens een heuse 
wijnproeverij! Overnachting in Village Green Hotel***.

12E DAG: VERNON - GLACIER - YOHO - CANMORE
Je verlaat de heuvels van Okanagan en begeeft je 
terug naar de Rocky Mountains. De weg brengt je 
door het Yoho NP en de gekende Kicking Horse Pass. 
Eindbestemming is Banff NP, het groene hart van de 
Rockies. Overnachting in Grande Rockies Resort*** 
in Canmore.

13E DAG: CANMORE - BANFF NP - CANMORE
Eindeloze bossen, ruige bergpieken, gletsjers, 
felblauwe meren en wild stromende rivieren 
kenmerken Banff NP. Met de gondola begeef je 
je naar de top van Sulphur Mountain voor een 
adembenemend uitzicht over de Rockies. Je bekijkt 
ook de Hoodoos, vreemd gevormde pilaren langs 

de Bow River en geniet bij Surprise Corner over 
het uitzicht op de Bow watervallen. Overnachting in 
Grande Rockies Resort*** in Canmore.

14E DAG: CANMORE - CALGARY
Nog een laatste mooie rit naar de luchthaven van 
Calgary voor de terugvlucht.

15E DAG: AMSTERDAM
Aankomst in Amsterdam.

15-daagse groepsreis

WEST-CANADA

MIN. 20 - MAX. 35 PERSONEN  CANTUN01

Prijs p.p. 13/05/21 03/06/21 17/06/21 15/07/21
2PK 2.199 2.349 2.479 2.729
1PK* 2.869 3.109 3.349 3.639
*prijs één persoon in tweepersoonskamer 
Prijs p.p. 22/07/21 29/07/21 12/08/21 02/09/21
2PK 2.729 2.679 2.679 2.499
1PK* 3.639 3.549 3.549 3.289
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

OPMERKINGEN
In samenwerking met TUI Nederland 

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• Internationale vluchten vanuit Amsterdam 

met Air Canada of Air Transat
• Ferry Vancouver - Nanaimo
• Ferry Victoria - Vancouver
• Lokaal transport in comfortabele autocar 

met airconditioning
• Alle overnachtingen op basis van logies in de 

vermelde hotels
• 1x Ontbijt
• Bezoek aan Jasper National Park, Wells Gray 

Provincial Park, Yoho National Park en Banff 
National Park

• Bezoek aan Butchart Gardens in Victoria
• Stadsrondrit in Vancouver
• Rit met de Banff Gondola
• Bezoek aan een wijngaard in de Okanagan 

Valley met proeverij
• Bezoek aan een traditionele kaasboer met 

proeverij

ETA VOOR CANADA
Een Electronic Travel Authorization is verplicht 
voor wie reist naar Canada. Deze ETA is niet 
inbegrepen en dien je zelf aan te vragen via de 
website www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp.

VANAF € 2.199 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

VANCOUVER

MOUNT ROBSON

IN SAMENWERKING 

MET TUI NEDERLAND 
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Ongerept en ongetemd
• SCHITTERENDE CRUISE NAAR ALASKA AAN BOORD VAN DE CELEBRITY SOLSTICE

• ZET JOUW RONDREIS VERDER DOOR DE NATUURPRACHT VAN WEST-CANADA

• PANORAMISCHE ROUTE LANGS ICEFIELD PARKWAY

• ONVERGETELIJKE HELIKOPTERVLUCHT MET WANDELING 
OVER DE MENDENHALLGLETSJER

1E DAG: BRUSSEL - SEATTLE
Vertrek vanuit Brussel naar Seattle. Overnachting in 
hotel Crowne Plaza Seattle Downtown****. 
2E DAG: SEATTLE O-A
Deze voormiddag verken je samen met de 
reisleider de stad. Vooral de 184 meter hoge Space 
Needle en de Monorail, beiden gebouwd voor de 
Wereldtentoonstelling in 1962, springen in het oog. 
Later op de dag ga je aan boord van het luxueuze 
schip Celebrity Solstice. 
3E DAG: OP ZEE  O-M-A
Je hebt de hele dag om te genieten aan boord 
van het schip. Rust even uit op het natuurlijke gras 
van de Lawn Club of ontspan tijdens een weldadig 
bezoek aan de AquaSpa. De excellente wijnbar en 
verschillende restaurants staan garant voor culinair 
genieten.
4E DAG: KETCHIKAN  O-M-A
Aangemeerd in Ketchikan wacht je de ontdekking 
van de Misty Fjords. Gletsjers hebben het huidige 
landschap gevormd. De lange fjorden worden 
afgewisseld door steile kliffen. Per watervliegtuig 
kun je het unieke landschap van groene bossen, 

watervallen, helblauwe meren en in mist gehulde 
bergen verkennen.
5E DAG: ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER - 
JUNEAU  O-M-A
Het schip vaart door het schilderachtige Endicott 
Arm, een adembenemende fjord, die bekend 
staat als één van de grootste broedplaatsen 
voor zeehonden. Aan het einde van de zeearm 
ligt de Dawes Glacier. Vandaag ontdek je een 
unieke verbluffende wildernis met door gletsjers 
uitgehouwde valleien en het donderend geluid van 
het kalvende ijs. Het schip vaart verder door naar 
Juneau, de hoofdstad van Alaska. Een spectaculaire 
helikoptervlucht brengt je over een gebied 
met bergkammen, ijsspitsen, gletsjerspleten en 
smeltwaterbassins. Eenmaal geland op het ijs vertelt 
jouw gids je meer over deze Mendenhallgletsjer.
6E DAG: SKAGWAY - INSIDE PASSAGE  O-M-A
Een onvergetelijke treinrit neemt je mee naar de top 
van de White Pass. In het spoor van de goudzoekers 
voeren historische treinwagons je door prachtige 
panorama’s, langs steile hellingen en over imposante 
bruggen. Terug aan boord vaar je door de Inside 

Passage, een uitzonderlijke route met een waaier 
aan landschappen en rijke fauna. Hier maak je kans 
om zeeleeuwen, visarenden, bultruggen en orka’s te 
spotten.
7E DAG: OP ZEE  O-M-A
Vandaag ben je de hele dag op zee, profiteer ervan 
om je favoriete plaatsen aan boord op te zoeken. 
8E DAG: VICTORIA  O-M-A
Na een volle dag op zee zet je weer voet aan wal op 
Vancouver Island, Canada. In Victoria wandel je door 
het koloniale verleden. De stad ademt de Britse sfeer 
van weleer uit en heeft een mooi historisch centrum. 
9E DAG: SEATTLE - VANCOUVER  O
Na het aanmeren vertrek je per bus richting 
Vancouver. In de namiddag maak je een stadsrondrit 
langs Chinatown, Robson Street, English Bay en 
Stanley Park, met zijn kleurrijke totempalen. De 
rondrit eindigt aan Canada Place waar je in de 
3D-attractie FlyOver Canada een spectaculaire 
vlucht maakt over het Canadese landschap. Ideaal 
als voorsmaakje voor wat je de komende dagen nog 
te wachten staat. Je overnacht in hotel Ramada by 
Windham Vancouver Downtown***. 

IN GROEP

INFOMOMENT

CELEBRITY SOLSTICE
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10E DAG: VANCOUVER - HARRISON SPRINGS  O
Deze ochtend bezoek je het Museum of 
Anthropology, hier zijn onder andere prachtige 
collecties van de First Nations te bewonderen. Voor 
de lunch (niet inbegrepen) ga je naar de levendige 
Grandville Market. Op deze markt vind je een groot 
aanbod aan verse producten: zeevruchten, groenten 
en fruit en zoete gebakjes. De hoogopgestapelde 
kraampjes zijn een lust voor het oog. Nadien rijd je 
verder naar Harrison Hot Springs. Overnachting in 
Harrison Hot Springs Resort****. 
11E DAG: 
HARRISON SPRINGS - OKANAGAN - SUNPEAKS  O
De reis gaat verder richting de vruchtbare Okanagan 
Valley. Je bezoekt een wijngaard en kan er proeven 
van een lokaal Canadees wijntje. De glooiende 
landschappen met boomgaarden en wijnranken 
maken plaats voor ruigere bergen. In Sun Peaks, 
een gezellig bergdorp, overnacht je in het Sun Peaks 
Grand Hotel****. 
12E DAG: SUNPEAKS - JASPER  O
In de voormiddag bezoek je eerst Wells Gray 
Provincial Park, hier zie je vooral een aantal 
spectaculaire watervallen. Wees alert, zowel grizzly 
als zwarte beren worden zeer frequent gespot in 
deze regio. Je rijdt van Clearwater naar Jasper en 
gaat van de provincie Brits-Columbia naar Alberta. 
In het Mount Robson Provincial Park geniet je van 
een bijzonder mooi uitzicht over Mount Robson, de 
hoogste berg van de Canadese Rockies (3.954 m). 
Via de Yellowhead Pass kom je aan in Jasper. Je 
overnacht er in hotel Sawridge Inn Jasper****. 

13E DAG: JASPER - ICEFIELDS PARKWAY  O
Volledige dag om Jasper National Park te ontdekken. 
De vredige meren, rivieren en zachtglooiende 
weilanden staan in schril contrast met de scherpe 
bergtoppen en gletsjers. Een stop bij de Athabasca 
watervallen mag zeker niet ontbreken! ’s Ochtends 
maak je een boottocht op het mooie Maligne Lake. 
Overnachting in hotel The Crossing Resort**+.
14E DAG: 
ICEFIELDS PARKWAY - LAKE LOUISE - BANFF  O
Vertrek je via Icefields Parkway naar Lake Louise, 
misschien wel het meest gefotografeerde meer van 
Canada. Hierna wordt te route verdergezet naar het 
Banff National Park. Overnachting in Banff Rocky 
Mountain Resort***.
15E DAG: BANFF - CALGARY  O
Vandaag verken je het gezellige stadje Banff en maak 
je een rit per kabelbaan naar de top van Sulphur 
Mountain. Het uitzicht over de Rockies en de 
Bowrivier met haar smaragdgroene kleur is ronduit 
indrukwekkend. Op weg naar Calgary laat je de Rocky 
Mountains achter je en wordt het landschap steeds 
vlakker. Overnachting in Ramada Hotel Downtown 
Calgary***. 
16E DAG: CALGARY - BRUSSEL  O
Na het ontbijt brengt de transfer je naar de 
luchthaven van Calgary voor de terugvlucht naar 
Brussel.
17E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel. 

17-daagse groepsreis

ALASKA EN WEST-CANADA

MIN. 10 - MAX. 25 PERSONEN CANTUN03

Prijs p.p. 26/08/21
2PK Balkonkajuit cat 2B* 6.599
1PK Balkonkajuit cat 2B*  9.299

* Classic drankenpakket inbegrepen tijdens de 
cruise

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel 

tot Brussel 
• Engelstalige lokale/gids chauffeur
• Internationale vluchten (vanuit Brussel) met 

British Airways en toegang tot de lounge in 
London Heathrow Airport op de terugvlucht

• Lokaal transport in comfortabele autocar met 
airconditioning

• Alle overnachtingen in de vermelde hotels en 
aan boord van de Celebrity Solstice

• 15x ontbijt, 6x middagmaal, 7x avondmaal
• Havengelden en -taksen cruise
• Fooien voor het cruisepersoneel
• Infomoment
• Dag 2: stadstour onder leiding van de reisleider
• Dag 4: excursie Misty Fjords per watervliegtuig
• Dag 5: excursie Juneau: helikoptervlucht naar 

de Mendenhall Gletsjer
• Dag 6: excursie White Pass & Yukon Train
• Dag 9: stadsrondrit Vancouver & attractie 

FlyOver Canada
• Dag 10: bezoek aan Museum of Anthropology
• Dag 11: bezoek aan een wijngaard
• Dag 12: bezoek aan Wells Gray Provincial Park 

& Mount Robson Provincial Park
• Dag 13: boottocht op het Maligne Lake 
• Dag 15: rit per kabelbaan in Banff

ESTA
Een ESTA is verplicht voor wie reist naar de USA. 
Dit ESTA is niet inbegrepen en dient aangevraagd 
te worden via internet: https://esta.cbp.dhs.gov. 
Betaling enkel mogelijk via kredietkaart.

$14 PER PERSOON

IN DE KIJKER
Het classic drankenpakket tijdens de cruise biedt 
bieren, sterk alcoholische dranken, bevroren drankjes 
en cocktails en wijnen per glas tot $ 9.00. Tevens zijn 
limonades, premium koffie, thee en non-premium 
gebotteld water inclusief. Een servicekost van 20% 
wordt wel nog aangerekend. 

VANAF € 6.599 P.P.

 cultuur 
 natuur 
 accommodatie 
 fysiek 

BOW RIVER, BANFF
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CANADA

USA

CUBA

NOORWEGEN

JORDANIË

SRI LANKA

THAILAND VIETNAM

INDONESIË

ITALIË

SARDINIË
CORSICA

AZOREN

MADEIRA

SPANJE

GRIEKENLAND

NAMIBIË

TANZANIA
KENIA

ZUID-AFRIKA

IJSLAND

IERLAND

SCHOTLAND

KROATIË
MONTENEGRO

MEXICO

COSTA RICA

PERU

INDIVIDUELE RONDREIZEN

EUROPA
Portugal, Azoren 148
Portugal, Madeira 156
Italië, Sardinië 158
Italië, Puglia 160
Frankrijk, Corsica  162
Griekenland, cruise 167
Griekenland  168
Spanje, Andalusië 170
Kroatië  172
Montenegro  174
IJsland  176
Noorwegen, cruise 179
Noorwegen, fjorden 180
Ierland  182
Schotland  184

MIDDEN-OOSTEN EN 
AFRIKA
Jordanië 186
Kenia  188
Tanzania  191
Zuid-Afrika  192
Namibië  19 6

AZIË
Sri Lanka 198
Indonesië  201
Thailand  204
Vietnam  206

MIDDEN- EN 
ZUID-AMERIKA
Costa Rica 208
Cuba  210
Mexico  212
Peru  215

NOORD-AMERIKA
West-USA 216
Oost-USA 218
Florida 219
Oost-Canada  220
West-Canada  222
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SÃO MIGUEL

Sete Cidades

Ponta Delgada

Ribeira Grande
Nordeste

Furnas

Villa Franco 
Do Campo

ATLANTIC OCEAN

A
ZO

R
EN

• ONTDEK DE VEELZIJDIGHEID VAN SÃO MIGUEL
• KLEURRIJKE KRATERMEREN, FRISGROENE HEUVELS, STEILE ROTSEN
• GEZELLIG OUDERWETSE STRAATJES
• KIES ZELF JE HOTEL OP SÃO MIGUEL

8-daagse rondreis 
per huurwagen

BEST OF 
SÃO MIGUEL

VANAF € 460 P.P.*

PRTPA000

PRIJSVOORBEELD OP BASIS VAN:
• Huurwagen cat. C: Renault Clio of 

gelijkwaardig
• Hotel Azoris Royal Garden★★★★

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 7x ontbijt
• Huurwagen incl. verzekering Super CDW, 

pick-up en drop-off kosten

TUI FLY
TUI fl  y vliegt 2x/week naar Ponta Delgada: 
maandag (05/04/21-04/10/21) & vrijdag 
(02/07/21-27/08/21)

VERTREKDATA
Elke maandag van 05/04/21 tot 27/09/21
Elke vrijdag van 02/07/21 tot 20/08/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. internationale vluchten

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: SÃO MIGUEL (4 KM)

Ontvang de huurwagen bij aankomst. Klaar om 
São Miguel te ontdekken? Op ‘het groene eiland’ valt 
een hoop te zien en te beleven! Ideaal om er een 
weekje te vertoeven.

2E DAG: SÃO MIGUEL (5 KM) O
Ontdekking van Ponta Delgada, gekend om haar 
historische gebouwen in typische zwart-witte stijl.

3E DAG: SÃO MIGUEL (60 KM) O
Het westelijke deel van het eiland wordt gekenmerkt 
door groene weilanden met grazende koeien. Stop bij 
de miradouros van Vista do Rei en Boca do Inferno. 
Hier heb je adembenemende zichten over de blauwe 
en groene meren van Sete Cidades. Ze zijn gelegen 
in een enorme krater, die in de loop der eeuwen 
volgestroomd is met water. Zo zijn er drie meren 
ontstaan waar de bergwanden loodrecht uit het water 
lijken te rijzen. Wandelschoenen mee? Deze regio is 
uitstekend voor het maken van fraaie wandelingen.

4E DAG: SÃO MIGUEL (25 KM) O
Op zoek naar walvissen en dolfijnen! De Azoren zijn 
dé plaats bij uitstek om deze bijzondere zoogdieren te 
spotten. Het zal ongetwijfeld een unieke ervaring zijn, 
maar wel eentje waarbij veiligheid en respect jegens 
deze dieren een prioriteit vormen.

5E DAG: SÃO MIGUEL (110 KM) O
Rit naar Lagoa do Fogo, een fenomenaal mooi 
kratermeer. Bewonder het wonderschone 
groenblauwe meer en het ongewone landschap. 
Verder naar de prachtige Furnasvallei met haar 
talloze warmwaterbronnen. Dankzij de vulkanische 
ondergrond zie je hier stomende geisers: een uniek 
schouwspel! In de vallei zijn verschillende wandelingen 
mogelijk. Liever wat ontspannen? Ga dan naar het 
warmwaterbad van het Terra Nostra Park.

6E DAG: SÃO MIGUEL (150 KM) O
Vandaag naar Nordeste, in het oosten, gekend om de 
mooiste panorama’s van het eiland. Vervolgens naar 
het natuurpark Ribeira dos Caldeirões, een idyllische 
plek met weelderige plantengroei, een glashelder 
riviertje en bijhorende waterval. Precies de tropen! 
Rijd via de theeplantages van Chá Gorreana naar het 
pittoreske, gemoedelijke stadje Ribeira Grande. De 
typische witte huisjes en kerkjes zijn het fotograferen 
waard.

7E DAG: SÃO MIGUEL (40 KM) O
Actievelingen gaan canyoningen, kajakken, paardrijden, 
duiken of mountainbiken. Tot rust komen kan op het 
zwarte lavastrand van Agua de Pau.

8E DAG: SÃO MIGUEL (4 KM) O
Einde van een heerlijke reis. Afgifte van de huurwagen 
en terugvlucht.

São Miguel, het immergroene eiland

SETE CIDADES, 
SÃO MIGUEL
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GRACIOSA

SÃO MIGUEL

SÃO JORGE
TERCEIRA

PICO

FAIAL

ATLANTIC OCEAN

Horta
Velas

Santa Cruz da Graciosa

Angra do Heroísmo

Ponta DelgadaMadalena

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

WIJNGAARDEN, 
PICO

8-daagse rondreis 
per huurwagen

ESSENTIALS 
OF THE 
AZORES

VANAF € 669 P.P.*

PRTPA002

PRIJSVOORBEELD OP BASIS VAN:
• Huurwagen cat. C: Renault Clio of 

gelijkwaardig
• Hotel Azoris Royal Garden★★★★

(São Miguel)
• Hotel Azoris Faial Garden★★★★ (Faial)
• Hotel Caravelas★★★★ (Pico)

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen 
• Binnenlandse vluchten São Miguel - Faial en 

Pico - São Miguel met SATA Air Açores
• Veerboot Faial - Pico
• Huurwagen incl. verzekering Super CDW, 

pick-up en drop-off kosten
• 7x ontbijt 

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Ponta Delgada: 
maandag (05/04/21-04/10/21) & vrijdag 
(02/07/21-27/08/21)

VERTREKDATA
Elke maandag van 05/04/21 tot 27/09/21
Elke vrijdag van 02/07/21 tot 20/08/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. internationale vluchten

• KRATERMEREN LAGOA DO FOGO EN SETE CIDADES
• FAIAL EN ZIJN ONVERGETELIJKE NATUUR
• ONTDEK DE WIJNGAARDEN VAN PICO
• KIES ZELF JE HOTELS

A
ZO

R
EN

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: SÃO MIGUEL (4 KM)

Bij aankomst op de luchthaven ontvang je onmiddellijk 
de huurauto en kan het avontuur van start gaan.

2E DAG: SÃO MIGUEL (105 KM) O
Je ontdekt de hoogtepunten van São Miguel, 
waaronder het meer van Furnas met zijn 
warmwaterbronnen. Onderweg maak je een fotostop 
bij Lagoa do Fogo. De weelderige vegetatie, het 
enorme meer met glashelder water, kleine eilandjes 
en witte zandstranden creëren hier een plaats van 
oneindige rust.

3E DAG: SÃO MIGUEL - FAIAL (20 KM) O
Je zet de wagen af aan de luchthaven. Met een korte 
vlucht ben je voor je het goed en wel beseft in Horta, 
op het eiland Faial. Deze havenstad is een bekende 
stop tussen Europa en Amerika. Je ontdekt meteen de 
kleurrijk beschilderde kades van de haven en geniet van 
een verfrissende gin-tonic in Peter’s Cafe.

4E DAG: FAIAL (40 KM) O
Bij Ponta da Espalamaca heb je een prachtig zicht op 
de stad Horta en de naburige eilanden Pico, São Jorge 
en Graciosa. Nadien maak je een korte, maar stevige 
wandeling bij de indrukwekkende krater Caldeira do 
Faial. In de namiddag ga je uiteraard walvisspotten.

5E DAG: FAIAL - PICO (70 KM) O
De levendige, intense kleuren op Faial worden 
getemperd door het donkergrijze, vulkanische as van 

het maanlandschap bij Capelinhos, een vulkaan die 
in 1957 uitbarstte. Bij de haven van Horta lever je de 
wagen af en neem je de veerboot naar Madalena op 
het eiland Pico. Bij aankomst merk je onmiddellijk dat 
het heuvelachtige landschap zich uitstekend leent voor 
pittige wandelingen en onvergetelijke vergezichten.

6E DAG: PICO (100 KM) O
Met de huurwagen rijd je het hele eiland rond. Je 
stopt bij het walvissenmuseum in Lajes do Pico en 
bij Mistérios de São João waar je enkele lavabedden 
ziet als gevolg van diverse vulkaanuitbarstingen. Je 
kan ook de wijnkelders van Verdelho, in Madalena, 
bezoeken. De meeste wijnvelden op Pico zijn al meer 
dan vijf eeuwen oud en staan zelfs op de UNESCO-
Werelderfgoedlijst.

7E DAG: PICO - SÃO MIGUEL (60 KM) O
Je vliegt terug naar São Miguel. In de namiddag rijd 
je naar Sete Cidades waar je een fenomenaal uitzicht 
hebt over de kratermeren Lagoa Verde en Lagoa Azul.

8E DAG: SÃO MIGUEL (4 KM) O
Voor je terugkeert naar huis verken je nog de gezellige 
stad Ponta Delgada.

São Miguel, Faial & Pico 
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FLORES
GRACIOSA

SÃO MIGUEL

SÃO JORGE
TERCEIRA

PICO

FAIAL

ATLANTIC OCEAN

Santa Cruz

Horta Velas

Santa Cruz da Graciosa

Angra do Heroísmo

Ponta Delgada
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São Miguel, Faial & Flores

• DE MEEST GEVRAAGDE RONDREIS PER HUURWAGEN OP DE AZOREN

• HET NATUURPARADIJS FLORES MET MAGNIFIEKE MEREN EN WATERPARTIJEN

• IDYLLISCHE LANDSCHAPPEN OM BIJ WEG TE DROMEN

• KIES ZELF JE HOTELS

1E DAG: SÃO MIGUEL (4 KM)

Bij aankomst op de luchthaven van Ponta Delgada, 
op het eiland São Miguel, ontvang je onmiddellijk je 
huurwagen.

2E DAG: SÃO MIGUEL - FAIAL (20 KM) O
Met een korte vlucht van 50 minuten kom je aan op 
Faial, het eiland waar de zeilers thuis zijn. Faial leent 
zich uitstekend voor de actieve en nieuwsgierige 
vakantieganger. Ontdek de havenstad Horta met haar 
vele muurschilderingen op de havenmuur. Voordat 
de bemanning van een jacht weer vertrekt, laten ze 
hier een aandenken na. Het maakt van Horta de 
mooist gekleurde jachthaven van de wereld. Proef in 
Horta zeker de lokale kazen en visspecialiteiten. Heb 
je bijvoorbeeld al Cracas geproefd? Dit zijn een soort 
van smaakvolle kreeftjes die je uit een omhulsel moet 
halen.

3E DAG: FAIAL (50 KM) O
Het idyllisch gekleurde landschap van Faial nodigt 
uit tot het maken van wandelingen, of het nu tot de 

top van de Caldeira is of langs het gele zandstrand 
van Horta. Qua natuur moet Faial niet onder 
doen voor de andere eilanden. Je vindt er o.a. het 
natuurreservaat Caldeira do Faial dat wordt gevormd 
door een grote en diepe krater van een vulkaan. De 
klim naar boven is een onvergetelijke ervaring, net 
als het uitzicht helemaal bovenaan. Van alle kraters 
op de archipel is de Caldeira do Faial het speciaalst 
omwille van zijn grootte en schoonheid.

4E DAG: FAIAL (60 KM) O
Verken vandaag het maanlandschap bij Capelinhos, 
een vulkaan die in 1957 uitbarstte. Wist je dat de 
levendige, intense kleuren op het eiland worden 
getemperd door het donkergrijze, vulkanische as 
van de vulkaan? In het bezoekerscentrum ontdek 
je alle weetjes van deze spectaculaire uitbarsting. 
Walvisspotten mag zeker ook niet ontbreken op het 
programma! De Azoren zijn immers dé plaats bij 
uitstek om deze prachtige zoogdieren te bewonderen. 
Rond de Azoriaanse eilanden kan je met meer dan 
20 soorten walvisachtigen oog in oog komen te 

staan. Houd er wel rekening mee dat deze dieren vrij 
in de natuur leven en hun aanwezigheid niet altijd 
gegarandeerd is.

5E DAG: FAIAL - FLORES (50 KM) O
Met een vlucht van 45 minuten ga je van Faial naar 
Flores, voor velen het meest betoverende eiland 
van de Azoren. Het eiland Flores in drie woorden? 
‘Klein maar fi jn’! Amper 17 km lang en 12 km 
breed, maar elk stukje is het ontdekken waard. De 
natuurliefhebbers wanen zich in een waar paradijs. 
Imposante kliffen langs de kust worden onderbroken 
door vlakke meren, open vlaktes worden ingevuld 
door weelderig groen. Een veel puurder, ongerepter 
eiland vind je niet!

6E DAG: FLORES (50 KM) O
In het noordelijke gedeelte van het eiland vind je o.a. 
torenhoge kliffen die doormidden worden gespleten 
door krachtige watervallen, prachtige baaien en 
onderwatergrotten die gevormd werden door erosie. 
Door de uitzonderlijke levensomstandigheden ontdek 

INDIVIDUEEL WATERVALLEN EN KLIFFEN, FLORES

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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je hier talrijke dieren- en plantensoorten die je 
nergens anders zult terugvinden.

7E DAG: FLORES (60 KM) O
Ga naar het hart van Flores. Hier bevinden zich zeven 
magnifi eke meren die omgeven worden door bergen 
met een dichte vegetatie. De Rocha dos Bordões mag 
je zeker niet missen; hier sta je oog in oog met het 
vulkanisme. De berg bestaat uit verticale basaltrotsen 
die, volgens menig bezoeker, lijken op de Giant’s 
Causeway in Noord-Ierland maar dan in de hoogte. 
Tussen Fajãzinha en Fajã Grande ligt de mooiste 
kustlijn van de Azoren, met meer dan 20 watervallen. 
Sla dit zeker niet over!

8E DAG: FLORES - SÃO MIGUEL (20 KM) O
Een binnenlandse vlucht brengt je terug naar São 
Miguel. São Miguel is het meest gevarieerde eiland 
van de Azoren. Met zijn kratermeren, groene natuur, 
geurige bloemen en culturele bezienswaardigheden 
weet São Miguel eenieder te bekoren. Het hart van 
het eiland is de hoofdstad Ponta Delgada. Je vindt 
er musea, kerken en paleizen. Voor wie ’s avonds 
de lokale sfeer wil opsnuiven is er hier meer dan 
voldoende vertier aanwezig.

12-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF THE AZORES 
 PURE NATURE

 PRTPA006

PRIJSVOORBEELD OP BASIS VAN:
• Huurwagen cat. C: Renault Clio of gelijkwaardig
• Hotel Azoris Royal Garden★★★★ (São Miguel)
• Hotel Azoris Faial Garden★★★★ (Faial)
• Hotel Inatel Flores★★★★ (Flores)

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• Binnenlandse vluchten São Miguel - Faial - 

Flores - São Miguel met SATA Air Açores
• Huurwagen incl. verzekering Super CDW, 

pick-up en drop-off kosten
• 11x ontbijt

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Ponta Delgada: 
maandag (05/04/21-04/10/21) & 
vrijdag (02/07/21-27/08/21)

VERTREKDATA
Elke maandag van 21/06/21 tot 16/08/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. internationale vluchten

VANAF € 1.103 P.P.*

CAPELINHOS, FAIAL

9E DAG: SÃO MIGUEL (60 KM) O
Maak verder kennis met São Miguel en bezoek 
Sete Cidades, een uitgestrekt gebied met kleurige 
kratermeren en vele wandelpaden. Dit uitzonderlijk 
natuurschoon lijkt wel op een sprookje.

10E DAG: SÃO MIGUEL (150 KM) O
Ga zeker ook eens langs Lagoa do Fogo, gelegen 
in Barrosa Mountain. De weelderige vegetatie, het 
enorme meer met glashelder water, kleine eilandjes 
en witte zandstranden creëren hier een plaats van 
oneindige rust. Helemaal in het oosten ligt het 
plaatsje Nordeste. Dit gebied staat bekend voor 
de prachtige bloemen en de vuurtoren die je een 
schitterend uitzicht biedt.

11E DAG: SÃO MIGUEL (100 KM) O
Ook de moeite waard zijn o.a. Furnas met het grote 
meer en de fumaroles, het stadje met verschillende 
warmwaterbronnen en het Terra Nostra Park, een 
botanische tuin met exotische bloemen en een uniek 
koper meer met mineraalwater.

12E DAG: SÃO MIGUEL (4 KM) O
Genieten nog van wat vrije tijd. Daarna lever je de 
wagen af aan de luchthaven van Ponta Delgada om 
vervolgens de terugvlucht te nemen.

📍 TIP 

Boek tijdig, want de hotels op het 
populaire Flores zijn steeds in een mum 
van tijd volzet!
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• GEZELLIGE HISTORISCHE STEDEN
• UITSTEKEND BEWEGWIJZERDE WANDELPADEN 
• VULKANISCHE LANDSCHAPPEN
• KIES ZELF JE HOTELS

12-daagse rondreis 
per huurwagen

BEST OF 
THE AZORES 
CULTURE & 
NATURE

VANAF € 1.107 P.P.*

PRTPA005

PRIJSVOORBEELD OP BASIS VAN:
Huurwagen cat. C: Renault Clio of 
gelijkwaardig
Hotel Azoris Royal Garden★★★★ (São Miguel)
Hotel Azoris Angra Garden★★★★ (Terceira)
Hotel Azoris Faial Garden★★★★ (Faial)

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• Binnenlandse vluchten São Miguel - Terceira 

- Faial - São Miguel met SATA Air Açores 
• Huurwagen incl. verzekering Super CDW, 

pick-up en drop-off kosten
• 11x ontbijt

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Ponta Delgada: 
maandag (05/04/21-04/10/21) & 
vrijdag (02/07/21-27/08/21)

VERTREKDATA
Elke maandag van 21/06/21 tot 16/08/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. internationale vluchten

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: SÃO MIGUEL (4 KM)

Aankomst op de luchthaven van Ponta Delgada. Met 
de huurwagen ga je deze subtropische parel met 
plezier ontdekken.

2E-4E DAG: SÃO MIGUEL (200 KM) O
Ontdek de bijzondere kratermeren Sete Cidades 
en Lagoa do Fogo. De uitstekend bewegwijzerde 
wandelpaden brengen je langs vulkanische 
landschappen, langs grillige kustlijnen en doorheen 
subtropische natuur. Cultuur opsnuiven doe je in de 
gezellige stadjes van Ponta Delgada en Ribeira Grande. 
In Furnas sta je oog in oog met de weelderige, tropisch 
aandoende vegetatie. Nooit geweten dat er zo veel 
verschillende tinten groen bestonden!

5E DAG: SÃO MIGUEL - TERCEIRA (30 KM) O
Neem een korte vlucht naar het eiland Terceira, een 
ideale mix van cultuur en natuur.

6E DAG: TERCEIRA (70 KM) O
Op Terceira gaan het heden en het verleden hand in 
hand. De rechte straatjes en de kleurrijke imperios 
(kapellen) voeren je terug naar de 16e en 17e 
eeuw, waarvan de stad Angra do Heroísmo een 
uitstekend voorbeeld is. Vanwege haar culturele 
rijkdom en tradities werd de stad op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst geplaatst. Terceira heeft ook heel wat 
te bieden op vlak van natuur. Maak een wandeling door 
de bloemrijke velden of bezoek de grotten van Algar do 
Carvão.

7E DAG: TERCEIRA - FAIAL (30 KM) O
Met een binnenlandse vlucht ga je naar het eiland Faial.

8E-9E DAG: FAIAL (80 KM) O
Ga op zoek naar de meest wonderlijke zoogdieren 
uit de Atlantische Oceaan waaronder de potvis en 
de reusachtige blauwe vinvis. Gegarandeerd een 
onvergetelijke ervaring! In de haven van Horta wandel 
je over de kleurrijk beschilderde kades. Minder kleurrijk, 
maar even interessant is het schiereiland Capelinhos. 
De gelijknamige vulkaan barstte zo’n 50 jaar geleden 
uit waardoor Faial een extra stukje land kreeg. Het 
landschap kenmerkt zich door een overvloed aan 
donkergrijze vulkanische assen en doodse stilte. 
Precies een maanlandschap! Ook impressionant is de 
gigantische caldeira midden op het eiland.

10E DAG: FAIAL - SÃO MIGUEL (45 KM) O
Een binnenlandse vlucht brengt je terug naar het 
hoofdeiland São Miguel.

11E-12E DAG: SÃO MIGUEL (50 KM) O
Gooi de handhoek uit en laat je bijkleuren op de 
lavastranden, relax in de vele warmwaterbronnen 
of geniet nog een laatste keer van de natuurlijke 
schoonheid vanaf de verschillende miradouros. Afgifte 
van de huurwagen en terugvlucht.

São Miguel, Terceira & Faial
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL
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15-daagse rondreis 
per huurwagen

GRAND TOUR 
OF THE 
AZORES 
PURE NATURE

VANAF € 1.172 P.P.*

PRTPA008

PRIJSVOORBEELD OP BASIS VAN:
Huurwagen cat. C: Renault Clio of 
gelijkwaardig
Hotel Azoris Royal Garden★★★★ (São Miguel)
Hotel Caravelas★★★★ (Pico)
Hotel Azoris Faial Garden★★★★ (Faial)
Hotel Inatel Flores★★★★ (Flores)

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• Binnenlandse vluchen São Miguel 

- Pico en Faial - Flores - São Miguel met 
SATA Air Açores

• Veerboot Pico - Faial
• Huurwagen incl. verzekering Super CDW 

pick-up en drop-off kosten
• 14x ontbijt

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Ponta Delgada: 
maandag (05/04/21-04/10/21) & 
vrijdag (02/07/21-27/08/21)

VERTREKDATA
Elke maandag van 05/04/21 tot 20/09/21
Elke vrijdag van 02/07/21 tot 13/08/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. internationale vluchten

• VER WEG VAN DE PLATGETREDEN PADEN
• WANDEL DOOR HET MOOIE KRATERLANDSCHAP
• ONGEREPTE NATUUR OP PICO EN FLORES
• KIES ZELF JE HOTELS

A
ZO

R
EN

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: SÃO MIGUEL (4 KM)

Bij aankomst op de luchthaven van Ponta Delgada 
ontvang je onmiddellijk de huurwagen.

2E-3E DAG: SÃO MIGUEL (150 KM) O
Als natuurliefhebber zit je helemaal op je plek op 
São Miguel, het ‘groene eiland’ in de Atlantische 
Oceaan. Vergaap je aan de kleurrijke meren Lagoa 
Verde en Lagoa Azul in Sete Cidades of open de 
culturele schatkist van hoofdstad Ponta Delgada. 
Wandel langs oude vulkaankraters en geniet van mooie 
vergezichten over de glooiende heuvels.

4E DAG: SÃO MIGUEL - PICO (60 KM) O
Met een binnenlandse vlucht ben je voor je het weet 
op het eiland Pico.

5E-6E DAG: PICO (140 KM) O
Tijd om Pico te ontdekken. Het landschap wordt 
gedomineerd door de ruim 2.351 meter hoge vulkaan 
Pico, de hoogste berg van Portugal. Rondom vind 
je een dambord van wijngaarden, omgeven door 
talloze donkere muurtjes van lavasteen. Pico heeft 
ook een heerlijke gastronomisch keuken waarin vis en 
zeevruchten centraal staan.

7E DAG: PICO - FAIAL (70 KM) O
Met een ferryovertocht van een halfuurtje kom je aan 
in Faial.

8E-9E DAG: FAIAL (80 KM) O
Faial is nog altijd een geliefde tussenstop voor 

zeezeilers. In de haven van Horta, felgekleurd door 
muurschilderingen, liggen dus veel zeilboten voor 
anker. Niet te missen op Faial zijn de caldeira, het 
maanlandschap bij de vulkaan Capelinhos en het 
uitkijkpunt Espalamaca. Ga zeker ook dolfijn- en 
walvisspotten. Deze dieren zijn al eeuwenlang vaste 
bezoekers van de Azoren.

10E DAG: FAIAL - FLORES (50 KM) O
Met een korte vlucht reis je van Faial naar Flores, een 
eiland van spectaculaire schoonheid.

11E-12E DAG: FLORES (110 KM) O
Twee dagen om Flores te ontdekken, het meest 
westelijke eiland van de Azoren. Dit juweeltje dankt 
haar naam aan de talloze hortensia’s die het eiland 
fel kleuren. Flores is echt een natuurparadijs ver weg 
van de platgetreden paden. Je rijdt langs pittoreske 
dorpjes, kliffen, kratermeren, prachtige watervallen 
en talloze uitkijkpunten. Een wandeling doorheen dit 
fenomenale landschap mag dan ook niet ontbreken.

13E DAG: FLORES - SÃO MIGUEL (20 KM) O
Een binnenlandse vlucht brengt je terug naar het 
hoofdeiland São Miguel.

14E-15E DAG: SÃO MIGUEL (4 KM) O
Ontspan in het warmwaterbad van het Terra Nostra 
Park en trek de mooiste vakantiefoto’s bij Lagoa do 
Fogo. Inlevering van de huurwagen en terugvlucht naar 
huis.

São Miguel, Pico, Faial & Flores
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São Miguel, Terceira, Pico & Faial
• UNESCO WERELDERFGOED: ANGRA DO HEROÍSMO EN DE WIJNGAARDEN OP PICO

• GEZELLIGE STRAATJES IN EEUWENOUDE DORPJES

• STA OOG IN OOG MET HET VULKANISME

• KIES ZELF JE HOTELS

1E DAG: SÃO MIGUEL (4 KM)

Bij aankomst op de luchthaven van Ponta Delgada 
ontvang je onmiddellijk de huurwagen. Witte 
herenhuizen, rijkversierde pleinen en indrukwekkende 
kerken kenmerken het straatbeeld van Ponta 
Delgada.

2E DAG: SÃO MIGUEL (60 KM) O
Het uitzichtpunt Vista do Rei zal je vandaag versteld 
doen staan. Hier heb je een fantastisch zicht 
over Sete Cidades, een sprookjesachtig gebied 
met kleurige kratermeren en een uitzonderlijk 
natuurschoon. De caldeira wordt gekenmerkt door 
de vele fleurige hortensia’s. Adembenemend! Bij het 
meer Lagoa do Canário maak je een korte wandeling 
naar het uitkijkpunt ‘Boca do Inferno’, een andere 
magnifieke plek om de kratermeren te bewonderen.

3E DAG: SÃO MIGUEL (130 KM) O
Op je to-do-lijsje vandaag: een duik nemen in het 
warme water van de Caldeira Velha-waterval, het 
schilderachtige landschap van Nordeste doorkruisen 
en de theeplantage Chá Gorreana bezoeken.

4E DAG: SÃO MIGUEL (95 KM) O
De Furnas-vallei mag ook niet ontbreken. Dankzij 
de vulkanische ondergrond zorgen de talloze 
warmwaterbronnen voor een bijzonder zicht. In deze 
vallei zijn diverse wandelingen mogelijk, dus neem 
vooral je wandelschoenen mee.

5E DAG: SÃO MIGUEL - TERCEIRA (30 KM) O
Een binnenlandse vlucht brengt je naar Terceira, 
een eiland dat vanuit de lucht op een immens 
lappendeken lijkt. Landelijke dorpen, afgewisseld met 
vruchtbare, groene weiden en stroken van zwarte 
lava.

6E DAG: TERCEIRA (20 KM) O
We ontdekken de binnenstad van Angra Do 
Heroísmo. De hoofdstad van Terceira staat met 
haar kleine, kleurrijke straatjes op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. Een wandeling brengt je naar 
Monte Brasil, een uitgedoofde vulkaan. Geniet hier 
van de mooie vergezichten over de stad en oceaan 
en bezoek het imposante Spaanse fort.

7E DAG: TERCEIRA (62 KM) O
In het binnenland heb je van op de top van de 
Serra do Cume een imposant uitzicht over het 
lappendeken. Wat denk je van een bezoek aan de 
grotten van Algar do Carvão voor een blik op de door 
lava gevormde stalactieten en stalagmieten? Hier sta 
je oog in oog met het vulkanisme.

8E DAG: TERCEIRA - PICO (30 KM) O
Na een korte vlucht kom je aan op Pico, een van 
de meest unieke eilanden dat kan worden bezocht. 
Het is in de loop der eeuwen opgebouwd door 
walvisjagers, landbouwers en vissers, en heeft altijd 
een zeer belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis 
van de walvisvangst.

9E DAG: PICO (80 KM) O
Mooie autorit langs de fraaie kustlijn met steile 
klippen. Waar je ook rijdt, je hebt altijd zicht op 
de oude 2.300 m hoge Pico vulkaan die het eiland 
domineert. Het is de hoogste berg van Portugal! 
Onderweg zie je ongetwijfeld de naburige eilanden 
liggen. 

INDIVIDUEEL SETE CIDADES, SÃO MIGUEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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Wijnliefhebbers zullen zich in de door de UNESCO 
tot Werelderfgoed uitgeroepen wijngaarden direct 
thuis voelen.

10E DAG: PICO (80 KM) O
Typisch voor Pico zijn de met donkere lavablokken 
gebouwde huizen en kleine havens met vissersboten. 
Lajes, São Roque en Madalena zijn drie eeuwenoude 
dorpen die je zonder twijfel laten kennismaken met 
de geschiedenis en tradities van dit eiland.

11E DAG: PICO - FAIAL (30 KM) O
Met de veerboot ga je naar Horta, een 
wereldberoemde havenstad op Faial. De kleurrijke 
haven is voor veel zeilers een tussenstop tussen 
Europa en Amerika. Dolfijn- en walvisspotten mag 
niet ontbreken op het programma. Met de camera in 
de hand maak je er een ongelofelijke dag van.

12E DAG: FAIAL (51 KM) O
Rijd vandaag langs de hoofdweg het volledige eiland 
rond. Onderweg kom je verschillende typische 
windmolens tegen en krijg je het sublieme panorama 
te zien van Flamengos Valley. Via het bos met 
Japanse ceders kom je aan bij de krater Caldeira do 
Faial. Bij de kraterrand word je opnieuw beloond met 
ongekende vergezichten.

15-daagse rondreis per huurwagen

GRAND TOUR OF THE AZORES 
CULTURE & NATURE

 PRTPA007

PRIJSVOORBEELD OP BASIS VAN:
Huurwagen cat. C: Renault Clio of gelijkwaardig
Hotel Azoris Royal Garden★★★★ (São Miguel)
Hotel Azoris Angra Garden★★★★ (Terceira)
Hotel Caravelas★★★★ (Pico)
Hotel Azoris Faial Garden★★★★ (Faial) 

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen 
• Binnenlandse vluchten São Miguel - Terceira - 

Pico en Faial - São Miguel met SATA Air Açores
• Veerboot Pico - Faial
• Huurwagen incl. verzekering Super CDW, 

pick-up en drop-off kosten
• 14x ontbijt

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Ponta Delgada: 
maandag (05/04/21-04/10/21) & 
vrijdag (02/07/21-27/08/21)

VERTREKDATA
Elke maandag van 05/04/21 tot 20/09/21
Elke vrijdag van 02/07/21 tot 13/08/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. internationale vluchten

VANAF € 1.144 P.P.*

CALDEIRA VELHA, SÃO MIGUEL

PORTAS DA CIDADE, PONTA DELGADA

13E DAG: FAIAL - SÃO MIGUEL (45 KM) O
Rit naar het westen van het eiland waar je in 
het bezoekerscentrum meer te weten komt 
over een van ’s werelds best gedocumenteerde 
vulkaanuitbarstingen, die van de Capelinhos. Neem 
zeker de tijd om dit maanlandschap in je op te 
nemen. Een vlucht brengt je nadien terug naar het 
hoofdeiland São Miguel.

14E DAG: SÃO MIGUEL (40 KM) O
Neem een dag rust en relax bij het zwembad of op 
het zwarte lavastrand van Agua de Pau.

15E DAG: SÃO MIGUEL (4 KM) O
Deze heerlijke reis komt helaas ten einde. Geniet nog 
van je laatste uren in de Azoren. Daarna lever je de 
huurwagen af aan de luchthaven van Ponta Delgada 
om vervolgens de terugvlucht naar huis te nemen.
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Kleurrijk Madeira
• ONTDEK IN EIGEN TEMPO HET FASCINERENDE BLOEMENEILAND

• OVERNACHTINGEN IN SANTANA, PORTO MONIZ EN FUNCHAL

• VERKEN DE MINDER BEKENDE PARELTJES VAN NOORD-MADEIRA

• LAAT JE IMPONEREN DOOR DE NATUURPRACHT TIJDENS EEN LEVADA-WANDELING

1E DAG: BRUSSEL - FUNCHAL - SANTANA (25 KM)

Bij aankomst in de luchthaven van Funchal haal je de 
huurwagen af waarna je doorrijdt naar het noorden 
van het eiland voor twee overnachtingen in Santana. 
Dit charmante stadje staat bekend om zijn unieke 
driehoekige huizen van steen met een rieten dak. 

2E DAG: SANTANA - PORTO DA CRUZ - 
MACHICO - SANTANA (56 KM) O
Vandaag kan je de geschiedenis, tradities en culturen 
van Madeira leren kennen in Parque Temático da 
Madeira door de fantastische tentoonstelling voor 
jong en oud. Je kan hier genieten van de attracties 
en shows. Daarna rijd je verder naar Porto da Cruz 
met zijn traditionele suikerrietverwerkingsfabriek en 
Machico, de voormalige hoofdstad van het eiland. 
De dag eindigen kan je in Ribeira Frio met een 
wandeling of een bezoek aan een forellenkwekerij.

3E DAG: SANTANA - PORTO MONIZ (55 KM) O
Madeira is een paradijs voor wandelaars door de vele 
levadawandelroutes. Levada’s zijn irrigatiekanalen, 

deze watertransportsystemen zijn sinds de zestiende 
eeuw aangelegd om water uit het regenrijke en 
waterrijke noorden van het eiland, dwars door het 
gebergte, naar de drogere zuidkant van het eiland 
te brengen. Op het eiland lopen wel tweeduizend 
kilometer aan levada’s. De paden ernaast vormen 
prachtige wandelroutes. Vandaag krijg je de kans 
om zo’n mooie levadawandeling te maken. Je start 
bij Pico das Pedras en vervolgens wandel je langs 
Queimadas en Caldeirão Verde. Deze wandeling 
duurt ongeveer 4 uur. In de namiddag rij je naar 
Porto Moniz waar je de volgende drie nachten zal 
verblijven.

4E DAG: PORTO MONIZ - SÃO VICENTE - 
PORTO MONIZ (35KM) O
Langs de ruige noordkust rij je naar het charmante 
dorpje São Vicente waar je de indrukwekkend 
ondergrondse grotten kan bezoeken. Je kijkt hier 
ongetwijfeld je ogen uit. Je vindt hier ook de Quinta 
do Barbusano, de grootste wijngaard van het eiland. 

Daarna rij je terug naar Porto Moniz via Ribeira da 
Janela, een mooi dorpje met zijn uniek traditioneel 
landbouwgebied waar vooral aardappelen, zoete 
aardappelen en druiven uit de wijngaarden geteeld 
worden. Je passeert ook Seixal, vanaf hier kan je de 
rotsachtige kust verkennen en een wandeling maken 
in de haven om de grote kliffen en watervallen te 
bewonderen die zich aan beide kanten van dit kleine 
dorp bevinden.

5E DAG: PORTO MONIZ O
Het aangename Porto Moniz staat bekend om zijn 
natuurlijke zwembaden waar je in de zomermaanden 
kan plonsen met uitzicht op de Atlantische Oceaan. 
Geniet van een wandeling over de promenade die 
de rotsbaden met het haventje verbindt. Ook de 13 
km lange levadawandeling ’25 fontes’ is een echte 
aanrader. Bereid je voor op magische landschappen, 
watervallen en 25 natuurlijke bronnen. Je start op de 
top van het Paul da Serra Plateau en daalt zo af naar 
de groene vallei.

INDIVIDUEEL CAMARA DE LOBOS

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

156_V1_TUItours_NL   156 1/12/20   17:02



157AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

M
A

D
EI

R
A

6E DAG: 
PORTO MONIZ - CABO GIRÃO - FUNCHAL (60KM) O
Je rijdt verder langs de zuidkust van het eiland 
naar Funchal waar je de volgende twee nachten zal 
verblijven. Stop onderweg zeker in Ponta do Sol en 
aan Cabo Girão, de hoogste klif van Europa en de 
op één na grootste ter wereld. De skywalk levert 
je ongetwijfeld jaloersmakende vakantiefoto’s op. 
In Funchal geniet je op een terrasje of neem je de 
kabelbaan naar de prachtige botanische tuinen. 
In het oude stadscentrum ontdek je de kleurrijke 
Mercado dos Lavradores. Verkopers bieden er 
prachtige bloemen en exotisch fruit aan. Tenslotte 
mag een bezoek aan Blandy’s Wine Lodge zeker niet 
ontbreken. In het oudste wijnhuis van het eiland 
wordt de beroemde Madeira wijn geproduceerd.

8-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF MADEIRA

 PRTRT014

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 7x ontbijt

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Funchal: 
maandag (05/04/21-01/11/21) & vrijdag 
(02/04/21-05/11/21)

VERTREKDATA
Elke maandag en vrijdag van 02/04/21 tot 
05/11/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 226 P.P.*

NATUURLIJK ZWEMBAD, PORTO MONIZ

TRADITIONELE HUISJES, SANTANA BLOEMENMARKT TROPISCHE TUINEN, MONTE

MONTE TOBOGGAN RUN

7E DAG: FUNCHAL - NONNENDAL - 
MONTE - FUNCHAL (32KM) O
Breng vandaag een bezoek aan het hoger gelegen 
‘arendsnest’ met een fabelachtig zicht over het 
verborgen Nonnendal en laat je betoveren door de 
prachtige tropische tuinen in Monte. Nadien is het 
tijd om terug te keren naar Funchal op een zeer 
originele en ludieke manier: de Monte Toboggan Run. 
Geen paniek, dit is geen hardloopwedstrijd. Vanaf de 
bedevaartskerk Nossa Senhore do Monte glijd je de 
berg af op een traditionele toboggan, een houten 
slee bestuurd door twee ‘Carreiros’ aan je zijde. Een 
onvergetelijke ervaring!

8E DAG: FUNCHAL - BRUSSEL O
Het einde van een mooie reis. Met een koffer vol 
herinneringen keer je terug naar de luchthaven van 
Funchal voor het inleveren van de huurwagen en de 
terugvlucht.
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Alle hoogtepunten van Sardinië in één week

• HET BEST BEWAARDE GEHEIM VAN DE MIDDELLANDSE ZEE
• ONTDEK DE BOEIENDE STEDEN CAGLIARI, BOSA EN ALGHERO
• VAN HET BERGACHTIGE BINNENLAND TOT DE KUSTSTREEK
• PRACHTIGE ZONOVERGOTEN STRANDEN

1E DAG: OLBIA - BITTI (80 KM) 
Bij aankomst op de luchthaven van Olbia ontvang je 
direct de huurwagen. Hierna vat je de weg aan naar 
het stadje Bitti dat gelegen is in de Barbagia streek, 
een prachtig berggebied in het midden van Sardinië. 

2E DAG: BITTI - CAGLIARI (310 KM) O
Na een deugddoend ontbijt kan je Orgosolo 
bezoeken, bekend vanwege de beroemde 
muurschilderingen die de huizen sieren. Deze 
prachtige culturele schatten geven de plaats een 
typische sfeer waardoor het lijkt alsof je door een 
prentenboek loopt. Neem nadien de SS125, oftewel 
de Strade Statele 125, de oude oostelijke kustweg 
en een van de mooiste wegen van Europa. De 
route is zonder meer spectaculair! Het allermooiste 
stukje is zonder twijfel het gedeelte van het plaatsje 
Dorgali tot het dorpje Santa Maria Navaressa. Via 
adembenemende bergpassages en haarspeldbochten 
doorkruis je hier het overweldigende berglandschap. 
Tip: opgelet voor de overstekende berggeitjes! De 
weg leidt je naar het zuiden van Sardinië. 

3E DAG: CAGLIARI (20 KM) O
Duik Cagliari in, de hoofdstad van Sardinië. De 
naam Cagliari is afgeleid van Casteddu, wat kasteel 
betekent. Wandel door het Castello district met 
zijn kasteel, middeleeuwse torens, robuuste muren 
en belangrijke monumenten. Strijk tijdens je 
stadswandeling neer op een van de vele terrasjes en 
geniet van een aperitivo. 

4E DAG: CAGLIARI - ORISTANO (250 KM) O
Na het ontbijt rijd je weer zuidwaarts. Via Pula rijd 
je langs de enorme lagune van Santa Gilla, met 
de grote zoutvlakten en de vele fl  amingo’s. Verder 
naar de archeologische site van Nora. Hier zie je 
onder meer de overblijfselen van een theater, 
een Romeinse tempel en thermale baden met 
duidelijk zichtbare kleurrijke mozaïeken. De Strada 
Panoramica della Costa del Sud, oftewel de SP71, 
leidt je langs ongerepte baaien als Capo Malfatano 
en Capo Spartivento en het witte strand van Piscinni. 
Neem vervolgens de spectaculaire route SS195 
langs steile rotsen, witte stranden en het blauwste 

water. Vandaag word je getrakteerd op schitterende 
panorama’s. Eindpunt van de dag is Oristano. 

5E DAG: ORISTANO - BOSA - ALGHERO (150 KM) O
Over heel Sardinië zijn meer dan 700 nuraghi te 
vinden, een bouwwerk, een soort torens, daterend 
uit de bronstijd. Breng een bezoek aan Nuraghe Losa 
bij Abbasanta, een van de best bewaarde nuraghe. 
Daarna rijd je naar Bosa, een kleurig vissersstadje 
gelegen aan de monding van de rivier Temo. Hier 
kan je gezellig door de straten slenteren en genieten 
van de sfeer. Vanop de brug heb je een mooi uitzicht 
over de statige huizen langs de rivier. Bezoek zeker 
het indrukwekkende kasteel Malaspina dat boven de 
stad uittorent. Alleen al voor het uitzicht over Bosa is 
een klim naar het kasteel de inspanning waard. Via de 
dorpen van Montresta, Monteleone Rocca Doria en 
Villanova rijd je naar Alghero. Ontdekking van Alghero 
en haar Spaanse invloeden. Deze stad was lange 
tijd in handen van de Spanjaarden en velen noemen 
Alghero dan ook ‘klein Barcelona’. Als je door de 
straten wandelt, zal je merken dat ze allemaal twee 
namen hebben, een Italiaanse en een Catalaanse. 

INDIVIDUEEL HAVEN PORTO CERVO

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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Ook de architectuur doet aan Spanje denken, met als 
voorbeeld de Catalaanse stadsmuur. Maar geen nood, 
Alghero doet ook eer aan zijn Italiaanse roots en hier 
vind je dan ook gezellige straatjes, een levendige 
haven en een grote vismarkt. 

6E DAG: ALGHERO - STINTINO - CASTELSARDO - 
ARZACHENA (190 KM) O
In het uiterst noordwestelijke puntje ligt Stintino. Hier 
vind je een van de mooiste stranden van Sardinië, 
La Pelosa genaamd. Ook boven Stintino ligt een 
paradijs aan natuurschoon, Capo Falcone. Van hieruit 
heb je een mooi uitzicht over Isola Piana, een klein 
eiland met een Spaanse wachttoren. Op weg naar 
Baia Sardinia moet je zeker stoppen in Castelsardo, 
hooggelegen op een vulkanische rots aan de golf 
van Asinara. Op het hoogste punt ligt het imposante 
kasteel van waaruit je een prachtig uitzicht hebt op 
de stad en - bij helder weer - zelfs op Corsica. Typisch 
voor Castelsardo zijn de vele wachttorens. De stad 
wordt dan ook niet voor niets ‘una fortezaa sul mare’, 
‘een vestiging aan zee’, genoemd..

8-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF SARDINIA

ITART003

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 7x ontbijt

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Olbia: 
woensdag (07/07/21-25/08/21) & 
zaterdag (08/05/21-02/10/21)

VERTREKDATA
Elke woensdag van 30/06/21 tot 18/08/21
Elke zaterdag van 08/05/21 tot 25/09/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 486 P.P.*

CASTELSARDO

OUDE BINNENSTAD ALGHERO STINTINO

VISSERSSTAD BOSA

7E DAG: ARZACHENA - COSTA SMERALDA - 
ARZACHENA (100 KM) O
Geniet van alles wat de Costa Smeralda te bieden 
heeft. Je vindt er uitgestrekte, zonovergoten stranden 
zoals Liscia di Vacca en Capriccioli. In Porto Cervo 
en Porto Rotondo, met zijn vele winkels, bars, 
restaurants en indrukwekkende jachthaven, voelt de 
internationale jetset zich prima thuis. 

8E DAG: ARZACHENA - OLBIA (30 KM) O
Het einde van de reis. Rit naar de luchthaven van 
Olbia voor het inleveren van de huurwagen en je 
terugvlucht.
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Lecce

Alberobello

Matera Brindisi

Castellana Grotte

ITALY

Bari

Martina Franca
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De parel in het Zuiden

• BEWONDER EEN ONGEREPTE EN AUTHENTIEKE REGIO
• ONTDEK DE MYSTIEKE TRULLIHUISJES IN ALBEROBELLO
• ALLE HOOGTEPUNTEN VAN DE REGIO IN ÉÉN WEEK
• RUIGE NATUUR, WIJN- EN OLIJFBOMEN EN HEERLIJK ETEN

1E DAG: BRINDISI - LECCE
Fabelachtige steden, diep uitgesneden baaien 
en ontelbare olijfbomen: Puglia vormt het ideale 
decor voor een onvergetelijke vakantie. Bij 
aankomst in de luchthaven van Brindisi ontvang 
je meteen de huurwagen waarna je doorrijdt naar 
de eindbestemming voor vandaag: Lecce. Twee 
overnachtingen in Lecce.

2E DAG: LECCE O
Ga op ontdekking in Lecce, het ‘Firenze van de 
barok’. Badend in een ivoren licht straalt deze stad 
het hele jaar door warmte uit. In het centrum is het 
heerlijk wandelen. Een absolute trekpleister is de 
Santa Croce basiliek. Naast kunst en cultuur vind 
je in Lecce ook veel gezellige bars, restaurants en 
winkels. Op een zonnig terras is het heerlijk genieten 
van een espressino, een koffievariant uit de streek. 
Uiteraard is er nog meer moois te zien in de Salento 
regio. Een rit zuidwaarts brengt je naar de pittoreske 
vestingstad Otranto, gelegen aan het heldere water 
van de Adriatische Zee.

3E DAG: LECCE - MATERA (175 KM) O
Op een halfuur rijden van Lecce ligt het 
merkwaardige Matera. Het stadje is één van de 
oudste ter wereld. Matera is gebouwd tegen een 
steile helling en is vooral gekend voor zijn grotten in 
de rotswanden. Deze holwoningen of Sassi werden 
tot in de helft van vorige eeuw bewoond en staan 
nu terecht vermeld op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Wanneer je door de slingerende straten 
van de oude stad ronddwaalt, ontdek je al snel hoe 
fotogeniek Matera is. Twee overnachtingen in de 
omgeving van Matera.

4E DAG: MATERA - BARI - MATERA (135 KM) O
Prachtige plekken, eeuwenoude tradities en 
verrukkelijk eten: de Zuid-Italiaanse havenstad Bari 
mag uiteraard niet ontbreken in je programma! Een 
wandeling doorheen het stadscentrum voert je langs 
de belangrijkste bezienswaardigheden waaronder 
de basiliek van Sint-Nikolaas. Bari is ook gekend om 
zijn pasta en in de Strada delle Orecchiette ontdek 
je deze typische Pugliaanse variant in de vorm van 

oortjes. Op de terugweg naar Matera is Altamura ook 
zeker een bezoekje waard!

5E DAG: MATERA - ALBEROBELLO (70 KM) O
Je volgende bestemming is Alberobello. Je kan 
vandaag Brindisi en Ostuni bezoeken. Brindisi 
heeft een fraai historisch centrum en biedt tal van 
mogelijkheden voor een koffie- of lunchpauze. Een 
mooie rit langs de olijfgaarden brengt je verder naar 
de ‘witte stad’ Ostuni, die over de top van een berg 
ligt gedrapeerd. Wandel door de sfeervolle smalle 
straten en langs de witgekalkte huizen of breng een 
bezoek aan een olijfpers voor een degustatie van de 
lokale en felbegeerde olijfolie. Drie overnachtingen in 
de omgeving van Alberobello.

6E DAG: ALBEROBELLO - MARTINA FRANCA - 
ALBEROBELLO (30 KM) O
Ga op verkenning in het unieke en levendige 
Alberobello. Hét symbool van Alberobello zijn de 
trulli. Je bent vast wel al eens foto’s tegengekomen 
van de witgekalkte huisjes met grijze, ronde daken. 

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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Alberobello lijkt rechtstreeks uit een sprookjesboek 
te komen! Maak een wandeling doorheen het 
centrum en ga op zoek naar souvenirs in één van 
de vele handwerkwinkels. Ook het vriendelijke en 
spierwitte stadje Martina Franca is een bezoek zeker 
waard.

7E DAG: ALBEROBELLO - GROTTE DI CASTELLANA 
- MONOPOLI - POLIGNANO A MARE - 
ALBEROBELLO (60 KM) O
Vandaag laten we de keuze aan jou. Geniet van de 
sfeer in het gezellige stadscentrum of ontdek meer 
van wat deze prachtige regio te bieden heeft. Een 
korte rit met de wagen brengt je naar de Grotte 
di Castellana waar je een begeleide wandeling 
kan maken in het complex. De natuur heeft hier 
miljoenen jaren vrij spel gehad. Vervolg je rit naar de 
Adriatische Zee en breng een bezoek aan Monopoli. 
Een wandeling brengt je vanuit het historische 
centrum naar de schilderachtige boulevard aan zee 
waar in de haven kleurrijke boten dobberen op het 

8-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF PUGLIA

 ITART009

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 7x ontbijt

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Brindisi: 
dinsdag (04/05/21-28/09/21) & 
zaterdag (24/04/21-02/10/21)

VERTREKDATA
Wekelijks op dinsdag van 04/05/21 tot 21/09/21
Wekelijks op zaterdag van 24/04/21 tot 25/09/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 251 P.P.*

OUDE STAD VAN MATERA

HAVEN VAN OTRANTO

BARI

ritme van de kabbelende golven. Ook het levendige 
vissersplaatsje Polignano a Mare is een echte 
aanrader. De witte vierkante mediterrane gebouwen 
lijken op een natuurlijke manier ontstaan uit de 
kalkstenen kliffen waarop de stad gevestigd is. Je 
oog valt ongetwijfeld ook op het grote standbeeld 
van de zanger Domenico Modugno. Met zijn lied 
‘Volare’ zette hij het blauw van de Pugliese zee voor 
altijd op de wereldkaart.

8E DAG: BRINDISI O
Het einde van de reis. Rit naar de luchthaven van 
Brindisi voor het inleveren van de huurwagen en je 
terugvlucht.
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Cap Corse

Saint-Florent

CORSICA
Porto

Ajaccio

Porto-Vecchio
Propriano

Calvi
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Cultuur, natuur en avontuur in Corsica
• HET PITTORESKE CALVI

• ONTDEK HET LEVENDIG VISSERSDORPJE PROPRIANO

• PORTO-VECCHIO, THE PLACE TO BE

• BEZOEK HET NATUURRESERVAAT SCANDOLA, PAREL AAN DE KUST

1E DAG: AJACCIO
Ajaccio is de geboorteplaats van de Franse keizer 
Napoleon en daar word je met talrijke standbeelden 
in de stad aan herinnerd. Een bezoek aan zijn 
geboortehuis mag dan ook niet ontbreken. Slenter 
door de oude kleurrijke stad of wandel over de 
Chemin Des Crêtes, vanwaar je een prachtig uitzicht 
hebt over de baai. Een andere tip is het Musée 
Fesch. Dit museum is rijk aan Italiaanse kunst van 
onder andere Botticelli, Bellini en Le Titien. Rij voor 
een onvergetelijke ervaring naar het uitzichtpunt 
op de Sanguinaires eilanden en bewonder er de 
adembenemende zonsondergang. 

2E DAG: AJACCIO - PROPRIANO (70 KM) O
Rit naar Propriano, een van de gezelligste toeristische 
oorden van het eiland. Slenter door het oude 

stadscentrum, loop langs de jachthaven en geniet 
van een drankje op één van de vele terrasjes. Op 
15 minuten ten zuiden van Propriano ligt Sartène. 
Wandel door het stadje met zijn steile straten en 
granieten huizen. Blijf je liever aan de kust? Maak 
dan een wandeling naar de toren van Campomoro, 
gebouwd in 1583. Deze toren is gelegen in een 
beschermd gebied, met een wilde kustlijn en kleine 
baaien.

3E DAG: PROPRIANO - PORTO-VECCHIO (93 KM) O
Vandaag gaat het richting Porto Vecchio, de derde 
grootste stad van Corsica. Behalve het pittoreske en 
eeuwenoude stadscentrum is er ook een aangename 
jachthaven. Verblijf van twee nachten in Pinarello, 
vlakbij Porto-Vecchio.

4E DAG: PORTO-VECCHIO (56 KM) O
Breng vandaag een bezoek aan Bonifacio, één 
van de hoogtepunten van de rondreis. Maak er 
een boottocht en geniet van het zicht op de 
indrukwekkende stad die uniek gelegen is bovenop 
de loodrechte kalksteenrotsen. Of wil je toch liever 

genieten aan het mooie strand van Santa Giulia? Aan 
jou de keuze!

5E DAG: PORTO-VECCHIO - CAP CORSE (170 KM) O
Via de indrukwekkende kust gaat het vandaag 
richting het noorden. Onderweg kom je onder meer 
voorbij Bastia, met zijn oude haven en ommuurde 
citadel, een indrukwekkend complex dat nog is 
omgeven door oorspronkelijke wallen. Verder 
noordwaarts richting Cap Corse waar je de komende 
twee nachten verblijft in Marine de Sisco of in Saint-
Florent.

6E DAG: CAP CORSE O
Rijd naar het schiereiland Cap Corse en maak er 
een prachtige panoramaroute. Wandel door het 
vissersdorp Macinaggio en Moulin Mattei op het 
noordelijkste punt, rij langs de steile grillige westkust 
met zijn verborgen baaitjes en pittoreske dorpen en 
geniet van het uitzicht over de bergen. Het wordt 
een mooie dag waarbij je ultiem zal genieten van de 
prachtige omgeving.

INDIVIDUEEL HAVEN - BASTIA

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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7E DAG: CAP CORSE - CALVI (126 KM) O
Op naar het toeristische stadje Calvi. Maak 
onderweg een stop in Patrimonio aan één van de 
vele wijnboerderijen en proef er de heerlijke lokale 
wijn en geniet van het landschap van de Desert des 
Agriates. Wandel in Calvi door de oude steegjes, 
bewonder de sprookjesachtige huizen en breng een 
bezoek aan de middeleeuwse citadel.

8E DAG: CALVI O
Calvi is de toegangspoort naar de Balagne regio 
met zijn pittoreske bergdorpjes zoals Pigna, 
Sant’Antonino en Aregno en de prachtige kustlijn. 
Je hebt de ganse dag om deze boeiende regio te 
verkennen.

9E DAG: CALVI - PORTO (74 KM) O
Via de westkust en haar grote granieten rotsen die 
verdwijnen in een diepblauwe zee ga je richting 
Porto, een bijzondere route. Porto ligt aan de Golfe 
de Porto, dat Unesco Werelderfgoed is.

12-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF CORSICA

 FRART005

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Bronze

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 11x ontbijt 

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Ajaccio: 
woensdag (19/05/21-22/09/21) & 
zaterdag (17/04/21-09/10/21)

VERTREKDATA
Elke zaterdag van 24/04/21tot 02/10/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 677 P.P.*

NONZA, CAP CORSE STRAND VAN PORTO

SANTA GIULIA, PORTO VECCHIO

10E DAG: PORTO (85 KM) O
Porto is omgeven door meer dan 1.000 meter hoge 
bergpieken. Een absolute must is het natuurreservaat 
Scandola waar aalscholvers en pijlstormvogels op 
de rotsen rusten en sponzen, gele zeeanemonen en 
koralen onderwater voor een kleurexplosie zorgen. 
Maak een boottocht en bewonder de uitzonderlijke 
natuurpracht.

11E DAG: PORTO - AJACCIO (82 KM) O
Vandaag terugrit naar het beginpunt van de reis, 
Ajaccio. Geniet onderweg van het ruige binnenland, 
de groene natuur en maak in Ajaccio nog een 
wandeling over de boulevard naar Cité de la 
Citadella, waar je kan genieten van het Franse leven 
op een van de vele terrasjes.

12E DAG: AJACCIO O
Inleveren van de huurwagen aan de luchthaven en 
terugvlucht naar huis.

PITTORESKE SANT’ANTONINOPITTORESKE SANT’ANTONINOPITTORESKE SANT’ANTONINO
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Sisco

Corte

CORSICA

Calvi

Porto

Ajaccio
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• ONTDEK CORSICA IN ÉÉN WEEK
• VERKEN DE PITTORESKE STEDEN MET CITADEL
• SNUIF DE CORSICAANSE CULTUUR OP
• VERTREK VANUIT BASTIA EVENEENS MOGELIJK

8-daagse rondreis 
per huurwagen

ESSENTIALS 
OF CORSICA

VANAF € 398 P.P.*

FRART003 / FRART004

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Bronze

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen 
• 7x ontbijt

TUI FLY
2x/week naar Ajaccio: zaterdag (17/04/21-
09/10/21) & woensdag (19/05/21-22/09/21)
1x/week naar Bastia: zaterdag (15/05/21-
25/09/21)

VERTREKDATA
Vanuit Ajaccio:
Elke zaterdag van 24/04/21 tot 02/10/21
Elke woensdag van 19/05/21 tot 22/09/21

Vanuit Bastia: 
Elke zaterdag van 15/05/21 tot 25/09/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: AJACCIO - PROPRIANO (70 KM)

Het eiland van de schoonheid heet je welkom! Bij 
aankomst vertrek je naar het havenstadje Propriano 
met zijn vele restaurants en winkeltjes.

2E DAG: PROPRIANO - SARTÈNE - BONIFACIO - 
PORTO-VECCHIO (100 KM) O
Vandaag begeef je je naar de westkust. Stop onderweg 
in Sartène en maak kennis met dit stadje dat bekend 
staat als het meest Corsicaanse stadje van het eiland. 
Snuif de sfeer van weleer op in de smalle steegjes en 
kom tot rust op een terrasje op het dorpsplein. Verder 
naar Bonifacio dat adembenemend gelegen is op de 
witte kalkrotsen. Maak een boottocht en bewonder het 
prachtige uitzicht op de stad en de haven.

3E DAG: PORTO-VECCHIO - CORTE (120 KM) O
In de ochtend is er tijd om even te relaxen op de 
stranden van Santa Giulia of Palombaggia, de mooiste 
van het eiland. Vertrek daarna richting Corte via de 
Aiguilles de Bavella, spitse, granieten rotspunten die 
naalden worden genoemd. Sluit de dag af in Corte, de 
enige universiteitsstad van het eiland. Wandel in het 
oude centrum en bezoek het Musée de la Corse.

4E DAG: CORTE - CAP CORSE (90 KM) O
De omgeving van Corte leent zich perfect voor een 
mooie wandeltocht. Daarna vertrek naar Bastia, de 
twee grootste stad van Corsica. Loop hier langs de 
smalle straatjes met elegante huizen met geverfde 
luiken waar het wasgoed buiten wappert. ’s Avonds is 
de haven van Bastia ‘the place to be’. 

Reserveer een tafeltje in een van de vele restaurantjes 
en geniet van het zicht op het water. Romantischer kan 
niet! Overnachting in Sisco, op Cap Corse gelegen.

5E DAG: CAP CORSE - CALVI (110 KM) O
Op het schiereiland Cap Corse kom je voorbij 
pittoreske baaien, gezellige dorpjes en uitgestrekte 
bossen. Proef onderweg naar Saint-Florent van de 
lekkere wijnen op de de ‘Route des Vins’ en begeef 
je daarna verder naar L’Île Rousse, een gezellig 
badplaatsje. Overnachting in Calvi.

6E DAG: CALVI - PORTO (80 KM) O
Calvi ligt zoals Ile Rousse in de Balagne, ook wel de 
tuin van Corsica genoemd. Deze prachtige havenstad 
heeft alles: een citadel met schitterend uitzicht op de 
haven, een langgerekt zandstrand en vele winkeltjes. 
Porto staat vandaag ook op het programma. Bezoek 
hier de Genuese verdedigingstoren die je een 
magnifiek beeld geeft op het centrum en het strand.

7E DAG: PORTO - AJACCIO (80 KM) O
Bij vertrek vanuit Porto rij je door de Calanches van 
Piana, die eveneens Unesco Werelderfgoed zijn. 
Daarna gaat het naar de charmante hoofdstad Ajaccio. 
Slenter er door de straten met mooie pastelkleurige 
huizen, breng een bezoek aan het museum Fesch, 
het tweede belangrijkste museum van Frankrijk en 
geniet van het schitterende uitzicht op de Sanguinaires 
eilanden die bloedrood kleuren bij zonsondergang.

8E DAG: AJACCIO P
Afgifte van de huurwagen.

Ideale kennismaking met Corsica

L’ÎLE-ROUSSE

PROPRIANO

📍 TIP
Deze rondreis is mogelijk met vertrek vanuit 
Ajaccio of  Bastia.
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Bastia

Cap Corse

CORSICA

Saint-Florent

Corte

L’Île-Rousse

Piana

Ajaccio

Sartène
Propriano

Calvi

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

AJACCIO

GIROLATA, SCANDOLA 
NATUURRESERVAAT

8-daagse rondreis 
per huurwagen

ESSENTIALS 
OF CORSICA - 
SUD ET NORD

VANAF € 717 P.P.*

FRART009

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 7x ontbijt en 2x avondmaal

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Ajaccio: 
woensdag van 19/05/21 tot 22/09/21 en 
zaterdag van 17/04/21 tot 09/10/21
TUI fly vliegt 1x/week naar Bastia: 
zaterdag van 15/05/21 tot 25/09/21

VERTREKDATA
Vanuit Ajaccio: elke zaterdag van 08/05/21 
tot 18/09/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

• VERKEN ZOWEL DE KUSTSTREEK ALS HET BERGACHTIGE BINNENLAND
• UNESCO WERELDERFGOED IN PORTO
• HET MONDAINE SAINT-FLORENT
• VOLG DE MAGNIFIEKE KUSTWEG ROND CAP CORSE

CO
R
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INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: AJACCIO 
Na aankomst op de luchthaven van Ajaccio, haal je de 
huurwagen op en vertrek je richting het hotel waar je 
3 nachten verblijft.
2E DAG: AJACCIO O
Ajaccio, de hoofdstad van Corsica en de geboorteplaats 
van Napoleon Bonaparte. Hij heeft hier overal zijn stempel 
achtergelaten dus een bezoek aan zijn geboortehuis is 
aangeraden. De innemende stad met statige pleinen, 
kleine straten en tal van musea is makkelijk te voet te 
verkennen. Via de aangename wandelweg Sentier des 
Crètes geniet je van de rust en stilte van de bossen.
3E DAG: AJACCIO - PROPRIANO - SARTÈNE - 
AJACCIO (165 KM) O
In de 19e eeuw was Propriano een belangrijke 
handelshavenhaven. Tegenwoordig is hier werkelijk alles 
aanwezig om je een heerlijke vakantie te bezorgen: 
mooie stranden, restaurants, bars, de nabijheid van 
kreken, bergen en historische bezienswaardigheden… 
De middeleeuwse stad Sartène zal je bekoren met zijn 
pittoresk straatbeeld vol granieten huizen en steegjes die 
een harmonieus geheel vormen.
4E DAG: AJACCIO - CORTE - PIANA (165 KM) O-A
De sfeervolle universiteitsstad Corte heeft een 
uitstekende reputatie op culinair vlak, gun dus zeker 
je smaakpappillen wat plezier tijdens de lunch. Trek 
voor de magniefieke route tussen Corte en Porto 
voldoende tijd uit voor de vele bochten en wondermooie 
uitzichten. De oude vissershaven Porto is uitgegroeid 
tot een gezellige badplaats. Neem zeker een kijkje bij 
de Unesco werelderfgoedsite Calanches van Piana, een 
aaneenschakeling van bijzondere rotsformaties gevormd 
door erosie. Je verblijft 2 nachten in Piana.

5E DAG: PIANA: PORTO OTA  (36 KM) O-A
Geniet van een boottocht naar Girolata en het 
natuurreservaat van Scandola, een absolute aanrader. 
Tijdens deze tocht kan je de kliffen, prachtige 
landschappen en rotsformaties bewonderen. Of maak een 
prachtige wandeling door de bossen langs de Calanches.
6E DAG: PIANA - CALVI - L’ÎLE ROUSSE - 
REGIO BASTIA (45 KM) O
Bezoek in Calvi de middeleeuwse citadel met prachtig 
uitzicht op de haven. L’Île Rousse vraagt om een 
wandeling door het historische centrum en langs de 
gezellige promenade, om dan heerlijk tot rust te komen 
aan het uitgestrekte zandstrand met helderblauw water. 
Verder richting Bastia waar je 2 nachten verblijft. Verken 
het authentieke Bastia. Slenter door de kronkelende 
steegjes vol statige huizen en gezellige pleinen. Aan 
terrasjes en restaurants geen gebrek!
7E DAG: CAP CORSE: REGIO BASTIA - 
ST-FLORENT - NEGRU - BARCAGGIO - 
MACCINAGIO - ERBALUNGA - REGIO BASTIO (180 KM) O
Cap Corse is gekend om de gezellige dorpjes en 
visserhavens. Via de magnifieke kustweg rond de volledige 
kaap rij je van het mondaine badplaatsje Saint-Florent 
naar Negru en Barcaggio, het meest noordelijke punt van 
Corsica. Ook in Maccinagio met zijn grote jachthaven en 
het schilderachtige Erbalunga geniet je van wondermooie 
uitzichten. ’s Avonds kan je rustig nagenieten op een 
terrasje in de oude haven of op de Place St-Nicolas in 
Bastia. 
8E DAG: REGIO BASTIA - BASTIA O
Afgifte van de huurwagen aan de luchthaven van 
Bastia en terugvlucht naar huis.

De charmes van Corsica
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Bonifacio

Porto VecchioSartène

Ajaccio

Porto
Corte

CORSICA
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• IDEAAL VOOR FAMILIES MET KINDEREN
• REIS AAN EEN RUSTIG TEMPO
• BEWONDER DE VALLEIEN EN KLOVEN VAN CORTE
• BONIFACIO EN HET PRACHTIGE BINNENLAND VAN ZUID-CORSICA

8-daagse rondreis 
per huurwagen

ESSENTIALS 
OF CORSICA - 
LE SUD

VANAF € 426 P.P.*

FRART007

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Bronze en Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 7x ontbijt

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Ajaccio: 
woensdag 19/05/21-22/09/21 & 
zaterdag 17/04/21-09/10/21

VERTREKDATA
Elke woensdag van 19/05/21 tot 22/09/21
Elke zaterdag van 17/04/21 tot 02/10/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

INDIVIDUEEL

1E DAG: AJACCIO
Aankomst in Ajaccio, de hoofdstad van Corsica en de 
geboorteplaats van Napoleon Bonaparte. Bezoek de oude 
stad, het huis van de familie Bonaparte en slenter over 
de promenade terwijl je geniet van het prachtige zicht 
op de baai en de citadel. Rij ’s avonds naar de Pointe de 
la Parata en bewonder er de magische zonsondergang 
boven de Sanguinaires eilanden.
2E DAG: AJACCIO - PORTO-VECCHIO (140 KM) O
Ga in de voormiddag verder op ontdekking in het 
charmante Ajaccio. Na de middag rit naar Porto-Vecchio. 
Maak onderweg een stop in Campomoro waar je de 
Genuese verdedigingstoren kan beklimmen. Het is hier 
zalig wandelen langs de desolate kuststrook met kleine 
baaien en mooie stranden. Ook een bezoek aan Sartène 
is meer dan de moeite waard. De komende drie nachten 
verblijf je in de toeristische badplaats Porto-Vecchio.
3E DAG: PORTO-VECCHIO - BONIFACIO - 
PORTO-VECCHIO (60 KM) O
Bonifacio is zonder twijfel één van de hoogtepunten van 
een reis naar Corsica. Een daguitstap naar deze stad 
is dan ook een absolute must. De stad werd tachtig 
meter boven de zee gebouwd op loodrechte kalkstenen 
rotswanden. Het beste zicht op de stad heb je dan ook 
vanop het water. Maak daarom zeker een boottocht die 
vertrekt vanuit de jachthaven. Begeef je daarna naar de 
bovenstad met zijn oude vestingsmuren en wandel door 
deze unieke stad. Zin in een uitdaging? Daal dan de 187 
treden af van de Escalier du Roi d’Aragon.
4E DAG: PORTO-VECCHIO O
Vrije dag om te genieten van de omgeving. Ga naar de 
prachtige stranden van Palombaggia of Santa Giulia, 

slenter door de straten van Porto-Vecchio of verken het 
prachtige binnenland.
5E DAG: PORTO-VECCHIO - ZONZA - CORTE (160 KM) O
Je verlaat de kust en begeeft je naar het binnenland van 
Corsica. De weg voert je langs de grillige bergtoppen van 
de Aiguilles de Bavella. Vanuit het prachtig gelegen dorp 
Zonza vertrekken er talrijke wandelroutes om dit gebied 
van spectaculaire schoonheid te verkennen. Daarna 
verder naar Corte, gelegen in hartje Corsica. Het gezellige 
centrum van de oude stad wordt er overheerst door de 
citadel en vanop de belvedère heb je een prachtig zicht 
op de hoge bergen die de stad omringen. 
6E DAG: CORTE O
Vandaag wordt een actieve dag. Begeef je met de 
wagen door de smalle kloof van de Restonica naar de 
Bergeries de Grottelle, waar de weg eindigt. Van hieruit 
vertrekt er een spectaculaire wandeling naar de meren 
van Melo en Capitellu, een aanrader! Daarna is het tijd 
voor ontspanning. De Restonica rivier die idyllisch door 
de gelijknamige kloof stroomt, is een populaire plek voor 
waterplezier. Zoek het beste plekje uit en geniet van dit 
moment van pure ontspanning.
7E DAG: CORTE - AJACCIO (80 KM) O
Breng nog een laatste bezoek aan Corte en begeef je 
daarna terug naar Ajaccio. Je kan eventueel een omweg 
maken naar Porto om er het natuurreservaat van 
Scandola, Unesco Werelderfgoed, te bewonderen. Indien 
je deze keuze maakt, vertrek dan vroeg en trek een ganse 
dag uit om ten volle te genieten van het mooie landschap.
8E DAG: AJACCIO O
Afgifte van de huurwagen en terugvlucht.

Cocktail van bergen en zee

PALOMBAGGIA

CITADEL, CORTE
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GREECE

BULGARIA

CYPRUS

TURKEY

SYRIA

LEBANON

JORDAN

Heraklion

Rhodos

Kusadasi
Bodrum

MykonosPiraeus

Limassol

ISRAËL

Ashdod

Haifa

HERAKLION

HAIFA

8-daagse cruise

GRIEKENLAND

VANAF € 795 P.P. *

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen aan boord 

van de Mein Schiff Herz
• 7x ontbijt, 6x middagmaal, 7x avondmaal 
• Havengelden en -taksen
• Fooien voor het cruisepersoneel
• Premium All Inclusive service

TUI FLY
TUI fly vliegt 4x/week naar Heraklion

PRAKTISCHE INFO
De route van de cruise is steeds onder 
voorbehoud van wijzigingen. 
Voertaal aan boord is Duits.
Excursies zijn niet inbegrepen

VERTREKDATA
Route Griekenland met Israël: 23/04/2021, 
18/06/2021, 13/08/2021 en 08/10/2021
Route Griekenland met Turkije: 30/04/2021, 
25/06/2021, 20/08/2021 en 15/10/2021

* Prijs o.b.v. een tweepersoonsbinnenkajuit 
onder garantie excl. vluchten en transfers

📍 TIP
Combineer je cruise met een paar dagen rust 
op Kreta.

• CRUISE OP BASIS VAN PREMIUM ALL INCLUSIVE
• HOOGSTAANDE SERVICE EN KEUKEN AAN BOORD
• ONTDEK UNIEKE BESTEMMINGEN
• COMBINEER JE CRUISE MET EEN VERLENGING OP KRETA

G
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INDIVIDUEEL

 ROUTE GRIEKENLAND MET ISRAËL

8 DAGEN 

Dag Haven 
1 Heraklion, Griekenland 
2 Op zee
3 Limassol, Cyprus
4 Haifa, Israël
5 Ashdod, Israël 
6 Op zee
7 Rhodos, Griekenland 
8 Heraklion, Griekenland 

 ROUTE GRIEKENLAND MET TURKIJE 

8 DAGEN 

Dag Haven 
1  Heraklion, Griekenland 
2  Op zee - Bodrum, Turkije 
3  Bodrum, Turkije
4  Kusadasi, Turkije
5 Mykonos, Griekenland
6  Piraeus, Griekenland
7  Piraeus, Griekenland
8  Heraklion, Griekenland 

*De route wijkt af bij vertrek op 15/10/2021
Dag 5 en 6: Piraeus en Dag 7: Souda (Chania)

Hieronder alvast enkele highlights uit bovenstaande 
routes: 

LIMASSOL, CYPRUS
Het eiland Cyprus herbergt een fantastische natuur: hoge 
bergen, weelderige vegetatie en stranden om op weg 
te dromen. Boek bijvoorbeeld een jeep excursie via de 
rederij en verken het 2000 meter hoge Troodos-gebergte 
met haar idyllissche bossen. Voor de cultuurliefhebber is 
Limassol ook een goede uitvalsbasis om de nabijgelegen 
historisch waardevolle sites te bezoeken.
HAIFA, ISRAËL
In deze levendige havenstad in Noord-Israël vind 
je heel wat culturele diversiteit. De bekendste 
bezienswaardigheden zijn de hangende Baha’i Tuinen, 
die zich uitstrekken vanop de top tot aan de voet 
van de Carmelberg. Met bovenop de berg, de met 
14.000 vergulde panelen bedekte tempel, die een 
adembenemend uitzicht biedt over de stad.
BODRUM, TURKIJE
Welkom in de stad van vissers en sponsduikers, gelegen 
aan de Egeïsche Zee. Bodrum, “De Witte Stad” genaamd, 
dankt zijn naam aan de talrijke karakteristieke witte 
huizen. In de bars en de restaurants gelegen in de oude 
stad rond de haven kun je genieten van lekkere Turkse 
specialiteiten en verse vis.
PIRAEUS, GRIEKENLAND
Het cruiseschip meert aan in de historische havenstad 
Piraeus. Het ideale uitgangspunt om een bezoek te 
brengen aan de Griekse hoofdstad Athene. Of het nu de 
Akropolis, het Parthenon, de Toren van de Winden of één 
van de talrijke andere historische locaties is, hier kun je als 
cultuur- en geschiedenisliefhebber zeker je hart ophalen. 

Cruise op de Oostelijke Middellandse Zee
Mein Schiff, onderdeel van TUI Cruises, is een relatief 
jonge Duitse rederij. Deze stijlvolle schepen met 
uitstekende service aan boord nemen je onder andere 
mee naar twee onderstaande buitengewone routes:

167
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Delphi

GREECE Athens

Olympia
Tolo

Sparta

Korinthe
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Op eigen tempo langs de klassieke hoogtepunten

• DE RUÏNES VAN MYSTRAS & HET KANAAL VAN KORINTHE

• DE ANTIEKE HEILIGDOMMEN VAN OLYMPIA & DELPHI

• HET KUSTPLAATSJE TOLO AAN DE ARGOLISCHE GOLF

• DE OUDE SCHATTEN VAN DE HOOFDSTAD ATHENE

1E DAG: ATHENE
Aankomst in Athene, de Griekse hoofdstad. Dit 
land is een ware schatkist voor geschiedenisfanaten, 
maar kan met zijn fantastische stranden eveneens 
zonnenkloppers bekoren. Ben je klaar om te 
ontdekken of de verhalen van de oude Grieken, die 
tijdens je jeugdjaren verteld werden, wel kloppen? 
We raden je aan om de huurwagen op de luchthaven 
op te pikken alvorens je naar het hotel rijdt.

2E-3E DAG: 
ATHENE - KORINTHE - TOLO (150 KM) O
Na het ontbijt rijd je door naar het kustplaatsje Tolo, 
waar je twee nachten verblijft. Onderweg kun je 
even pauzeren bij het bekende Kanaal van Korinthe. 
Als je aan dit 19de-eeuws kanaal staat, zal je al 
snel opmerken dat dit een ware financiële troef is 
voor middelgrote boten. Deze bochteloze waterweg 
brengt hen dagelijks in een tijdwinnend tempo van 
de Saronische golf naar de Korinthische golf. Een 
stop waard! Verder naar de andere interessantheden 
in de omgeving. Wat dacht je van een bezoek aan 

Mycene, met de bekende Leeuwenpoort? Of rij 
je naar Epidaurus, het heiligdom van Asklepios 
met haar antieke theater? Vlakbij ligt het gezellige 
Nauplion. Kenmerkend is hier het kleine ‘Bourtzi’ 
kasteeltje gelegen in de baai, net zoals de vele kleine 
straatjes en de prachtige boulevard... Vanuit Tolo kun 
je ook de boot nemen naar twee eilandjes vlak voor 
de kust: Spetses en Hydra, ieder met zijn eigen stijl 
en charme.

4E DAG: 
TOLO - SPARTA - MYSTRAS - OLYMPIA (290 KM) O
Je verlaat Tolo en rijdt via Sparta naar Mystras, 
voor een bezoek aan deze boeiende Byzantijnse 
ruïnestad, aan de voet van het ruige Taygetos-
gebergte. Overblijfselen van paleizen en kloosters, 
kerken, .. getuigen van de rijke geschiedenis. 
Bovendien heeft deze verlaten stad ook enkele 
kunstzinnige fresco’s voor zijn bezoekers in petto. 
Na het ontrafelen van de geheimen van deze 
mysterieuze plek gaat je reis verder naar Olympia. 
Overnachting in de buurt van Kaiafas.

5E DAG: OLYMPIA - DELPHI/ARACHOVA (220 KM) O
De dag kun je starten met een een bezoek aan 
Olympia, waar de Olympische Spelen onstaan zijn. 
Je ziet hier o.a. de tempels van Zeus en Hera, 
Griekse goden die zowel zus en broer van elkaar 
waren, maar ook als getrouwd stel door het leven 
gingen, de plaats waar het Olympisch vuur elke 
4 jaar wordt ontstoken en natuurlijk het stadion. 
Beeld je in hoe het geweest moet zijn om als één 
van de duizenden toeschouwers te supporteren 
voor je favoriete atleet in adamskostuum. Het tonen 
van sterke spieren was een symbool van kracht 
en aantrekkelijk zijn. Hoewel de spelen er in het 
verleden anders aan toegingen dan tegenwoordig, 
blijft het hoofddoel hetzelfde: eeuwige roem. 
Overnachting in Delphi/Arachova..

6E DAG: 
DELPHI/ARACHOVA - ATHENE (170 KM) O
In de voormiddag kun je Delphi/Arachova bezoeken, 
bekend van het gelijknamige orakel. In de Tempel 
gewijd aan de God Apollo gaf de priesteres Pythia 

INDIVIDUEEL AKROPOLIS, ATHENE

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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haar beroemde voorspellingen. Onderweg naar 
Athene maak je nog een stop voor het bezoek aan 
het Byzantijnse klooster van Ossios Loucas, gezien 
als een van de mooiste Byzantijnse bouwwerken van 
Griekenland. In de namiddag kom je aan in Athene, 
waar je de komende twee nachten verblijft.

7E DAG: ATHENE O
Athene, stad waar oud en modern hand in hand 
gaan. Dit mag je gerust letterlijk nemen. In een 
modern gebouw opende enkele jaren geleden het 
interessante Akropolis museum met een ruime 
collectie aan oude kunstvoorwerpen. Hiernaast is 
de Akropolis, ook wel de ‘heilige rots van Athene’ 
genoemd, wereldberoemd dankzij haar Parthenon 
en het Erechtheion met de bekende Karyatiden 
beelden. Andere hoogtepunten in de stad zijn het 
marmeren Panathinaiko Stadion, het parlement, 
de tempel van Zeus en de nabijgelegen boog van 
Hadrianus. 

8-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF GREECE

 GRCRT001

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Bronze

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 7x ontbijt

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 31/10/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 422 P.P.*

EPIDAURUS OLYMPIA

NAUPLION

Afsluiten doe je aan de street food kraampjes in de 
wijk Plaka, één van de charmanste wijken van deze 
hoofdstad. Is het geen tijd om de souvlaka, het 
broertje van het gekende Turkse broodje met pitta 
en verse groenten, te proeven?

8E DAG: ATHENE O
Einde van een mooie rondreis. Rit naar de luchthaven 
van Athene voor het inleveren van de huurwagen en 
de terugvlucht.
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SPAIN
PORTUGAL

Sevilla

Ronda

Córdoba

Malaga

Granada
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Het Moorse juweel van Spanje
• ÉÉN VAN DE MEEST INTERESSANTE STREKEN VAN HET LAND

• GRANADA MET HET ALOMBEKENDE ALHAMBRA

• SLENTER DOOR DE STRATEN VAN SEVILLA

• GENIETEN VAN HET ZONNIGE KLIMAAT

1E DAG: MÁLAGA - COSTA DEL SOL
¡Bienvenidos a Málaga en España! Ben je klaar 
om Andalusië te ontdekken? Dit zuidelijke deel is 
namelijk niet alleen oogverblindend mooi, maar ook 
wat cultuur en geschiedenis betreft is het zeker een 
van de meest interessante streken van het land. 
Moorse invloeden zijn onmiskenbaar aanwezig en 
dat geeft de regio een heel eigen flair. Start met 
een bezoek aan Malaga, de geboortestad van de 
schilder Pablo Picasso. Net als wereldsteden als 
Barcelona opende er in 2003 een Picasso museum. 
Minder gekende werken van zijn hand sieren hier het 
museum. Of ga je liever op jacht naar een nieuwe 
outfit in de gezellige winkelstraat Calle Marqués de 
Larios? Sluit af bij het elfde eeuwse fort Alcazaba. 
Het uitzicht zal je bekoren! Overnachting aan de 
Costa del Sol.

2E DAG: COSTA DEL SOL - GRANADA (125 KM) O
Rit naar het betoverende Granada. Een must is het 
wereldberoemde paleizencomplex van het Alhambra 
dat als een strategisch gelegen citadel iets boven 

de stad gelegen is. Het is een combinatie van het 
robuuste Moorse fort, het Alcazaba, het Christelijke 
renaissance paleis van Karel V en de Generalife, 
het zomerpaleis van de Nasridische sultans van 
Granada. Kortom, het Alhambra is een lust voor het 
oog! Opgelet: toegangstickets voor het Alhambra 
worden beperkt uitgegeven en zijn niet ter plaatse 
te verkrijgen. Het is dan ook noodzakelijk deze 
ruim vooraf online te bestellen. Natuurlijk zwerf je 
ook door de Moorse wijk Albaicín waar je je in een 
sprookje van duizend-en-één nacht waant. De wijk 
bestaat uit steile straatjes, pleintjes en witgekalkte 
huizen. Geniet van het gezellige centrum met haar 
vele restaurantjes en barretjes. Bestel een wijntje 
en proef de tapas op een van de vele terrasjes. 
Overnachting in Granada.

3E DAG: GRANADA O
Nog een dag in Granada! Ontdek nog meer 
van deze bijzondere stad of trek met de wagen 
naar het onherbergzame berggebied van de 
Alpujarras, gelegen op de zuidelijke uitlopers van 

de Sierra Nevada. Hier bewonder je verschillende 
karakteristieke bergdorpjes en geniet je van 
schitterende bergpanorama’s. Overnachting in 
Granada.

4E DAG: GRANADA - CÓRDOBA (210 KM) O
In de middeleeuwen een superbelangrijke stad in 
Europa, nu nog steeds een fascinerende culturele 
hotspot: Córdoba. Er is zoveel te zien dat het hele 
historische centrum van Córdoba geclassificeerd 
staat als UNESCO Werelderfgoed. Het centrum is 
zo goed bewaard gebleven dat je het gevoel hebt in 
de middeleeuwen rond te lopen. Bezichtig vandaag 
de belangrijkste highlights, zoals de Romeinse Brug 
en de pittoreske Joodse Wijk waar de bloemrijke 
steegjes je zo naar de 15e-eeuwse synagoge leiden. 
Bewonder zeker ook de Mezquita. Vroeger was de 
Mezquita, op die van Mekka na, de grootste moskee 
ter wereld. Iedere islamitische heerser liet een 
stukje aan de moskee bijbouwen, zodat deze bleef 
groeien. Na de herovering op de Moren bouwden de 
christelijke heersers er in het midden een kathedraal, 

INDIVIDUEEL ALHAMBRA, GRANADA

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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wat voor een aardig contrast zorgt met de moskee. 
Overnachting in Córdoba.

5E DAG: CÓRDOBA - SEVILLA (145 KM) O
Alle ogen gericht op de wonderen van Sevilla! De 
stad verbergt kronkelstraatjes vol kleurrijke huizen, 
prachtige paleizen, mooie pleinen met charmante 
kerkjes en talloze tapasbars. Niet te missen is 
het Real Alcázar, een schatkist in oorspronkelijke 
Mudéjarstijl. De architectuur van het Real Alcázar 
kenmerkt zich door gedecoreerde bogen vol kleur 
en detail, aangevuld met schitterende tuinen. Geniet 
van de zon en droom weg op Plaza de España, 
het magisch, overweldigende plein dat op bijna 
alle ansichtkaarten afgebeeld staat. Een tip voor 
’s avonds: ga naar een wervelende en passievolle 
flamencoshow. Overnachting in Sevilla.

6E DAG: SEVILLA O
Tijd voor Sevilla’s meest indrukwekkende monument: 
’s werelds grootste Gotische kathedraal. Zie je de 
Giralda-toren? Dat was ooit een minaret, 

8-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF ANDALUSIA

 ESPRT000

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 7x ontbijt

TUI FLY
TUI fly vliegt dagelijks naar Malaga

VERTREKDATA
Dagelijks

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 324 P.P.*

PLAZA DE ESPAÑA, SEVILLA

PINTXOS

GIRALDA, SEVILLA

daarna is deze omgebouwd tot klokkentoren. Verken 
ook de kronkelende straten van de oude Joodse wijk 
Santa Cruz. En vergeet zeker niet de heerlijke tapas 
te proeven ergens onderweg! Overnachting in Sevilla.

7E DAG: 
SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL (245 KM) O
Rit naar het schilderachtige Ronda, een juweel 
in de bergen. Bewonder de Puerto Nuevo, een 
ongelofelijke, stenen brug over de 120 meter 
diepe kloof die de stad in twee verdeelt. De 
adembenemende uitzichten over verre velden 
en de duizelingwekkende diepte onder je zijn 
overweldigend. Overnachting aan de Costa del Sol.

8E DAG: COSTA DEL SOL - MÁLAGA O
Einde van een mooie reis. Terug naar de luchthaven 
van Málaga voor de terugvlucht.
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ADRIATIC SEA 

Zagreb

Split

Neum

Trogir
Šibenik

Krka NP

Mostar

Makarska

Plitvice

CROATIA

BOSNIA
HERZEGOVINA

MONTENEGRO

Dubrovnik

Zadar
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Kruispunt van cultuur en natuurpracht
• DE ONGEREPTE NATUUR VAN DE PLITVICE MEREN

• DE VEELZIJDIGE HOOFDSTAD ZAGREB

• DE MOOISTE STEDEN VAN DALMATIË

• DUBROVNIK, DE PAREL VAN DE ADRIATISCHE ZEE

1E DAG: DUBROVNIK
Aankomst op de luchthaven van Dubrovnik. Ophalen 
van de huurwagen en rit naar het hotel. 
’s Avonds is het heerlijk vertoeven in deze UNESCO 
Werelderfgoedstad. Dubrovnik is zonder twijfel de 
meest bekende filmlocatie van de serie Game of 
Thrones.

2E DAG: 
DUBROVNIK - MAKARSKA - BIOGRAD (336 KM) O
Prachtige rit langsheen de Dalmatische kust. 
Onderweg bezoek je Makarska, gelegen aan de voet 
van het 1762m hoge Biokovo gebergte. Daarna 
verder naar het typische vissersdorp Biograd, gelegen 
op een klein schiereiland. Deze stad is bekend om 
het cultureel en historisch erfgoed dat getuigt over 
het turbulente verleden. Bovendien zijn er ook vele 
mooie stranden met kristalhelder water. In de zomer 
worden tal van feesten en festivals georganiseerd 
met lokale hapjes, drankjes, authentieke souvenirs 
en folklore in overvloed. De gastronomie liefhebbers 
kunnen in de restaurants en tavernes van de lokale 
specialiteiten proeven. 

3E DAG: BIOGRAD - ŠIBENIK - KRKA NP - 
BIOGRAD (105 KM) O
Šibenik staat bekend om zijn gezellige centrum en 
rijk versierde gebouwen. De Sint-Jacobuskathedraal 
behoort door zijn unieke schoonheid tot het 
UNESCO Werelderfgoed. Ga in de namiddag 
per boot vanuit Skradin naar de kristalheldere 
watervallen van het Krka nationaal park, waar je kan 
genieten van een verkoelende duik in het water.

4E DAG: BIOGRAD - PLITVICE MEREN NP - 
ZAGREB (293 KM) O
Na het ontbijt gaat het naar de Plitvice Meren, het 
grootste nationaal park van Kroatië en een van de 
mooiste natuurgebieden in Europa. Een aangename 
wandeling in deze UNESCO Werelderfgoedsite 
neemt je mee langs zestien meren die met elkaar 
verbonden zijn via imposante watervallen. De 
ongerepte natuur in het park is adembenemend. 
Dankzij verschillende ecosystemen die naast elkaar 
bestaan, wonen er diverse planten en dieren, 
waaronder zeldzame soorten zoals de bruine beer.

5E DAG: ZAGREB O
Ontdek de veelzijdige hoofdstad Zagreb, dat erg veel 
te bieden heeft voor iedereen die geïnteresseerd is 
in cultuur, geschiedenis en kunst. Neem de kabellift 
naar de Bovenstad, vanwaar je een prachtig uitzicht 
hebt over de stad. De kleurrijke St. Marcuskerk met 
mozaiëk betegeld dak en de vele barokke paleizen 
verwijzen naar de nauwe band met het Oostenrijk-
Hongaarse rijk. Het Museum of Broken Relationships 
is wellicht een van de meest bijzondere musea in 
Kroatië. Deze plek is gewijd aan mislukte relaties en 
verloren liefdes. Gebroken harten vinden hier een 
opbergplaats voor hun sentimentele aandenkens, 
en anderen kunnen troost vinden in de alledaagse 
tragedies van mensen. In de Benedenstad vind je 
veel parken waar mooie wandelingen kunnen worden 
gemaakt.

6E DAG: ZAGREB - ZADAR - SPLIT (443 KM) O
Zadar was ooit de hoofdstad van het koninkrijk 
Dalmatië en is een van de oudste steden van 
het land. Het historische centrum is gelegen op 

INDIVIDUEEL DUBROVNIK

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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een schiereiland en dateert bijna volledig uit de 
Venetiaanse periode. De Donatiuskerk en de 
kathedraal behoren tot de absolute hoogtepunten 
van een bezoek.

7E DAG: SPLIT - TROGIR - SPLIT (60 KM) O
Vandaag ontdek je Trogir en Split. Beide steden staan 
geklasseerd op de lijst van UNESCO Werelderfgoed 
en werden net als Dubrovnik ook als filmlocatie 
gebruikt voor de serie Game of Thrones. Trogir 
is een historisch juweeltje waar de gebouwen 
en bezienswaardigheden elkaar verdringen in de 
geplaveide steegjes, die allemaal vertrekken vanaf 
het zonnige stadsplein. Trogir mag dan wel klein zijn, 
de uitzichten zijn er onevenaarbaar. Neem in Split 
de tijd om alles in je op te nemen, van de energieke 
historische oude stad tot de schaduwrijke natuur op 
de Marjan heuvel. Bezoek er het Diocletianus paleis, 
een stad binnen de stad.

11-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF CROATIA

 HRVRT002

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Silver & Gold 

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 10x ontbijt

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Dubrovnik: 
woensdag (14/04/21-29/09/21) & 
zaterdag (10/04/21-02/10/21)

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 31/10/21

* Vanafprijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 606 P.P.*

KRKA NATIONAAL PARK

ZAGREB SPLIT

OUDE BRUG, MOSTAR

8E DAG: SPLIT - IMOTSKI - MOSTAR (146 KM) O
Diep verscholen in het binnenland van Dalmatië 
ligt het stadje Imotski, met bijzondere stenen 
architectuur. Hier kan je de twee spectaculaire 
kratermeren Crveno Jezero en Modro bezoeken. Je 
kan er eveneens in zwemmen! Boven de stad staat 
het fort Topana uit de Turkse tijd. Daarna verder 
richting Mostar met zijn indrukwekkende Oude Brug, 
vele moskeeën en hamam.
9E DAG: 
MOSTAR - POCITELJ - DUBROVNIK (141 KM) O
In Pocitelj vind je een van de best bewaarde 
Ottomaanse nederzettingen in Bosnië-Hercegovina. 
Van op het hoogste punt van het dorp heb je 
een mooi uitzicht over de vruchtbare vallei van de 
Neretva rivier waar appelsienen, mandarijnen en 
watermeloenen geteeld worden.

10E DAG: DUBROVNIK O
Een volledige dag om Dubrovnik te ontdekken, de 
Parel van de Adriatische Zee. De ommuurde stad is 
een van de best bewaarde middeleeuwse steden van 
Europa. Verken de vele paleizen en kloosters of maak 
een 2 km lange wandeling over de stadsmuren en 
geniet van het spectaculaire uitzicht. De omwallingen 
rond het historische centrum bieden een mooi 
uitzicht over de oranje daken van stad die je 
ongetwijfeld aan King’s Landing doen denken.

11E DAG: DUBROVNIK O
Afgifte van de huurwagen en terugvlucht.
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Ontdek de groene parel in de Balkan
• LAND VAN CANYONS, BERGEN EN PARELWITTE STRANDEN

• RONDKUIEREN DOOR DE GEZELLIGE MEDITERRANE STEDEN

• HET ONGEREPTE REGENWOUD VAN BIOGRADSKA GORA

• DE EEUWENOUDE BERGMEREN VAN DURMITOR

1E DAG: TIVAT - BUDVA (25 KM)

Aankomst in Tivat. Ophalen van de huurwagen en 
rit naar Budva, een gezellig stadje en populaire 
badplaats aan de Adriatische Zee.

2E DAG: 
BUDVA - PERAST - KOTOR - BUDVA (70 KM) O
Na het ontbijt ontdek je de Baai van Kotor, die 
gekend staat als ‘Europa’s meest zuidelijke fjord’. 
In Perast kan je een korte boottocht maken naar 
het idyllisch gelegen eiland Gospa od Škrpjela met 
zijn barokke kerk. Daarna gaat het naar de goed 
bewaarde middeleeuwse stad Kotor, die op de lijst 
van UNESCO-Werelderfgoed prijkt. De vele gezellige 
steegjes nodigen uit om door de stad te flaneren. 
Beklim de trappen naar het 260 m hoge fort San 
Giovanni. Je inspanning wordt beloond door een 
adembenemend uitzicht over de baai. 

3E DAG: BUDVA - NJEGUŠI - LOVCEN NP - 
CETINJE - BUDVA (105 KM) O
Via de legendarische serpentijnenpas ga je naar het 
traditionele bergdorp Njeguši, dat vooral befaamd 
is voor zijn overheerlijke gerookte ham en kaas. 
Onderweg geniet je van een prachtig panorama. Niet 
te missen is een bezoek aan het Lovcen Nationaal 
Park, waar zich het mausoleum van prins-bisschop 
Petar II Njegoš-Petrovic bevindt. Daarna gaat het 
naar Cetinje, de historische hoofdstad van het land. 
Het stadsbeeld wordt nog steeds gedomineerd door 
de vele ambassades, paleizen en orthodoxe kerken.

4E DAG: 
BUDVA - STARI BAR - ULCINJ - BUDVA (134 KM) O
Ontdek de Montenegrijnse zuidkust die 
gekarakteriseerd wordt door zijn vele olijfbomen. Je 
bezoekt er Stari Bar, een spookstad die na een zware 
aardbeving volledig werd verlaten. De ruïnestad 
is een uniek openluchtmuseum. Later op de dag 
ontdek je Ulcinj, een historisch piratennest nabij de 
grens met Albanië, waar een typische oriëntaalse 
sfeer heerst.

5E DAG: BUDVA - SVETI STEFAN - SKADAR NP - 
KOLAŠIN (144 KM) O
Vandaag rijd je naar het noorden van Montenegro. Je 
start de dag met een korte stop nabij het mondaine 
schiereiland Sveti Stefan. Vervolgens verder naar het 
meer van Skadar, het grootste meer van de Balkan. 
Met een beetje geluk zie je er pelikanen en andere 
zeldzame watervogels. Via de hoofdstad Podgorica 
en de canyon van de Moraca rivier bereik je Kolašin. 

6E DAG: KOLAŠIN - BIOGRADSKA GORA NP - 
TARA - ŽABLJAK (109 KM) O
‘s Morgens verken je het Biogradska Gora Nationaal 
Park, een van de oudste beschermde natuurgebieden 
ter wereld. Een prachtige wandeling neemt je mee 
door de laatste ongerepte regenwouden van Europa. 
Vervolgens rijd je via de spectaculaire canyon van 
de Tara rivier richting Žabljak. In het dorp Ðurdevica 
Tara kan je de immense 170 m hoge Tara-brug 
bewonderen. Waaghalzen kunnen hier per zipline 
over een van de diepste kloven ter wereld zweven.

INDIVIDUEEL BIOGRADSKA GORA NP

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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7E DAG: ŽABLJAK - DURMITOR NP - 
ŽABLJAK (5 KM) O
Een volledige dag om het Durmitor Nationaal Park 
te ontdekken. Sinds 1982 staat het park op de 
UNESCO-Werelderfgoedlijst. Het landschap wordt 
gedomineerd door kristalheldere meren en dichte 
dennenbossen. Maak een korte wandeling rond 
het Zwarte Meer of kies voor een langere variant 
en bezoek Ledena Pecina, een unieke ijsgrot met 
ijspilaren.

8E DAG: 
ŽABLJAK - OSTROG - HERCEG NOVI (211 KM) O
Vandaag verlaat je het noorden van Montenegro 
en rijd je terug naar de Montenegrijnse kust. Net 
voorbij Nikšic zie je het mysterieuze klooster van 
Ostrog dat op een 900 m hoge bergwand gelegen is. 
Geniet van het prachtige uitzicht en de mystiek van 
de orthodoxe liturgie. Daarna gaat het verder naar 
Herceg Novi.

11-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF MONTENEGRO

 MNERT000

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 10x ontbijt
• Huurwagen VW Golf of gelijkwaardig met 

Super CDW en grensoverschrijdende kaart

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Montenegro: 
maandag (17/05/21-20/09/21) & vrijdag 
(23/04/21-01/10/21)

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/05/21 tot 30/09/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten

VANAF € 1.023 P.P.*

PERAST

TARA-BRUG CETINJE

BAAI VAN KOTOR

9E DAG: HERCEG NOVI - DUBROVNIK - 
HERCEG NOVI (100 KM) O
Korte rit naar de Montenegrijns-Kroatische grens. 
Via de vruchtbare Konavle-vallei, bereik je Dubrovnik. 
Door zijn pittoresk middeleeuwse centrum wordt 
de stad ook wel ‘de Parel van de Adriatische 
Zee’ genoemd. Ontdek de prachtige paleizen, 
de kloosters, de 2 km lange stadsmuren en de 
indrukwekkende forten. Na het bezoek keer je terug 
naar Herceg Novi.

10E DAG: HERCEG NOVI O
Vrije dag om uit te rusten aan de stranden van 
Herceg Novi of bezoek de oude stad waar je vele 
overblijfselen uit de Venetiaanse en Ottomaanse 
periode kan terugvinden. Een gezellige wandeling 
langsheen de 7 km lange promenade met zijn vele 
winkels, cafés en restaurants mag je zeker niet 
missen. 

11E DAG: HERCEG NOVI - TIVAT (23 KM) O
Afgifte van de huurwagen aan de luchthaven van 
Tivat. 
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Volg de beroemde Ring Road
• ERVAAR EN BEWONDER DE WOESTE, ONGEREPTE NATUUR

• ONTDEKKING VAN HET VULKANISCHE GEBIED VAN MÝVATN

• AANSCHOUW DE INDRUKWEKKENDE GODAFOSS WATERVAL

• NIET TE MISSEN: DE GOLDEN CIRCLE EN SKAFTAFELL NP

1E DAG: KEFLAVÍK - SCHIEREILAND REYKJANES - 
HVERAGERDI (120 KM)

Aankomst op de luchthaven van Keflavík. Volg 
de zuidkust van het schiereiland Reykjanes, een 
gebied van uitgestrekte lavavelden, in de richting 
van Hveragerdi. Stop onderweg in het kleine 
vissersdorpje Grindavík en aan het grote meer van 
Kleifarvatn. Nabij vind je Krýsuvík, een kleurrijk, actief 
vulkanisch gebied met felgele, rode en groene tinten. 
Een goed onderhouden pad leidt je langs fumarolen, 
modderpoelen en heetwaterbronnen. Overnachting 
in de regio van Hveragerdi.

2E DAG: 
HVERAGERDI - GOLDEN CIRCLE - VÍK (310 KM) O
Focus op de Golden Circle, de drie bekendste 
hoogtepunten van IJsland: Thingvellir National 
Park, Geysir en Gullfoss. Eerst ontdek je 
Thingvellir National Park dat opgenomen is op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Vervolgens naar 
Geysir, een zeer actief geothermisch gebied. Hier kan 
je de geiser Strokkur aanschouwen die om de paar 
minuten een grote hoeveelheid water spectaculair 

de lucht in spuit. Op 10 minuten rijden vind je de 
majestueuze waterval Gullfoss, voor velen de mooiste 
waterval. Door de grote nevelwolken die bij zonnig 
weer vrijwel altijd een regenboog veroorzaken, wordt 
het ook wel de ‘Gouden Waterval’ genoemd. Tijdens 
een fantastische tocht langs de zuidkust ontdek je 
ook nog de fotogenieke watervallen van Skógafoss en 
Seljalandsfoss. Overnachting in de regio van Vík.

3E DAG: VÍK - SKAFTAFELL NATIONAL PARK - 
JÖKULSÁRLÓN - HÖFN (280 KM) O
Start de dag met een bezoek aan Skaftafell National 
Park, een paradijs voor natuurliefhebbers. Niet te 
missen is de wandeling tot de Svartifoss waterval. 
Ga nadien naar bekende gletsjerlagune Jökulsárlón. 
Tijdens een boottocht krijg je de ultieme gelegenheid 
om prachtige foto’s te nemen van de grote stukken 
glinsterend ijs die er ronddrijven. Overnachting in de 
regio van Höfn.

4E DAG: 
HÖFN - OOSTFJORDEN - EGILSSTADIR (300 KM) O
Een mooie route langs de oostelijke fjordenkust 

waar je oprijzende bergen ziet met hun grote 
verscheidenheid aan kleuren. Onderweg kom je langs 
Reydarfjördur, wat vroeger een legerbasis is geweest 
van IJsland. Tegenwoordig is Reydarfjördur een 
typisch rustig vissersdorp. Door de rijke geschiedenis 
bevindt zich hier een oorlogsmuseum, waar je alles 
komt te weten over de Tweede Wereldoorlog in 
IJsland. Overnachting in de regio van Egilsstadir.

5E DAG: EGILSSTADIR - DETTIFOSS - 
MÝVATN/HÚSAVÍK (310 KM)  O
Op naar het volgende hoogtepunt van de reis, 
de grootste waterval van Europa, de majestueuze 
waterval Dettifoss. Met het hypnotiserende 
volume van de watermassa is dit een van de 
meest ontzagwekkende bezienswaardigheden van 
IJsland! Ga vervolgens op verkenning doorheen de 
vulkanische omgeving van Mývatn. Dit gebied is 
2300 jaar geleden ontstaan tijdens een krachtige 
eruptie en is een van de meest vulkanische 
plekken op aarde. Je vindt er kraters, lavavelden, 
warmwaterbronnen en borrelende modderpoelen. 
Maak een wandeling in Dimmuborgir, een 

INDIVIDUEEL GULLFOSS WATERVAL, GOLDEN CIRCLE

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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natuurreservaat dat bekend staat voor zijn enorme 
rotsformaties uit vulkanisch gesteente. Vlakbij ligt 
ook het kleurrijke solfatarenveld Namaskard, met 
zijn stomende, en vooral stinkende zwavelbronnen. 
Wandel nadien naar de Víti-explosiekrater en 
bewonder het adembenemende panorama over 
het maanachtige landschap. De krater is gevuld 
met mineraal houdend water waardoor het een 
opaalblauwgroene kleur heeft. Na een dag vol 
activiteiten in de buitenlucht is er niets zo leuk als 
heerlijk relaxen in het warme water van de natuurlijke 
baden van Mývatn. Aangezien het erg lang licht is in 
de zomermaanden zijn de baden open tot ’s avonds 
laat. Overnachting in de regio van Mývatn of Húsavík.

6E DAG: MÝVATN/HÚSAVÍK - GODAFOSS - 
AKUREYRI - SKAGAFJÖRDUR (130 KM) O
Rijd verder naar de indrukwekkende Godafoss 
waterval, oftewel de ‘Waterval van de Goden’. Vanaf 
het uitkijkplatform geniet je van een mooi panorama 
over deze waterval en de omgeving. Nadien kan 
je via een paadje naar beneden wandelen om zo 
de waterval van onderaf te bekijken; ook zeker de 
moeite waard. Verder naar de hoofdstad van het 
Noorden: Akureyri, gelegen aan een van de langste 
fjorden van het land, de Eyjafjördur. Walvissen 
laten zich hier graag zien en een walvissafari is dan 
ook echt aan te raden! In het oude stadsgedeelte 

8-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF ICELAND

 ISLRT021 

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Bronze & Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 7x ontbijt

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 30/10/21

* Vanafprijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 663 P.P.*

OMGEVING VAN MÝVATN

GLETSJERLAGUNE JÖKULSÁRLÓN

SVARTIFOSS, SKAFTAFELL NP

van Akureyri kan je ook interessante historische 
gebouwen bezichtigen. Overnachting in de regio van 
Skagafjördur.

7E DAG: SKAGAFJÖRDUR - REYKJAVÍK (490 KM) O
De rit naar Reykjavík gaat via de Skagafjördur 
vallei, een gebied bekend om de typische IJslandse 
paarden. Deze paarden vallen op door het kleine 
formaat en verschillende kleuren. Maar wat dit 
ras extra bijzonder maakt, merk je zodra ze gaan 
lopen. In de zogenoemde tölt-gang, is er namelijk 
geen zweefmoment en lijkt het op een soort 
snelwandelen. Ook kan je het kerkje in Vídimýri 
bezoeken, een van de mooiste turfkerken in IJsland. 
Aankomst in Reykjavík. Slenter door de winkelstraten 
Austurstræti en Laugavegur, ontdek het havengebied 
en geniet van het uitzicht over de stad vanaf de 
bijzondere Hallgrimskerk. ’s Avonds is het heerlijk 
vertoeven in een van de gezellige restaurants in de 
oude stadskern. Je kan vandaag ook nog naar de 
Blue Lagoon gaan, een van de grootste toeristische 
trekpleisters, gelegen op 50 km van Reykjavík. In de 
warme baden is het heerlijk ontspannen. Opgelet, 
je bezoek aan de Blue Lagoon dien je vooraf te 
reserveren. Overnachting in Reykjavík.

8E DAG: REYKJAVÍK - KEFLAVÍK (55 KM) O
Einde van een prachtige natuurreis. Terug naar de 
luchthaven van Keflavík voor de terugvlucht.

📍 TIP 
Beschik je over meer tijd om het prachtige 
IJsland te ontdekken? Neem dan zeker ook een 
kijkje naar volgende twee rondreizen:

Best of Iceland Full Circle (ISLRT019)
10-daagse rondreis per huurwagen
VANAF € 854 P.P.

Grand Tour of Iceland (ISLRT020)
14-daagse rondreis per huurwagen
VANAF € 1.429 P.P.

MEER INFO?
VRAAG ERNAAR BIJ UW REISAGENT!
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• MOOI UITGESTIPPELDE REISROUTE
• DE GOLDEN CIRCLE EN DE PRACHTIGE ZUIDKUST
• ONTDEK HET SCHIEREILAND SNÆFELLSNES, ‘IJSLAND IN HET KLEIN’
• RUIGE NATUUR: WATERVALLEN, GLETSJERS, LAVASTRANDEN, VULKANEN,…

7-daagse rondreis 
per huurwagen

BEST OF 
SOUTH & 
WEST ICELAND

VANAF € 542 P.P.*

ISLRT017

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Bronze & Silver

INBEGREPEN 
• Alle vermelde overnachtingen
• 6x ontbijt

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 30/10/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: KEFLAVÍK - SCHIEREILAND REYKJANES - 
HVERAGERDI (120 KM)

Aankomst op de luchthaven van Keflavík. Volg de 
zuidkust van het schiereiland Reykjanes, een gebied van 
uitgestrekte lavavelden. Stop onderweg in het kleine 
vissersdorpje Grindavík en aan het grote meer van 
Kleifarvatn. Nabij vind je Krýsuvík, een kleurrijk, actief 
vulkanische gebied met felgele, rode en groene tinten. 

2E DAG: HVERAGERDI - GEYSIR - GULLFOSS - 
SELJALANDSFOSS - SKÓGAFOSS - VÍK (265 KM) O
Start de dag met stop aan Geysir waar je de zeer 
actieve geiser Strokkur bezichtigt. Op slechts 10 minuten 
hiervandaan verdwijnt de majestueuze Gullfoss in 
een diepe canyon. Tijdens een mooie tocht langs de 
zuidelijke kust ontdek je de Seljalandsfoss waterval en de 
fotogenieke Skógafoss waterval. Op het zwarte lavastrand 
van Reynisfjara zie je de woeste branding en een 
fascinerende piramide van basaltzuilen.

3E DAG: VÍK - SKAFTAFELL NATIONAL PARK - 
JÖKULSÁRLÓN - VÍK (390 KM) O
Trek je wandelschoenen maar aan want vandaag ga je naar 
Skaftafell National Park, een paradijs voor wandelaars en 
natuurliefhebbers. Dit park biedt een enorme variatie aan 
gletsjers, heide, bergen, berkenbossen, ijsrivieren, beekjes 
en zanderige vlakten. Een tip voor de namiddag is een 
boottocht op het gletsjermeer van Jökulsárlón.

4E DAG: VÍK - THINGVELLIR NATIONAL PARK - 
BORGARNES (270 KM) O
Vandaag neem je dezelfde route als op dag 2 terug 
langs de zuidkust. Kwam je die dag tijd te kort, dan kan 

je vandaag de plekken bezoeken die je toen niet kon 
doen. Nadien ga je naar het Thingvellir National Park. 
Een wandeling door de Almannagjá canyon geeft je een 
perfect beeld van de geologie en de geschiedenis van 
IJsland.

5E DAG: BORGARNES - SCHIEREILAND 
SNÆFELLSNES - BORGARNES (290 KM) O
Ontdek het schiereiland Snæfellsnes, ook wel ‘IJsland 
in het klein’ genoemd. Met de auto passeer je kleine 
vissersdorpjes, watervallen, imposante zeekliffen, 
vulkanische pieken, zwarte stranden en bergen. Kortom, 
je bevindt je in een spectaculair en fascinerend landschap. 
Een stop aan de iconische berg Kirkjufell, gelegen in 
een grandioos maar ruig landschap, mag zeker niet 
ontbreken. De waterval voor de berg zorgt al jaren voor 
ongeëvenaarde foto’s.

6E DAG: BORGARNES - REYKJAVÍK (90 KM) O
Via de Borgarfjördur regio rijd je terug naar Reykjavík. 
Slenter door de winkelstraten Austurstræti en Laugavegur, 
ontdek het havengebied en geniet van het uitzicht over 
de stad vanaf de bijzondere Hallgrimskerk. Vandaag kan 
je ook naar de Blue Lagoon gaan, een van de grootste 
toeristische trekpleisters. Het geothermische bad ligt in 
een veld van gestolde lava. Hierdoor verwarmt de aarde 
het water tot een temperatuur van ongeveer 39 °C.

7E DAG: REYKJAVÍK - KEFLAVÍK (55 KM) O
Terug naar de luchthaven van Keflavík voor de terugvlucht.

Ontdek de natuurwonderen van Zuid- en West-IJsland

KIRKJUFELL, SCHIEREILAND SNÆFELLSNES

STROKKUR
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NORWAY
SWEDEN

FINLAND

DENMARK

Haugesund
Bergen

Hellesylt Geiranger
Ålesund

Molde
Trondheim

Tromsø

Honningsvåg

Kiel (Germany)

NOORDKAAP

12-daagse cruise

NOORD-EUROPA
De onderstaande vermelde Mein Schiff, 
onderdeel van TUI Cruises vertrekdata 
zijn slechts een selectie uit hun aanbod 
Noord-Europese cruises. Voor alle data en 
gedetailleerde routes kan je terecht bij je 
reisagent.

VANAF € 2.295 P.P. *

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen aan boord 

van de Mein Schiff 1 of Mein Schiff 4
• 11x ontbijt, 10x middagmaal, 

11x avondmaal 
• Havengelden en -taksen
• Fooien voor het cruisepersoneel
• Premium All Inclusive service

PRAKTISCHE INFO
De route van de cruise is steeds onder 
voorbehoud van wijzigingen. 

De hieronder vermelde cruises vertrekken 
vanuit Kiel. De haven van Kiel is makkelijk 
bereikbaar per auto. Via de website 
www.portparking.de kan je zelf op voorhand 
een parkeerplaats boeken zodat je zonder 
zorgen op cruise kan vertrekken. 

VERTREKDATA
Mein Schiff 1
24/05/2021: Noorwegen met Noordkaap I
06/06/2021: Noorwegen met Noordkaap II
17/06/2021: Noorwegen met Noordkaap III

Mein Schiff 4
05/08/2021: Noorwegen met Noordkaap & 
Geiranger

* Prijs o.b.v. een tweepersoons binnenkajuit 
onder garantie  excl. vluchten, transfers en 
excursies

📍 TIP
Gratis gebruik van sauna en fitness aan boord 
van Mein Schiff, onderdeel van TUI Cruises.

• CRUISE OP BASIS VAN PREMIUM ALL INCLUSIVE
• GEZONDE EN GEVARIEERDE KEUKEN AAN BOORD
• BEWONDER DE ADEMBENEMENDE NOORSE NATUUR
• VERTREK VANUIT KIEL

N
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R

D
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U
R

O
PA

INDIVIDUEEL

Op de hiernaast vermelde vertrekdata zal je alvast 
aanmeren in de drie onderstaande bekende havens:

TROMSØ
Deze belangrijke havenstad, die al ten tijde van de 
Vikingen bestond, staat ook bekend als de plek 
waarvandaan de eerste poolexpedities vertrokken. 
De prachtige IJszeekathedraal, het Poolmuseum en 
het Tromsømuseum zijn zeker een bezoek waard. 
Voor een schitterend panorama over de stad en de 
omgeving, kan je de Fjelheisen kabelbaan nemen tot 
aan de top van de berg Storsteinen. 

HONNINGSVÅG
Honningsvåg is de dichtstbijzijnde plaats bij 
de Noordkaap en vandaar een heel populaire 
toeristenbestemming. Van hieruit vertrekken dan ook 
de excursies naar de Noordkaap, het meest noordelijke 
punt van het Europese vasteland. Kenmerkend is de 
grote doorkijk wereldbol, het symbool van deze plek. 
Vanaf de rotswand, die 300 meter boven de zeespiegel 
uitsteekt, heb je een spectaculair uitzicht. Aangezien 
dit een gegeerde bestemming is raden we je aan om 
op voorhand online via de rederij je excursie al bij te 
boeken. 

TRONDHEIM
De meeste bezienswaardigheden in deze Noorse stad 
liggen op wandelafstand. Het belangrijkste gotische 
monument van Noorwegen, de Nidaroskathedraal, is 
gelegen in het historische centrum van Trondheim. Het 
wat noordelijker gelegen voormalig koninklijk verblijf, 

Stiftsgården, is ook de moeite waard. Of wandel aan 
de oostkant van de rivier Nidelva door de charmante 
stegen van de wijk Bakklandet met zijn typische 
gerestaureerde vrolijk gekleurde houten pakhuizen op 
palen. 

PREMIUM ALL INCLUSIVE
Het verblijf aan boord van de Mein Schiff, onderdeel 
van TUI Cruises, is op basis van Premium All Inclusive. 
Dit betekent een keuze uit meer dan honderd 
merkdranken (m.u.v. bijzondere wijnen, champagne, 
sterke dranken, geselecteerde cocktails die worden 
aangeboden voor een meerprijs). Ook kan je kosteloos 
gebruik maken van bijna alle restaurants, de wellness 
(exclusief behandelingen) en fitness. Bovendien 
kan je de hele dag genieten van diverse snacks en 
entertainment aan boord van de Mein Schiff schepen.

EXCURSIES
Excursies zijn niet inbegrepen. Vanaf 4 maanden voor 
afreis tot 1 week voor vertrek heb je de mogelijkheid 
om online via de rederij excursies bij te boeken. Dit 
kan ook nog aan boord, maar beschikbaarheid is 
steeds onder voorbehoud. 

TAAL AAN BOORD
De voertaal aan boord is Duits, maar de meeste 
medewerkers kunnen je ook in het Engels te woord 
staan. Je dient er rekening mee te houden dat alle 
omroepberichten, dagprogramma’s en excursies in het 
Duits worden uitgevoerd (m.u.v. de safety drill).  

Cruise naar het verre noorden
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Lillehammer
Hamar

Otta

NORWAYÅlesund

Førde
Geiranger

Sognefjord

Geilo

Flåm

Bergen

Oslo
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• GA OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR DE INDRUKWEKKENDE NATUUR
• SPECTACULAIRE WATERVALLEN EN IMMENS GROTE FJORDEN
• RIJD OVER DE TROLLSTIGEN MET ADEMBENEMENDE UITZICHTEN
• MINICRUISES OP DE PRACHTIGE GEIRANGERFJORD ÉN  SOGNEFJORD

10-daagse rondreis 
per huurwagen

BEST OF 
THE FJORDS

VANAF € 837 P.P.*

NORRT003

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 9x ontbijt
• Minicruise van 1 uur op de Geirangerfjord 

(Hellesylt-Geiranger)
• Minicruise van 2 uur op de Sognefjord 

(Kaupanger-Gudvangen)

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/06/21 tot 30/09/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: OSLO - HAMAR (90 KM)

Aankomst op de luchthaven van Oslo en opname van 
de huurwagen. Via het Mjosameer rijd je naar Hamar.
2E DAG: HAMAR - LILLEHAMMER - 
OTTA/KVITFJELL (170 KM) O
Ontdek Lillehammer. Vanop de top van de oude 
skischans heb je een geweldig uitzicht. Bezoek zeker 
Maihaugen, het grootste openluchtmuseum van 
Europa. Daarna noordwaarts door de regio van Peer 
Gynt, een legende in Noorse sprookjes.
3E DAG: OTTA/KVITFELL - TROLLSTIGEN - 
ÅLESUND (320 KM) O
Via Gudbrandstal en Dombås naar de Rauma vallei 
en de groene vallei van Isterdal. Dan is het tijd 
voor de Trollstigen, de ‘Trollenweg’ die je met 11 
haarspeldbochten naar boven brengt. Aan het uitkijkpunt 
op de top kan je genieten van een fenomenaal uitzicht 
over de Geirangerfjord en zijn omgeving. Daarna rit naar 
Ålesund, ook wel het ‘Venetië van Noorwegen’ genoemd.
4E DAG: ÅLESUND - GEIRANGERFJORD - 
GEIRANGER (165 KM) O
Onderweg naar Hellsylt neem je een korte ferryovertocht 
(Magerholm-Sykkylven, ter plaatse te betalen). Vanuit 
Hellsylt maak je een imposante cruise van één uur naar 
Geiranger over de diepblauwe Geirangerfjord, UNESCO 
Werelderfgoed. Bewonder de talrijke watervallen zoals de 
Brudesløret (de bruidssluier) en de De Syv Søstre (de 
zeven zusters).
5E DAG: GEIRANGER - BRIKSDALGLETSJER - 
FØRDE (220 KM) O
Panoramische rit langs het Hornindalmeer. Vervolgens 
naar Briksdal waar je de grootste gletsjer van het 
Europese vasteland aantreft. Een wandelpad van 

ca. 2,5 km brengt je in ongeveer 40 minuten tot aan 
het meer van Briksdal, vanwaar je een adembenemend 
uitzicht hebt op de ijsmassa.
6E DAG: FØRDE - SOGNEFJORD - BERGEN (280 KM) O
Rit naar Kaupanger, vertrekpunt van een prachtige 
minicruise van 2 uur over de beroemde Nærøyfjord, 
een vertakking van de Sognefjord. De soms zeer smalle 
Nærøyfjord in combinatie met de hoge bergtoppen zorgt 
voor een sensationeel zicht. Aankomst in Gudvangen en 
rit naar Bergen.
7E DAG: BERGEN O
Verken de charmante Hanzestad en wandel door de 
kleurrijke hanzewerf Bryggen, UNESCO Werelderfgoed. 
Vroeger een belangrijke handelsplaats, nu vind je er 
voornamelijk pottenbakkers, juweliers en kunstenaars. 
Bezoek ook zeker de bekende vismarkt. Met de 
Fløibanen-kabelbaan kan je naar de top van de berg 
Fløyen voor een overweldigend uitzicht.
8E DAG: BERGEN - FLÅM - GEILO/GOL (340 KM) O
Via het Kvamskogenplateau naar de waterval Steindalsfoss 
en via de Hardangerfjord naar Flåm. Neem het beroemde 
Bergensbaan-treintje, de Flåmsbana. Dit is een van de 
mooiste panoramische treinreizen én stijlste spoorlijnen 
ter wereld. Tijdig reserveren is aangeraden.
9E DAG: GEILO/GOL - OSLO (220 KM) O
Tijd voor Oslo. Dankzij de vele restaurants en nieuwe 
stadswijken bruist Oslo van energie. Wandel door de Karl 
Johan Gate met zijn sfeervolle straatanimatie. Bewonder 
de enorme collectie beelden in Vigelandpark. Ook het 
bekende museum voor Vikingschepen is een aanrader.
10E DAG: OSLO (50 KM) O
Einde van een prachtige reis.

Noorwegen op haar best!

GEIRANGERFJORD

FLÅM
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Lillehammer

Ålesund

Kristiansund Trondheim

Røros

Otta
Geiranger

Førde

Geilo

NORWAY

Flåm

Bergen

Oslo

Hamar

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

15-daagse rondreis 
per huurwagen

GRAND TOUR 
OF THE FJORDS

VANAF € 1.174 P.P.*

NORRT004

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen 
• 14x ontbijt
• Minicruise van 1 uur op de Geirangerfjord 

(Hellesylt-Geiranger)
• Minicruise van 2 uur op de Sognefjord 

(Kaupanger-Gudvangen)

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/06/21 tot 30/09/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

• ONTDEKKING VAN ECHT ÁLLE HOOGTEPUNTEN VAN NOORWEGEN
• PRACHTIGE PANORAMA’S, RUIGE NATUUR EN SCANDINAVISCHE STEDEN
• OP AVONTUUR LANGS DE TROLLSTIGEN EN DE ATLANTIC ROAD
• MINICRUISES OP DE GEIRANGERFJORD ÉN SOGNEFJORD
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INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: OSLO - HAMAR (90 KM)

Aankomst en, via het Mjosameer, rit naar Hamar.
2E DAG: 
HAMAR - LILLEHAMMER - OTTA/KVITFJELL (170 KM) O
Ontdekking van Lillehammer. Daarna noordwaarts door de 
regio van Peer Gynt, een legende in Noorse sprookjes.

3E DAG: OTTA/KVITFJELL - RØROS (225 KM) O
Via de vallei Gudbrandsdal naar Østerdalen. Ga wandelen 
in Rondane National Park. Verder noordwaarts naar Røros.

4E DAG: RØROS - TRONDHEIM (155 KM) O
Bewonder in Trondheim de Nidaros kathedraal en de vele 
houten pakhuizen op palen over de rivier Nidelven. Bezoek 
Fort Kristiansten voor een mooi uitzicht.

5E DAG: TRONDHEIM - ATLANTIC ROAD - 
KRISTIANSUND (250 KM) O
Vanuit Halsa neem je de ferry naar Kanestraum (niet 
inbegrepen). Vervolgens rijd je over de beroemde en 
unieke ‘Atlantic Road’, een van de mooiste autoroutes ter 
wereld naar Kristiansund, bekend vanwege de export van 
gedroogde vis (klipfi sk).

6E DAG: 
KRISTIANSUND - TROLLSTIGEN - ÅLESUND (260 KM) O
Vanuit Sølsnes neem je de ferry naar Åfarnes (niet 
inbegrepen) en rijd je door via Åndalsnes naar de vallei 
van Isterdal. Daarna brengt de Trollstigen, de ‘Trollenweg’, 
je met 11 haarspeldbochten naar boven voor een mooi 
uitzicht. Verder naar Ålesund.

7E DAG: ÅLESUND - GEIRANGERFJORD - 
GEIRANGER (165 KM) O
Korte ferryovertocht van Magerholm naar Sykkylven (niet 
inbegrepen). Vanuit Hellsylt maak je een imposante cruise 
van één uur naar Geiranger over de diepblauwe Geiranger-
fjord, UNESCO Werelderfgoed.

8E DAG: 
GEIRANGER - BRIKSDALGLETSJER - FØRDE (220 KM) O
Panoramische rit langs het Hornindalmeer. Vervolgens 
naar Briksdal waar je de grootste gletsjer van het Europese 
vasteland aantreft.

9E DAG: FØRDE - SOGNEFJORD - FLÅM (150 KM) O
Rit naar Kaupanger, vertrekpunt van een prachtige mini-
cruise van 2 uur over de beroemde Nærøyfjord. Aankomst 
in Gudvangen en rit naar Flåm.

10E DAG: FLÅM - BERGEN (170 KM) O
Neem het beroemde Bergensbaan-treintje, de Flåmsbana, 
een van de mooiste panoramische treinreizen én steilste 
spoorlijnen ter wereld. Daarna rit naar Bergen.

 11E DAG: BERGEN O
Wandel door de kleurrijke hanzewerf Bryggen, UNESCO 
Werelderfgoed. Bezoek ook zeker de bekende vismarkt. 
Met de Fløibanen-kabelbaan kan je naar de top van de 
berg Fløyen voor een overweldigend uitzicht.

12E DAG: BERGEN - GEILO/GOL (300 KM) O
Rit naar Norheimsund, gelegen aan de oevers van de 
Hardangerfjord. Ga hier zeker achter de Steindalsfossen 
waterval staan. Bezoek in Eidfjord het interessante Har-
dangervidda Naturecenter.

13E DAG: GEILO/GOL - OSLO (250 KM) O
Bezoek het Valdres Folkemuseum in Fagernes. Via de 
mooie omgeving van de Tyrifjord rijd je verder naar Oslo.

14E DAG: OSLO O
Ontdekking van Oslo. Aanraders zijn: het Vigelandpark en 
het museum voor Vikingschepen.

15E DAG: OSLO (50 KM) O
Einde van een impressionante reis.

Alle hoogtepunten van Noorwegen

ATLANTIC ROAD

SYV SØSTRE, GEIRANGERFJORD
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Dublin

IRELAND

Kenmare
Killarney

Dingle

Galway
Clifden

Donegal
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Ontdek de Wild Atlantic Way

• DE ONGEREPTE SCHOONHEID VAN DE CONNEMARA

• OVERNACHTING OP HET SCHIEREILANDJE DINGLE

• SPECTACULAIR UITZICHT OP DE KLIFFEN VAN MOHER

• VERKEN HET SPROOKJESACHTIGE DONEGAL

1E DAG: DUBLIN (16 KM)

Fáilte go hÉirinn! Welkom in Ierland. Aankomst op 
de luchthaven en ophalen van de huurwagen. Maak 
een wandeling doorheen Dublin en bezoek zeker 
de prachtige bibliotheek van Trinity College met 
het beroemde Book of Kells vol vroegchristelijke 
manuscripten. Ook St. Patrick’s Cathedral, 
Christchurch Cathedral en Dublin Castle zijn een 
bezoek meer dan waard. Liefhebbers van Ierse 
dranken kunnen een bezoekje brengen aan de 
Guinness Storehouse of de Old Jameson Distillery. 
Snuif ’s avonds de sfeer op in een van de vele 
gezellige pubs en restaurants in de Temple Bar 
omgeving. Live muziek en Guinness gegarandeerd. 
Sláinte!

2E DAG: DUBLIN - KILLARNEY (308 KM) O
Vandaag ga je verder naar Killarney, een 
schilderachtig stadje in het zuidwesten van Ierland 
dat bekend staat om zijn levendige pubs, gezellige 
restaurants en aangename winkelstraten vol 
gekleurde gevels. Zin in een wandeling of fietstocht? 

Dan is Killarney National Park the place to be! Het 
nationaal park herbergt bossen, bergen, meren, 
watervallen en groene valleien. Bovendien vind je er 
ook tal van vervallen abdijen en kastelen. Bijna een 
kwart van het park wordt in beslag genomen door 
de drie meren van Killarney: Lough Leane, Muckross 
Lake en Upper Lake.

3E DAG: KILLARNEY - DINGLE (63 KM) O
Tijd om naar het schiereiland Dingle te trekken, 
bekend om zijn indrukwekkende kustlijn en Fungie 
de dolfijn die je ongetwijfeld zal tegenkomen tijdens 
een boottochtje. Het schiereiland werd vernoemd 
naar het gelijknamige vissersdorpje waar je zal 
overnachten. In Green Street vind je een leuke mix 
van bonte winkeltjes en authentieke pubs. Trek 
daarna verder langs de adembenemende kust tot het 
uiterste einde, de landtong Cloghar, van waar je een 
uitzicht hebt op de Blasket eilanden.

4E DAG: DINGLE - GALWAY (246 KM) O
Verder naar het pittoreske Galway. Maak onderweg 

zeker een stop aan de bekende ‘Cliffs of Moher’. 
Deze kliffen behoren tot de hoogste klifkusten van 
Europa en rijzen loodrecht uit de zee. Als het weer 
helder is, heb je vanop de kliffen een spectaculair 
uitzicht over de Araneilanden. Galway, de ‘City of the 
Tribes’, is een stad die je zeker zal bekoren. De stad 
weet hoe je iets moet vieren en is dan ook gastheer 
van verschillende kleurrijke festivals en evenementen. 
Hier ontdek je de levendigheid van de Ierse cultuur 
en word je ondergedompeld in een feestelijke sfeer 
door de gezellige, versierde straten vol kunstgalerijen. 
Geniet ’s avonds zeker van een verfrissende pint in 
een van de vele traditionele pubs. Het centrum is 
autovrij, dus slenter gerust rond in de kronkelige 
straten.

5E DAG: GALWAY - CLIFDEN (77 KM) O
Je vervolgt je weg verder langs uitgestrekte 
baaien en belandt midden in Connemara, een 
weids, dun bevolkt landschap in het westen van 
Ierland dat wordt gekenmerkt door uitgestrekte 
hoogveengebieden. 

INDIVIDUEEL REGIO VAN KILLARNEY

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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Door de weidsheid van het landschap zijn bijna 
overal de Twelve Bens zichtbaar, twaalf bergen 
waarvan de hoogste top 729 meter telt. Door de 
geïsoleerde ligging heeft de oorspronkelijke Ierse taal 
zich hier goed kunnen handhaven. Een aanzienlijk 
deel van deze regio hoort dan ook bij de Gaeltacht, 
de gebieden waar nog dagelijks Gaelic wordt 
gesproken. Bezienswaardigheden zijn o.a. The Aran 
Islands en het Connemara Heritage & History Centre.

6E DAG: CLIFDEN O
Neem vandaag de tijd om een wandeling te maken in 
het Connemara Nationaal Park. Het park beslaat zo’n 
2.957 hectare schilderachtige bergen, uitgestrekte 
moerassen, heidevelden, graslanden en bossen. Hier 
word je terug helemaal één met de natuur.

7E DAG: CLIFDEN - DONEGAL (225 KM) O
Je rijdt via een ongerept gebied naar het noorden. 
Een tussenstop in Westport kan je onmogelijk 
overslaan. Donegal is een van Ierland’s best 
bewaarde geheimen en betekent letterlijk ‘burcht 
van de vreemdelingen’. Het is de thuisbasis van de 
meest sublieme landschappen en prachtige stranden. 
Omdat Donegal grotendeels geïsoleerd is gebleven 
van de rest van het land zou de Ierse cultuur hier 
het best bewaard zijn gebleven. Ierse muziek, dans 
en de Keltische talen worden in Donegal er met de 
paplepel ingegeven.

10-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF IRELAND

 IRLRT004

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Bronze & Silver 

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 9x ontbijt
 

PRAKTISCHE INFO
Kies je voor hotelcategorie Bronze, dan verblijf 
je gedurende de reis in bed & breakfasts, m.u.v. 
Dublin waar het verblijf voorzien is in een hotel. 

VERTREKDATA
Dagelijks

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 551 P.P.*

DUBLIN

CLIFFS OF MOHER

CONNEMARA NP

8E DAG: DONEGAL O
In Donegal en omgeving tref je tal van kastelen en 
ruïnes. Natuurliefhebbers kunnen de dag spenderen 
in Glenveagh National Park, het tweede grootste 
nationaal park van Ierland. Aan de westkust van 
Donegal heb je de Sleave Leage cliffs waarvan 
gezegd wordt dat het een van de hoogste en 
mooiste zeekliffen van Europa zijn. De steile kliffen in 
combinatie met de ruige Atlantische Oceaan zijn in 
ieder geval indrukwekkend om te zien.

9E DAG: DONEGAL - DUBLIN (227 KM) O
Tijd om terug af te zakken naar Dublin. 
Bezienswaardigheden zijn o.a. Saint Valentine’s 
Shrine, de Georgian squares, Leinster House met het 
Ierse parlement, de O’Connell Bridge, de Four Courts 
en Phoenix Park, Europa’s grootste ommuurde 
stadspark. 

10E DAG: DUBLIN (16 KM) O
Slàn leat! Inleveren van de huurwagen aan de 
luchthaven en terugvlucht.
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Edinburgh

SCOTLAND

Glasgow

Trossachs NP

Loch Ness

Fort William

Perth

Pitlochry

Ullapool

Aviemore

Inverness
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Schotland, een natuurlijke schoonheid

• OP ZOEK NAAR NESSIE IN HET LEGENDARISCHE LOCH NESS

• HIPPE STEDEN EDINBURGH & GLASGOW

• BEWONDER IMPOSANTE KASTELEN

• DE RUIGE SCHOTSE HOOGLANDEN

1E DAG: EDINBURGH
Aankomst in Edinburgh, ophalen van de huurwagen 
en rit naar het hotel. Eerste kennismaking met de 
Schotse hoofdstad. Overnachting in de omgeving van 
Edinburgh.

2E DAG: EDINBURGH - 
PERTH / PITLOCHRY (70 KM / 114 KM) O
Vandaag ga je op ontdekking door Edinburgh. Geniet 
van een wandeling over de Royal Mile, de hoofdweg 
van het historische centrum, slenter rond tussen 
de vele winkeltjes die de stad rijk is en ontdek het 
indrukwekkende Edinburgh Castle, gelegen op de 
122 m hoge Castle Rock. In de namiddag rij je naar 
Perth van waar je een bezoek kan brengen aan 
het 19e-eeuwse Scone Palace. Overnachting in de 
omgeving van Pitlochry of Perth.

3E DAG: PERTH / PITLOCHRY - 
AVIEMORE / INVERNESS (205 KM / 138 KM) O
Net ten noorden van Pitlochry kan je een bezoek 
brengen aan de Blair Atholl Distillery, een van de 

oudste whiskystokerijen in Schotland. Daarna reis je 
verder naar Inverness, een belangrijke trekpleister 
voor de regio die beschouwd wordt als de hoofdstad 
van de Highlands. De heuvel waarop Inverness Castle 
staat, domineert al acht eeuwen lang deze stad. Ga 
op ontdekking in het gezellige centrum, bezichtig de 
kathedraal, slenter langs de oevers van de rivier de 
Ness of waag je aan een rustgevend drankje in een 
typisch Schotse pub. Overnachting in de omgeving 
van Aviemore of Inverness.

4E DAG: AVIEMORE / INVERNESS O
De regio Inverness-shire biedt voor elk wat wils. Er 
is de mogelijkheid om een tocht te maken door de 
woeste Schotse Hooglanden naar het pittoreske 
vissersdorp Ullapool, gelegen aan Loch Broom. 
Liefhebbers en kenners van geestrijke drankjes 
kunnen vandaag de beruchte Whisky Trail volgen 
langs de mooie dalen van de Speysideregio. 
Overnachting in de omgeving van Aviemore of 
Inverness.

5E DAG: AVIEMORE / INVERNESS - 
FORT WILLIAM / BALLACHULISH (155 KM / 106 KM) O
Vandaag staat er een bezoek aan het legendarische 
Loch Ness op het programma. Aan de oevers van 
het meer vind je de indrukwekkende ruïne van het 
Urquhart Castle dat een prachtig uitzicht biedt over 
het meer. Dit is ook de perfecte plaats om een glimp 
op te vangen van Nessie, ongetwijfeld de meest 
bekende maar eveneens meest mysterieuze bewoner 
van het meer. Daarna gaat de rit verder naar het 
pittoreske Fort William, gelegen aan Loch Linnhe. 
Overnachting in de omgeving van Fort William of 
Ballachulish.

6E DAG: FORT WILLIAM / BALLACHULISH O
Vandaag heb je een volledige dag om te genieten 
van de alom geprezen natuurpracht die Schotland 
zo bijzonder en aantrekkelijk maakt. Een aanrader 
is een tocht door de ruwe Glencoe vallei, die bij 
filmliefhebbers zeker een belletje zal doen rinkelen. 
Door zijn unieke schoonheid was dit landschap 

INDIVIDUEEL GLENCOE VALLEI

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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namelijk het decor van vele wereldberoemde 
kaskrakers waaronder Bravehaert, Highlander, Harry 
Potter en James Bond. Verder ten zuiden kan ook 
het charmante kustdorp Oban bezocht worden. 
Dit dorpje wordt de zeevruchtenhoofdstad van 
Schotland genoemd en is tijdens het hoogseizoen 
een trekpleister omwille van zijn prachtige ligging 
en de aanwezigheid van Orban whisky distilleerderij. 
Overnachting in de omgeving van Fort William of 
Ballachulish.

7E DAG: FORT WILLIAM / 
BALLACHULISH - GLASGOW (174 KM / 150 KM) O
Via het Loch Lomond & Trossachs National Park 
gaat het naar Glasgow. Nabij Drymen kan je een 
stuk wandelen over de Rob Roy Way, een weg door 
de Highlands waar wondermooie natuur de norm 
blijkt te zijn. Deze wandelroute is gewijd aan de 
Schotse volksheld Rob Roy MacGregor die doorgaans 
beschreven wordt als de Schotse versie van Robin 
Hood. 

8-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF SCOTLAND

 GBRRT000 

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Bronze & Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 7x ontbijt

PRAKTISCHE INFO
Kies je voor hotelcategorie Bronze, dan verblijf je 
in bed & breakfasts. 

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 31/10/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 379 P.P.*

EDINBURGH

EDINBURGH CASTLE

ULLAPOOL

In de namiddag aankomst in Glasgow, de grootste 
stad van Schotland. De kathedraal, het Clyde 
Auditorium, de universiteit en de botanische tuin 
zijn de belanrijkste bezienswaardigheden van de 
stad. Hiernaast staat Glasgow ook bekend om zijn 
talrijke musea, shoppingmogelijkheden en pittoreske 
straatjes. Kortom de ideale plek om te ontspannen 
na een onvergetelijke rondreis. Overnachting in de 
omgeving van Glasgow.

8E DAG: GLASGOW - EDINBURGH (63 KM) O
Rit naar Edinburgh. Afgifte van de huurwagen en 
terugvlucht. 
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Amman
Madaba
Mt. Nebo

Kerak

Petra

Wadi Rum
Aqaba

Aljun
Jerash

Dead Sea

ISRAEL
JORDAN

SAUDI ARABIA
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De mystieke wonderen van Jordanië
• BEZOEK AAN JERASH, HET ‘POMPEII VAN HET MIDDEN-OOSTEN’

• LAAT JE VERRASSEN DOOR HET WERELDWONDER PETRA

• ONTDEK HET JORDAANSE WOESTIJNLANDSCHAP PER 4X4

• GEWICHTLOOS DRIJVEN IN DE DODE ZEE

1E DAG: AMMAN
Vlucht naar Amman. Aankomst op de luchthaven 
en transfer naar het hotel in Amman voor de 
overnachting.

2E DAG: 
AMMAN - JERASH - AJLUN - DODE ZEE O
Verkenning van Amman, een van de oudste 
steden ter wereld. Hoewel het een snelgroeiende 
moderne stad is, vind je nog sporen van het oude 
Amman. Bezoek aan de citadel en het amfitheater. 
Daarna ga je naar Jerash, het ‘Pompeï van het 
Midden-Oosten’ en een van de best bewaarde 
ruïnesteden. De opgravingen begonnen in het begin 
van de 19e eeuw en gaan nog steeds verder want 
archeologen vermoeden dat nog bijna 90% van 
de oude stad onaangeroerd is. Wél opgegraven en 
van een bijzondere schoonheid zijn onder meer de 
triomfboog, de Tempel van Zeus en het Forum. Via 
prachtige naaldbossen en olijfgaarden naar de burcht 
van Ajlun. Vanop de burcht heb je een prachtig 
uitzicht over de streek. Overnachting aan de Dode 
Zee.

3E DAG: DODE ZEE O
Vrije dag aan de Dode Zee. Van alle wereldzeeën 
is de Dode Zee zonder meer de bijzonderste. Met 
haar 400 m beneden de zeespiegel is dit het laagste 
punt op aarde. Dankzij de hoge zoutconcentratie van 
maar liefst 27% is het onmogelijk om tijdens een 
zwempartij kopje onder te gaan. Smeer je zeker ook 
in met de uit de Dode Zee afkomstige modder om 
een babyzachte huid te krijgen. Overnachting aan de 
Dode Zee.

4E DAG: DODE ZEE - MADABA - MT NEBO - 
KERAK - PETRA O
Vandaag neem je de King’s Highway om naar Petra 
te rijden. Deze 5.000 jaar oude weg is een van de 
mooiste wegen in het Midden-Oosten. Onderweg 
bezoek je Madaba, een stadje gekend om haar kerk 
met een 6e-eeuwse vloermozaïek dat de landkaart 
van Palestina voorstelt. Verder naar de berg Nebo 
waar je een schitterend uitzicht hebt over de 
Jordaanvallei. Hier aanschouwde Mozes na een 
trektocht van vier jaar voor het eerst het Beloofde 

Land. De King’s Highway bezorgt je sublieme 
panorama’s over de ‘Grand Canyon van Jordanië’ met 
op de achtergrond de dam en het meer van Wadi 
Mujib.  Deze fotogenieke route brengt je ook naar 
de enorme kruisvaarderburcht van Kerak. Na een 
kort bezoek ga je verder naar Pertra. Overnachting 
in Petra.

5E DAG: PETRA O
Deze dag wordt zonder twijfel een van de 
hoogtepunten van de reis! Je bezoekt Petra, een 
mysterieuze plek, UNESCO-Werelderfgoed en een 
van de zeven wereldwonderen. Deze rozerode 
historische stad maakt ongetwijfeld een grootse 
indruk! De imposante façades, tombes en tempels 
zijn hier allemaal uit rotsen gehouwen. Om de stad 
te bereiken moet je door de Siq, een kilometerlange 
kloof waarvan de wanden tot 100 meter hoog 
zijn. Aan het einde van de Siq bevindt zich een 
van de belangrijkste monumenten van Petra, de 
Schatkamer Al Khazneh. Zin in een (conditionele) 
uitdaging? Wandel dan naar het afgelegen Klooster 

INDIVIDUEEL SCHATKAMER, PETRA

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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Ad Deir, het grootste monument van de stad. 
Immens impressionant en de 800 traptreden zeker 
waard! Het enorme theater, de Grote Tempel en de 
ontelbare muurgraven maken een bezoek aan Petra 
compleet. Overnachting in Petra.

6E DAG: PETRA - AQABA O
Je bezoekt nog Little Petra, niet zo monumentaal 
als zijn grote broer Petra, maar daarom niet minder 
interessant. Wie een compleet beeld wil krijgen van 
het gebied mag deze kleine nederzetting met zijn 
kleurrijke fresco’s zeker niet missen. Rit naar Aqaba. 
Vrije namiddag om heerlijk te ontspannen aan de 
Rode Zee. Overnachting in Aqaba.

7E DAG: AQABA - WADI RUM - AMMAN O
Na het ontbijt ga je naar de Wadi Rum, een 
spectaculair maan- en woestijnlandschap en bijgevolg 
een geliefkoosde filmlocatie. David Lean draaide 
er de populaire film Lawrence of Arabia met Peter 
O’Toole in de hoofdrol. Een recentere film is The 
Martian van regisseur Ridley Scott. Tijdens een 

8-daagse rondreis met privéchauffeur en -gids

BEST OF JORDAN

 JORRT000 / JORRT001

 HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Silver & Gold 

INBEGREPEN
• Nederlands- of Engelstalige lokale privégids
• Privéchauffeur
• Alle vermelde overnachtingen
• Alle vermelde lokale transfers
• 7x ontbijt
• Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden

VERTREKDATA
Dagelijks

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten

VANAF € 1.274 P.P.*

DODE ZEE

WADI RUM

SIQ, PETRA

bemande missie naar Mars wordt hoofdrolspeler 
Matt Damon op de planeet achtergelaten. Het 
fenomenale landschap van Wadi Rum fungeerde 
als decor. Tijdens een twee uur durende jeeptour 
verken je dit Jordaanse woestijnlandschap. Geniet 
van het rode en okerkleurige zand, de granieten 
rotsformaties, de indrukwekkende stilte en de 
tijdloze schoonheid. Vandaag rijden de bedoeïenen 
met een 4x4, maar hun traditionele gebruiken 
hebben zij allerminst verloren: het drinken van 
muntthee of koffie en gastvrijheid en respect voor 
de avonturier maken nog steeds deel uit van het 
dagelijkse leven in de woestijn. Daarna rit naar 
Amman voor de laatste overnachting.

8E DAG: AMMAN O
Met een koffer vol mooie herinneringen neem je 
afscheid van dit mystieke land. Transfer naar de 
luchthaven van Amman voor de terugvlucht naar 
huis.
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KENYA

Mt. Kenya

Mombasa

NairobiMasai Mara

Lake NaivashaLAKE
VICTORIA

Taita Hills

Tsavo West
Amboseli

Kilimanjaro
TANZANIA
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Land van de Leeuwenkoning
• PRIVÉSAFARI PER 4X4 DOORHEEN UITGESTREKTE SAVANNES

• UNIEKE KANS OM DE GROTE TREK MEE TE MAKEN IN MASAI MARA

• OP SAFARI MET DE KILIMANJARO OP DE ACHTERGROND

• OLIFANTEN SPOTTEN VANUIT JE PAALBUNGALOW IN TAITA HILLS

1E DAG: NAIROBI
Karibu! Een transfer brengt je naar het hotel in 
Nairobi. Kies voor een rustige namiddag of een 
optionele excursie naar het Giraffe Center. Vanaf 
een uitkijkplatform kijk je de bedreigde Rothschild 
giraf letterlijk in de ogen. Ook voor het avondmaal 
ben je vrij om te kiezen. Voor de vleesliefhebbers 
die altijd al krokodil of zebra wilden proeven, ligt het 
restaurant The Carnivore vlakbij. Overnachting in 
Tamarind Tree Hotel****.

2E DAG: NAIROBI - MASAI MARA O-M-A
Vanochtend maak je kennis met je gids/chauffeur, 
de reisgezel die je de komende week helpt met 
het spotten van wilde dieren. Masai Mara is 
het kroonjuweel onder de parken in Kenia, met 
uitgestrekte vlaktes, een grote verscheidenheid aan 
dieren en de bekende Masai stam. ’s Namiddags gaat 
het dak van de 4x4 omhoog en met de wind in de 
haren zoek je voor het eerst naar the Big Five. Haal 
die camera maar boven! Tijdens het seizoen van 
de Grote Trek ( juli-oktober) zorgt de oversteek van 

miljoenen gnoes en zebra’s voor een onvergetelijk 
natuurspektakel! De volgende 2 nachten verblijf je in 
Keekorok Lodge****.

3E DAG: MASAI MARA O-M-A
Vroeg uit de veren voor een ochtendsafari in Masai 
Mara. Vind jij de leeuw verscholen in het hoge gras 
of het luipaard liggend op een tak? Na de lunch in 
de lodge is er tijd voor een verfrissende duik in het 
zwembad. Als het heetst van de dag voorbij is, ga 
je een tweede keer op ontdekking in het park. Je 
keert pas terug wanneer de zon achter de horizon is 
verdwenen. 

4E DAG: MASAI MARA - LAKE NAIVASHA O-M-A
Na het ontbijt rijd je door naar Lake Naivasha. In de 
namiddag maak je een boottocht in dit vogelparadijs. 
De kans is groot dat je nijlpaarden ziet baden! 
Optioneel kan je deelnemen aan een wandelsafari 
op Crescent Island, een park te midden van het 
meer. Wandel tussen giraffen, zebra’s, impala’s. 
Overnachting in Lake Naivasha Country Club****.

5E DAG: LAKE NAIVASHA - AMBOSELI O-M-A
Vroeg vertrek naar Amboseli, waar je rond etenstijd 
de lodge bereikt. Na een siësta, ga je op game drive 
in het park. Spot families olifanten met, bij helder 
weer, de besneeuwde piek van de Kilimanjaro op de 
achtergrond! Hoewel de hoogste berg van Afrika op 
Tanzaniaans grondgebied ligt, heb je vanuit dit park 
het beste uitzicht. Overnachting in Amboseli Serena 
Lodge****.

6E DAG: AMBOSELI - TSAVO WEST O-M-A
Vanochtend trek je er nog een keer op uit in 
Amboseli, gevolgd door een ontbijt. Onderweg 
naar Tsavo West stop je aan de versteende 
lavastroom van Shetani. Het zwarte litteken dat 
een vulkaanuitbarsting 200 jaar geleden achterliet. 
Tsavo West vormt samen met het oostelijk gedeelte 
het grootste park van Kenia. Aangekomen in de 
lodge, ben je niet de enige die geniet van een 
lunch. Giraffen, zebra’s en olifanten komen zich 
bevoorraden bij de drinkplaats voor de lodge en jij 
ziet alles vanop de eerste rij. In de late namiddag ga 

INDIVIDUEEL MASAI

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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je op safari in het mooie heuvelachtige landschap. 
Overnachting in Kilaguni Serena Lodge****.

7E DAG: TSAVO WEST - TAITA HILLS O-M-A
Bezoek het groene Mzima Springs, een bron met 
helder water. Nijlpaarden en krokodillen dobberen 
in het kabbelende water. Daarna ga je verder naar 
het Taita Hills Wildlife Sanctuary. Aangekomen in 
de lodge, gebouwd op palen, kan je 24 uur per 
dag wild spotten. Olifanten wandelen letterlijk 

onder je bungalow. Overnachting in Salt Lick Safari 
Lodge***+.

8E DAG: TAITA HILLS - MOMBASA O
Gewekt door olifantengetrompetter, ontwaak je 
in je paalbungalow. Vandaag zet je koers richting 
Mombasa, waar je in de namiddag aankomt. Hier 
neem je afscheid van je chauffeur/gids. Rust na je 
safari nog een paar dagen uit en verleng je rondreis 
aan de prachtige witte stranden van Mombasa.

8-daagse rondreis met privéchauffeur/gids

BEST OF KENYA

 KENPA004

INBEGREPEN
• Engels- of Franstalige lokale privéchauffeur/gids
• Alle vermelde overnachtingen
• Alle vermelde lokale transfers
• Safari in 4x4 voertuig met gegarandeerde 

raamplaats
• 7x ontbijt, 6x middagmaal, 6x avondmaal
• Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden

VERTREKDATA
19/07/21, 02/08/21, 16/08/21, 06/09/21, 04/10/21
Dagelijks vertrek mogelijk, op aanvraag

SKIP JE WINTERDIP
Liever op vakantie tijdens de koude 
wintermaanden? Dit programma wordt ook in de 
winter aangeboden (volgorde van overnachtingen 
en bezoeken kan wijzigen, inhoud blijft hetzelfde).
Meer info? Vraag ernaar bij je reisagent

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer excl. 
vluchten. Tarief wordt goedkoper vanaf 3 pers.

VANAF € 2.648 P.P.*

VERLENGING STRANDHOTEL
Nagenieten aan de stranden 
van Mombasa

NIET TE MISSEN ACTIVITEITEN
Maak je reis compleet en voeg 
volgende ervaringen toe:

LEOPARD BEACH RESORT ★★★★

DIANI BEACH
• Aanrader in Kenia
• Direct aan het strand van Diani Beach
• Spa en watersportmogelijkheden
• Recent vernieuwde kamers
• Verblijf op basis van halfpension of all-in

EXCURSIEPAKKET
• 1e dag: bezoek giraffe center in Nairobi
• 4e dag: wandelsafari Crescent Island in Lake 

Naivasha

VANAF € 57 P.P | P.N. VANAF € 97 P.P | P.N. 
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KENYA

Mombasa

LAKE
VICTORIA

Taita Hills

Tsavo East 
Amboseli

Kilimanjaro
TANZANIA

📍 TIP
Combineer je safari met een strandverblijf
Onze aanrader: Baobab Beach Resort**** 
(vanaf € 83 p.p./nacht)
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• AFWISSELENDE 4-DAAGSE SAFARI IN COMBINATIE MET STRAND
• BEWONDER OLIFANTEN MET BRUINRODE GLOED IN TSAVO EAST
• NACHTSAFARI IN TAITA HILLS
• COMFORTABEL KAMPEREN AAN DE VOET VAN DE KILIMANJARO

4-daagse rondreis 
met privéchauffeur/
gids

ESSENTIALS 
OF KENYA

VANAF € 1.109 P.P.*

KENPA002

INBEGREPEN
• Engelstalige of Franstalige lokale 

privéchauffeur/gids  
• Wildobservatie vanuit een privé 4x4 

voertuig met gegarandeerde raamplaats
• Alle vermelde overnachtingen 
• Alle vermelde lokale transfers 
• 3x ontbijt, 4x middagmaal, 3x avondmaal 
• Toegangsgelden voor vermelde bezoeken
• Nachtsafari in Taita Hills

VERTREKDATA
07/07/21, 14/07/21, 04/08/21, 08/09/21
Dagelijks vertrek mogelijk, op aanvraag

* Prijs o.b.v. 2 volwassenen in een 
tweepersoonskamer excl. vluchten.
Tarief wordt goedkoper vanaf 3 pers.

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: 
MOMBASA - TSAVO EAST NATIONAL PARK M-A
Na het ontbijt word je opgehaald in het door jou gekozen 
strandhotel en maak je kennis met je privégids/chauffeur 
die je de komende dagen mee op avontuur neemt. Je 
rijdt noordwaarts richting Tsavo East National Park. 
Tsavo, opgedeeld in een oostelijk en westelijk deel, is het 
grootste nationale park van Kenia. Eenmaal aangekomen 
aan Buchuma Gate, de ingang van het park, gaat het 
dak van de jeep open. Geniet met de wind in de haren 
van een rit door de uitgestrekte vlaktes van Tsavo! Na de 
lunch en een siësta in de lodge, ga je tijdens de game 
drive op zoek naar onder andere leeuwen, olifanten, 
zebra’s en zo veel meer. Doordat de ondergrond van 
Tsavo East uit rode aarde bestaat, kleuren de olifanten 
hier bruinrood. Je keert terug bij zonsondergang. 
Overnachting in Ashnil Aruba Lodge***+. 

2E DAG: 
TSAVO EAST NATIONAL PARK- AMBOSELI O-M-A
Vandaag vertrek je naar Amboseli National Park. 
Onderweg passeer je Hunters Lodge, waar 
spoorwegarbeiders ooit werden aangevallen door 
leeuwen. Het verhaal diende als scenario voor 
verschillende films, waaronder The Ghost and the 
Darkness. Bij helder weer kan je bij aankomst al 
genieten van het prachtige uitzicht op de Kilimanjaro, 
de hoogste berg van Afrika. Na de lunch en vrije tijd aan 
het zwembad, ga je op safari in Amboseli National Park. 
Savannelandschappen gaan over in moerassen, gevoed 
door het smeltwater van de Kilimanjaro. Het park staat 
bekend om zijn talrijke kuddes olifanten. Ook giraffen en 
buffels laten zich hier van hun mooiste kant zien. 

Dit allemaal in de schaduw van de Kilimanjaro, 
spectaculairder kan het niet worden! Overnachting in 
Amboseli Sentrim Camp***, in een gezellige tent met 
comfortabel bed en een warme douche.

3E DAG: AMBOSELI - TAITA HILLS O-M-A
Met het opkomen van de zon, vertrek je een tweede keer 
op safari in Amboseli. De donkere lucht maakt plaats voor 
prachtige rode tinten waarin je de natuur tot leven hoort 
komen. Vervolgens vertrek je naar Taita Hills. Vanuit de 
lodge, die gebouwd is op palen, zie je misschien al een 
impala of olifant onder je slaapplek doorwandelen. In de 
namiddag verkennen we dit reservaat met de jeep. Na het 
avondmaal staat je nog een verrassing te wachten. Kleed 
je warm aan voor een avondsafari, waar je de kans krijgt 
om het wild in hun nachtelijke habitat te observeren. 
Overnachting in Salt Lick Safari Lodge***+.

4E DAG: TAITA HILLS - MOMBASA O-M
Ook vandaag start je dag met een ochtendgamedrive 
door het Afrikaanse landschap, gevolgd door een heerlijke 
lunch. Verder naar Mombasa, met jouw strandhotel als 
bestemming. Na de overtocht per ferry naar de zuidkust 
van Mombasa neem je afscheid van je gids/chauffeur. 
Relax de volgende dagen met je voeten in het zand aan 
de Indische oceaan. Zalig niets doen met zicht op zee, een 
ontspannende strandwandeling maken, snorkelen of de 
lokale cultuur verder gaan ontdekken? De volgende dagen 
bepaal jij het tempo!

In de schaduw van de Kilimanjaro
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TANZANIA

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

7-daagse rondreis 
met privéchauffeur/
gids

BEST OF 
TANZANIA

VANAF € 2.900 P.P. *

TZAPA004

INBEGREPEN
• Engelstalige of Franstalige lokale 

privéchauffeur/gids
• Alle vermelde overnachtingen
• Alle vermelde lokale transfers
• 6x ontbijt, 6x middagmaal, 6x avondmaal
• Toegangsgelden voor vermelde bezoeken
• Wildobservatie vanuit een privé 4x4 voertuig 

met gegarandeerde raamplaats

VERTREKDATA
12/07/21, 13/09/21, 27 /09/21
Dagelijks vertrek mogelijk, op aanvraag

OPMERKING
Boek op voorhand je Night Game Drive in 
Lake Manyara (2,5u)

€ 190 PER PERSOON

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten

• SAFARI OP Z’N BEST
• OLIFANTENPARADIJS TARANGIRE
• APERITIEF BIJ DE ONDERGAANDE ZON IN SERENGETI
• AFDALING IN DE INDRUKWEKKENDE NGORONGORO VULKAANKRATER

TA
N

ZA
N

IA

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: KILIMANJARO - ARUSHA A
Verwelkoming op de luchthaven en transfer naar Arusha. 
Overnachting in Ilboru Safari Lodge***.

2E DAG: 
ARUSHA - TARANGIRE - LAKE MANYARA  O-M-A
‘s Ochtends maak je kennis met de chauffeur/gids die 
je tijdens dit avontuur zal vergezellen. Een prachtig 
landschap met eeuwenoude baobab bomen vormt het 
decor voor je eerste safari. De Tarangire rivier lokt met 
zijn frisse drinkwater kuddes olifanten, maar ook giraffen, 
zebra’s en buffels kunnen je pad kruisen. In de namiddag 
verder naar Lake Manyara. Hier kan je vanavond optioneel 
deelnemen aan een night game drive. Overnachting in 
Manyara Wildlife Safari Camp***.

3E DAG: LAKE MANYARA - SERENGETI O-M-A
Verder naar één van de hoogtepunten deze reis: 
Serengeti National Park. Serengeti betekent in het 
Masai “eindeloze vlaktes” en dat is exact wat je 
hier kan verwachten. Bij het binnenrijden van de 
gate, begint de zoektocht naar het grote wild. Een 
gracieuze giraf die je vanuit de hoogte aanstaart of 
olifantenreuzen die de weg versperren, het leven in de 
savanne verveelt nooit. De volgende 2 nachten verblijf 
je in een tented chalet in Mbalageti****.

4E DAG: SERENGETI O-M-A
Beleef een volledige dag game drive in het bekendste 
park van Tanzania. Wees extra aandachtig in de buurt 
van “kopjes”, de granieten rotsheuvels die in de 
savanne opduiken. Leeuwen en cheetah’s gebruiken 

deze kopjes voor hun middagdutjes of als uitkijkpost 
om hun prooi te bespieden. Een sundowner is de 
ideale afsluiter van deze spannende dag. Geniet van 
een roodgele zonsondergang terwijl je gezellig van een 
aperitiefje nipt.

5E DAG: SERENGETI - KARATU O-M-A
Na een vroeg ontbijt zet je de reis verder richting 
Karatu, een landbouwcentrum aan de voet van de 
Ngorongorokrater. Onderweg stoppen we aan de Olduvai 
kloof of “de wieg van de mensheid”. In Karatu kan je 
indien de tijd het toelaat optioneel een koffieplantage 
bezoeken. Overnachting in Farm of Dreams Lodge***.

6E DAG: NGORONGORO KRATER O-M-A
Vandaag staat een unieke safaribeleving in de 600 meter 
diepe Ngorongoro krater op het programma. Wat ooit 
deel uitmaakte van een reusachtige vulkaan, is nu een 
grote komvormige krater. Dit reservaat krijgt terecht 
de bijnaam “Ark van Noah”. Je rijdt langs moerassen, 
meren, open graslanden en zandduinen. Het is je laatste 
kans om de voltallige big five van je lijstje te schrappen. 
Overnachting in Farm of Dreams Lodge***.

7E DAG: KARATU - ARUSHA  O-M
Het einde van de safari is in zicht. Voor we de terugreis 
inzetten krijg je de kans om te proeven van de couleur 
locale. Je bezoekt de traditionele markt van Karatu, waar 
je tal van lokale specerijen, houtsnijwerk en sieraden 
terugvindt. Ideaal voor leuke souvenirs! Na de lunch in 
Arusha, rit naar de luchthaven voor de terugvlucht of de 
vlucht naar het exotische Zanzibar.

Eindeloze savannes

📍 TIP
Verleng je rondreis aan de paradijselijke 
stranden van Zanzibar. Onze aanrader: 
TUI Blue Bahari****+ (vanaf € 139 p.p/nacht)
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Van Kruger tot Tafelberg
• SPOT DE BIG FIVE IN HET KRUGERPARK EN IN HLULUWE

• INDRUKWEKKENDE UITZICHTEN LANGS ZUID-AFRIKA’S MOOISTE ROUTE: 
DE PANORAMAROUTE

• NATUURPRACHT LANGS DE ONGEREPTE TUINROUTE

• NAAR DE TOP VAN DE TAFELBERG

1E DAG: JOHANNESBURG - PRETORIA (55 KM)

Welkom in Joburg! Een vertegenwoordiger van onze 
agent wijst je de weg naar het verhuurkantoor, waar 
je de wagen ophaalt. Op weg naar Pretoria kan 
je alvast wennen aan het links rijden. Bezoek het 
Voortrekkersmonument en maak een wandeling in 
de tuin die het parlementsgebouw omringt.

2E DAG: PRETORIA - HAYZYVIEW (375 KM) O
Vroeg vertrek richting Mpumalanga. Halverwege, in 
de buurt van Middelburg kan je een stop inlassen 
aan een kleurrijk Ndebele-dorp. In Pilgrim’s Rest 
wandel je door een oud goudzoekersstadje in 
originele staat.

3E DAG: PANORAMAROUTE (194 KM) O
Stop aan de indrukwekkende uitzichtspunten langs 
de Blyde rivier, zoals de Three Rondavels en God’s 
Window. Meer natuurschoon zie je bij Bourke’s Luck 
Potholes, waar de rivier bizarre vormen in de rotsen 
heeft uitgesleten. Als de tijd het toelaat, kan je in 
Graskop met een glazen lift 51 meter diep afdalen in 
een groene kloof.

4E DAG: HAZYVIEW - KRUGERPARK (60 KM) O
Vandaag ga je de eerste keer op ontdekking in 
het bekendste wildparadijs van Zuid-Afrka. Hou 
je fototoestel bij de hand voor een olifant die de 
weg oversteekt of een luipaard die op een tak zijn 
middagdutje doet.

5E DAG: KRUGER NATIONAAL PARK
Volledige dag safari in het iconische Krugerpark. Veel 
succes met je zoektocht naar de Grote Vijf! We raden 
je aan vroeg te vertrekken, dan heb je het meeste 
kans om ze te spotten. Ook giraffen, zebra’s en 
allerlei antilopensoorten laten zich van hun mooiste 
kant zien.

6E DAG: 
KRUGERPARK - ESWATINI (SWAZILAND) (260 KM)

Via het Krugerpark rijd je naar het kleine koninkrijkje 
Eswatini, waar je vandaag de culturele rijkdom 
ervaart.

7E DAG: 
ESWATINI (SWAZILAND) - HLUHLUWE (270 KM) O
Je rijdt doorheen het groene en heuvelachtige 
landschap van Eswatini naar Hluhluwe gelegen in 
KwaZulu-Natal, de thuisbasis van de Zulu-stam.

8E DAG: HLUHLUWE - UMHLANGA (260 KM) O
Hluhluwe nationaal park werd opgericht om de 
neushoorn te beschermen. Dit is de ideale plaats 
om deze kolossale diersoorten te spotten tijdens 
een begeleide safari of met de eigen huurwagen. In 
Umhlanga is het heerlijk relaxen aan het strand. 

9E DAG: UMHLANGA - DURBAN - 
PORT ELIZABETH (20 KM) O
Rit naar de luchthaven van Durban waar je de 
huurwagen inlevert. Binnenlandse vlucht naar Port 
Elizabeth. Ophalen van de huurwagen en rit naar 
het hotel. ‘s Middags kan je Port Elizabeth bezoeken 
of een wandeling maken aan het strand. Ook een 
uitstap naar het nabijgelegen Addo Elephant NP 
behoort tot de mogelijkheden.

INDIVIDUEEL ZICHT OP KAAPSTAD VANOP DE TAFELBERG

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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10E DAG: PORT ELIZABETH - KNYSNA (273 KM) O
Naar het Tsitsikamma National Park waar de bekende 
Tuinroute begint. Wandel naar de Big Tree en over 
de hangbrug bij de monding van de Stormsrivier. Je 
overnacht vanavond in het schilderachtige Knysna, 
gelegen aan een lagune.

11E DAG: KNYSNA - OUDTSHOORN (125 KM) O
Vandaag is struisvogelhoofdstad Oudtshoorn 
aan de beurt. Bezoek de dartelende struisvogels 
in een werkende boerderij en bewonder 
druipsteenformaties in de Cangogrotten.

12E DAG: 
OUDTSHOORN - STELLENBOSCH (390 KM) O
Een lange, maar pittoreske route brengt je naar de 
Kaapse wijnstreek. Je voelt je als God in Zuid-Afrika 
in één van de vele wijnboerderijen. Maak kennis met 
het lekkers dat de pinotage druif voortbrengt. 

15-daagse rondreis per huurwagen

GRAND TOUR OF SOUTH AFRICA

 ZAFRT040

HOTELKEUZE
Keuze uit 3 hotelcategorieën: Bronze, 
Silver & Gold 

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• Binnenlandse vlucht Durban-Port Elizabeth 

met Comair/British Airways
• Bronze: 12x ontbijt
• Silver: 14x ontbijt, 1x middagmaal, 

2x avondmaal, 2 begeleide safari’s
• Gold: 14x ontbijt, 1x middagmaal, 

2x avondmaal, 4 begeleide safari’s
• Gedetailleerde documentatiemap met 

wegenkaarten en routebeschrijving in het 
Engels bij ontvangst op de luchthaven

PRAKTISCHE INFO
Kies je voor de categorie Silver of Gold, dan 
wijkt de route licht af van de beschrijving omdat 
er in één of meerdere privéwildreservaten wordt 
overnacht. Neem contact op met je resiagent 
voor meer informatie.  

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 31/03/22

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. internationale vluchten

VANAF € 729 P.P.*

KRUGER

OUDTSHOORNBO-KAAP

13E DAG: STELLENBOSCH - KAAPSTAD (50 KM) O
Eerste kennismaking met Kaapstad, de moederstad 
van Zuid-Afrika. Neem de kabellift naar de Tafelberg 
en geniet van het prachtige uitzicht. Sportievelingen 
kunnen een klim overwegen.

14E DAG: KAAPSTAD O
Via een mooie autoroute rij je naar het Kaaps 
schiereiland. Verwacht je aan woeste rotskliffen 
en vergezichten vanaf de vuurtoren bij Kaappunt. 
Ontmoet de pinguïns bij Boulders Beach en zwengel 
over de canopy walk in Kirstenbosch.

15E DAG: KAAPSTAD O
Laatste dag in Kaapstad. Ontdek de kleurrijke 
Bo-Kaap of ga op souvenirjacht aan het V&A 
Waterfront voor je de huurwagen inlevert op de 
luchthaven. Met een koffer vol herinneringen neem 
je afscheid van dit prachtige land.
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• KUDDES OLIFANTEN IN ADDO NATIONAL PARK
• WITTE STRANDEN EN ONGEREPTE ZANDDUINEN
• WANDEL OVER DE HANGBRUG IN TSITSIKAMMA
• ADEMBENEMEND UITZICHT BIJ KAAPPUNT

13-daagse rondreis 
per huurwagen

BEST OF 
THE SOUTH

VANAF € 569 P.P.*

ZAFRT039

HOTELKEUZE
Keuze uit 3 hotelcategorieën: Bronze, Silver 
& Gold

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• Bronze: 11x ontbijt
• Silver: 12x ontbijt, 1x middagmaal, 

1x avondmaal, 2 begeleide safari’s
• Gold: 12x ontbijt, 1x middagmaal, 

1x avondmaal, 2 begeleide safari’s
• Gedetailleerde documentatiemap met 

wegenkaarten en routebeschrijving in het 
Engels bij ontvangst op de luchthaven

VERTREKDATA
Dagelijks

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: PORT ELIZABETH 
Na het ophalen van je huurwagen, kan je het oude 
stadscentrum verkennen of een strandwandeling maken. 
2E DAG: PORT ELIZABETH - ADDO (70 KM)  O
Vandaag spelen olifanten de hoofdrol in het Addo 
Elephant National Park. Aan de verschillende 
drinkplaatsen maak je kennis met deze grijze reuzen. Met 
wat geluk spot je ook leeuwen of buffels.
3E DAG: ADDO ELEPHANT NP - 
JEFFREY’S BAY/ ST. FRANCIS BAY (145 KM)

Vooraleer naar de kust te vertrekken, kan je vanochtend 
nog een laatste keer op safari.
4E DAG: JEFFREY’S BAY/ ST. FRANCIS BAY  O
Vrije dag om te surfen, vissen, kanovaren, wandelen… of 
rustig te genieten aan het strand.
5E DAG: ST. FRANCIS BAY - KNYSNA (210 KM)  O
Je rijdt naar Tsitsikamma. De Tuinroute dankt zijn naam 
aan de overweldigende natuur: een mix van lagunes, 
uitgestrekte bossen, stranden en bergen. Maak een 
wandeling naar de monding van de Stormsrivier. Je 
eindigt de dag in Knysna. Zijn lagune wordt beschermd 
door twee zandstenen kliffen, de Knysna Heads. 
6E DAG: KNYSNA O
Waar heb jij zin in vandaag? Een boottocht op de lagune, 
een wandeling in het Featherbed Nature Reserve of een 
terrasje aan het gezellige Waterfront ?
7E DAG: KNYSNA - OUDTSHOORN (120 KM) O
Via de Outeniqua bergpas rijd je naar Oudtshoorn. 
Bezoek een struisvogelboerderij en de Cangogrotten met 
zijn druipsteenformaties. 
8E DAG: OUDTSHOORN - MONTAGU (240 KM)  O
Je verlaat de ‘Kleine Karoo’ langs de Route 62. Onderweg 

passeer je kleine dorpjes zoals Calitzdorp, waar de beste 
port van Zuid-Afrika gefabriceerd wordt. 
9E DAG: MONTAGU - STELLENBOSCH (160 KM) O
Stellenbosch, in het hart van de wijnlanden, herken je 
aan zijn witte Kaap-Hollandse huizen. Uiteraard mag een 
bezoek aan één van de vele wijngaarden niet ontbreken. 
Ook het nabijgelegen Franschhoek en Paarl met het 
Taalmonument zijn een stop meer dan waard.
10E DAG: STELLENBOSCH - KAAPSTAD (55 KM)  O
Neem in Kaapstad de kabellift naar de top van de 
Tafelberg voor een prachtig uitzicht over de moederstad. 
Maak een fotostop aan Bo-Kaap, een wijk met 
felgekleurde huisjes of bezoek het Kasteel de Goede 
Hoop. In de botanische tuin van Kirstenbosch wandel je 
tussen inheemse bomen en bloemen.
11E DAG: KAAPS SCHIEREILAND  O
Via Chapmans Peak Drive rijd je naar Houtbaai. Hier kan 
je een boottocht maken naar Duiker Island en pelsrobben 
observeren. Kaap de Goede Hoop en Cape Point zijn 
gelegen in een natuurreservaat aan het zuidelijkste punt 
van het schiereiland, waar je beloond wordt met prachtige 
uitzichten. Stop op je terugweg aan Boulders Beach en 
laat je charmeren door Zuid-Afrikaanse pinguïns.
12E DAG: KAAPSTAD  O
Snuif de sfeer op aan het Victoria & Alfred Waterfront, 
het commerciële hart van de stad. Als je geïnteresseerd 
bent in de geschiedenis van het land, maak dan een 
boottocht naar Robbeneiland, waar Nelson Mandela 27 
jaar van zijn leven doorbracht. Reserveren is een must.
13E DAG: KAAPSTAD  O
Vrije tijd in Kaapstad. Rit naar de luchthaven en afgifte 
van de huurwagen.

Tuinroute & Kaapstad

KAAPSTAD

ADDO ELEPHANT NP

194_V1_TUItours_NL   194 1/12/20   16:24



195

BOTSWANA
ZIMBABWE

Kruger NP

SOUTH AFRICA

Drakensberg

Pilanesberg
Hazyview

Johannesburg

HoedspruitTzaneen

HluhluweN
AM

IB
IA

St. Lucia

ESWATINI

INDIAN OCEAN 
C

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

ROYAL NATAL N ATIONAL PARK

12-daagse rondreis 
per huurwagen

BEST OF 
THE NORTH

VANAF € 904 P.P.*

ZAFRT038

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Silver & Gold 

INBEGREPEN
• Alle overnachtingen
• Silver: 11x ontbijt, 2x middagmaal, 

4x avondmaal
• Gold: 11x ontbijt, 1x middagmaal, 

5x avondmaal
• Alle vermelde lokale transfers
• Documentatiemap met wegenkaarten 

en routebeschrijving in het Engels, bij 
ontvangst op de luchthaven

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 31/03/22 

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

• BEGELEIDE SAFARI’S IN PILANESBERG 
• VERBLIJF IN EEN PRIVÉWILDRESERVAAT 
• NEUSHOORNS SPOTTEN IN HLUHLUWE 
• HET MAJESTUEUZE AMFITHEATER IN ROYAL NATAL
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INDIVIDUEEL

1E DAG: JOHANNESBURG - PILANESBERG (235 KM)  A  
Op 3u rijden van Johannesburg bevindt zich Pilanesberg, 
een malariavrij nationaal park. Hier ga je in de namiddag 
een eerste keer op safari.  
2E DAG: PILANESBERG - TZANEEN (470 KM)  O
Ook vanochtend bestaat de kans om de big five te 
spotten tijdens een begeleide safari. Nadien verder naar 
de Magoebaskloof, een beboste bergpas. 
3E DAG: TZANEEN - HOEDSPRUIT (140 KM)  O-M-A
Een wandeling, een canopy tour of een bezoek aan het 
Modjadji natuurreservaat met zijn oude palmvarens 
behoren tot de mogelijkheden in deze groene regio. 
Tijdens je verblijf in een privéwildreservaat, aan de rand 
van het Krugerpark word je ondergedompeld in de 
Afrikaanse bush. In de namiddag beleef je een safari in 
een open voertuig door dit ongerept stukje natuur.
4E DAG: HOEDSPRUIT - HAZYVIEW (230 KM)  O
Succes met je zoektocht naar leeuwen en olifanten tijdens 
de begeleide ochtendsafari. De Panoramaroute is één 
van Zuid-Afrika’s spectaculairste autoroutes. Bewonder 
het prachtige landschap bij God’s Window en de Drie 
Rondavels. Ook een stop aan de grillige rotsformaties van 
Bourke’s Luck Potholes mag niet ontbreken.
5E DAG: KRUGER O
Ontdek het beroemde Krugerpark met eigen wagen. Kijk 
goed rond, want misschien ligt er wel een luipaard te 
slapen in een boom.
6E DAG: HAZYVIEW - ESWATINI (SWAZILAND) (260 KM) O 
In het glooiende landschap van Eswatini bevinden zich 
kleine gehuchten met traditionele huisjes. Je komt terecht 
in een andere cultuur.

7E DAG: 
ESWATINI (SWAZILAND) - HLUHLUWE (290 KM) O
Bezoek de glasfabriek in Ngwenya of maak een stop 
aan een kleurrijke lokale markt voor souvenirs. Proef de 
typische Swazi gerechten aan de eetstalletjes alvorens 
door te rijden naar Hluhluwe.
8E DAG: HLUHLUWE - ST. LUCIA (90 KM)  O
Heb je nog geen neushoorns gezien? Dan komt hier 
vandaag wellicht verandering in tijdens je bezoek aan 
Hluhluwe. De kans is groot dat je oog in oog staat met 
deze bedreigde diersoort. In de namiddag raden we een 
bootcruise in St. Lucia aan. Nijlpaarden en krokodillen 
dobberen er in het water.
9E DAG: ST. LUCIA  O
St. Lucia is een vakantiebestemming aan de Indische 
Oceaan. Ga wandelen langs de kust door de begroeide 
duinen of maak een game drive in het iSimangaliso 
Wetland Park. Tussen juni en december kan je een 
walvisexcursie reserveren. 
10E DAG: ST. LUCIA - DRAKENSBERGEN (515 KM) O-A
Via Pietermaritzburg rij je naar Howick, bekend om zijn 
mooie watervallen. Na een lange rit, bereik je het Royal 
Natal National Park, gelegen in het noordelijke deel van 
de imposante Drakensbergen.
11E DAG: DRAKENSBERGEN  O-M-A
Een volledige dag om dit wandelparadijs te ontdekken.
Vooral het Amfitheater, een halvemaanvormige basalten 
wand, is indrukwekkend.
12E DAG: 
DRAKENSBERGEN - JOHANNESBURG (450 KM)  O
Je rijdt naar Johannesburg waar je de huurwagen inlevert. 
Breng onderweg zeker een bezoek aan het Golden Gate 
Highlands NP.

Op zoek naar de Big Five
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Namibia all the way
• RUSTIG GENIETEN IN DE KALAHARI HALFWOESTIJN

• FISH RIVER CANYON, DE OP ÉÉN NA LANGSTE KLOOF TER WERELD

• ZONSOPGANG IN DE DUINENZEE VAN SOSSUSVLEI 

• OP SAFARI IN HET BEKENDE ETOSHA NATIONAL PARK

1E DAG: WINDHOEK
Haal de wagen op die je de komende weken de 
jouwe mag noemen. Ontdek de hoofdstad met de 
Christuskerk en Tintenpalast, het parlement van 
Namibië.

2E DAG: WINDHOEK - KALAHARI (285 KM) O
Start je roadtrip met een rit naar de Kalahari, die 
ook wel de groene woestijn wordt genoemd. De 
terracottakleurige duinen contrasteren met de gele 
grassen en groene acaciabomen. 

3E DAG: 
KALAHARI - FISH RIVER CANYON (440 KM) O
Onderweg naar de Fish River Canyon, passeer je het 
kokerboomwoud. De holle takken van deze aloësoort 
werden door de vroegere bosjesmannen gebruikt 
als koker voor hun giftige pijlen. In de buurt vind je 
ook Giant’s Playground, waar enorme rotsblokken op 
elkaar zijn gestapeld.

4E DAG: FISH RIVER CANYON O
Bewonder de uitgestrektheid van Afrika’s grootste 
canyon aan de verschillende uitzichtspunten. De 
kloof heeft zijn ontstaan te danken aan de Fishrivier 
die zich doorheen de jaren een weg heeft gebaand 
door de rotsformaties van de woestijn.

5E DAG: FISH RIVER CANYON - AUS (320 KM) O
Ga op zoek naar de wilde paarden die in de buurt 
van Aus door de woestijn dwalen. Bij de drinkplaats 
van Garub is de kans het grootst om ze te spotten.

6E DAG: AUS O
In Kolmanskop getuigen half in het zand verzonken 
victoriaanse huizen, een theater en een ziekenhuis 
van de rijkdom van weleer, toen de vondst van 
diamanten honderden mijnwerkers lokte. Bezoek ook 
het kuststadje Lüderitz en Diaz Point.

7E DAG: AUS - SOSSUSVLEI (415 KM) O
Vandaag volgt een lange rit richting oudste woestijn 
ter wereld, Namib desert. Maak kennis met Namibië’s 
onverharde wegdek. 

8E DAG: SOSSUSVLEI O
Vroeg uit de veren voor Sossusvlei. Duinen tot wel 
300 meter hoog variëren in kleur van perzikoranje 
tot vuurrood. Waag je aan de klim door het zand 
voor een fantastisch uitzicht over Dodevlei. De 
eeuwenoude bomen verankerd in de witte kleibodem 
van het opgedroogde zoutmeer figureren in de 
mooiste vakantiefoto’s. 

9E DAG: SOSSUSVLEI - SWAKOPMUND (300 KM) O
Via Solitaire naar Swakopmund, een stadje geprangd 
tussen de hete woestijn en de koude oceaan. In 
deze stad met Duits tintje, heerst een ontspannen 
vakantiesfeer. Maak een strandwandeling of nestel je 
op een terrasje. 

10E DAG: SWAKOPMUND O
Vanuit het nabijgelegen Walvis Bay kan je naar 
Pelican Point varen, waar zich grote kolonies 
pelsrobben gevestigd hebben. Of neem deel aan 
één van de excursies die zich in de duinen afspelen: 
quadbiken, sandboarden,…

INDIVIDUEEL SOSSUSVLEI

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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11E DAG: 
SWAKOPMUND - DAMARALAND (460 KM) O
Rit naar het ruige Damaraland. Wandel langs de San 
rotsgravures in Twyfelfontein of langs de versteende 
boomstammen in het Petrified Forest. Bezoek 
onderweg ook de Organ Pipes, een verzameling 
basaltstaven die op een orgel lijken.

12E DAG: DAMARALAND - ETOSHA (240 KM) O
Op naar het Etosha National Park. Stop onderweg 
aan de Vingerkliprots, een 35m hoge monoliet. Ga in 
de namiddag al een eerste keer op verkenning in het 
bekendste wildpark van Namibië.

13E DAG: ETOSHA NATIONAL PARK O
Volledige dag om op safari te gaan in Etosha. 
Dit uitgestrekte park wordt gedomineerd door 
de Etosha Pan, een reusachtige zoutvlakte. Vier 
vertegenwoordigers van de big five komen hier voor: 
leeuw, neushoorn, luipaard en olifant. Stop aan één 
van de vele drinkplaatsen om de dieren van dichtbij 
te observeren. 

14E DAG: ETOSHA - WINDHOEK (392 KM) O
We naderen stilaan de eindbestemming. Op de 
houtbewerkersmarkt van Okahandja vind je vast en 
zeker het perfecte souvenir. Onderhandelingsskills 
komen van pas.

15E DAG: WINDHOEK  (70 KM) O
Naar de luchthaven, waar je de huurwagen inlevert 
en afscheid neemt van dit land vol contrasten.

15-daagse rondreis per huurwagen

GRAND TOUR OF NAMIBIA

 NAMRT013

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 14x ontbijt
• Gedetailleerde documentatiemap met 

wegenkaarten en routebeschrijving in het 
Engels bij aankomst 

VERTREKDATA
05/04/21, 03/05/21, 07/06/21, 05/07/21, 02/08/21, 
06/09/21, 04/10/21
Dagelijks vertrek mogelijk, op aanvraag

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer excl. 
vluchten en huurwagen

VANAF € 937 P.P.*

ETOSHA NP

UPGRADE IN NAMIB DESERT
Maak je reis onvergetelijk met een overnachting onder de sterren

DUNE STAR CAMP ★★★  NAMIB DESERT
• Rol je bed naar buiten op het terras
• Toplocatie bovenop een duin in de woestijn
• Kleinschalige en intieme sfeer
• Inclusief begeleide duinenwandeling & heerlijk diner
• Max. 1 nacht (op basis van beschikbaarheid)

📍 TIP

In Namibië is een groot deel van de wegen 
onverhard. Kies daarom een wagen die hoger 
op de weg ligt, voor je eigen comfort.

VANAF € 20 P.P | P.N. 
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Parel van het Oosten
• ALLE CULTURELE HOOGTEPUNTEN VAN SRI LANKA

• BEKLIM DE BEFAAMDE ‘LEEUWENROTS’ VAN SIGIRIYA

• OP ZOEK NAAR WILDE DIEREN IN HET YALA NATIONAL PARK

• NUWARA ELIYA, HET HART VAN DE SRI LANKAANSE THEEPRODUCTIE

1E DAG: COLOMBO A
Aankomst in Colombo. Colombo heeft de laatste 
jaren een ware metamorfose ondergaan, met tal 
van wolkenkrabbers tot gevolg! Toch heeft deze 
metropool in vele delen haar charme weten te 
behouden. Maak een eerste keer kennis met de 
gastvrije Sri Lankaanse bevolking tijdens een 
stadsrondrit. 

2E DAG: COLOMBO - ANURADHAPURA O-A
Na het ontbijt reis je door naar de oude hoofdstad 
Anuradhapura. Dit ware openluchtmuseum staat vol 
met stoepa’s, paleisruïnes en bijzondere trekpleisters 
zoals de Sri Maha Bodhi-boom.

3E DAG: ANURADHAPURA - TRINCOMALEE O-A
Onderweg naar het oosten van het eiland bezoek 
je een typische woning en maak je een heuse 
wandeling door de rijstvelden. De havenstad 
Trincomalee heeft een eeuwenoude historie. Zo 
getuigt het Fort Frederick en de Shiva-tempel. 
Tegenwoordig is de stad vooral bekend vanwege haar 
schitterende stranden.

4E DAG: TRINCOMALEE - POLONNARUWA - 
SIGIRIYA / HABARANA O-A
Met de fiets verken je Polonnaruwa, de tweede 
hoofdstad van Sri Lanka. Op een gezapig tempo 
rijd je langs de talrijke ruïnes, tempels en granieten 
Boeddhabeelden die verspreid liggen in het groene 
landschap. Vervolgens reis je door naar Sigiriya of 
Habarana.

5E DAG: 
SIGIRIYA / HABARANA - MATALE - KANDY O-M-A
Maak je klaar voor de beklimming van de befaamde 
‘Leeuwenrots’ van Sigiriya, die 200m boven de jungle 
uitstijgt. Wie de 1860 treden naar de top beklimt, 
ontdekt de overblijfselen van een prachtig paleis en 
wordt beloond met een spectaculair uitzicht op de 
omgeving. Op weg naar Kandy snuif je de lekkere 
geuren op in de kruidentuin van Matale.

6E DAG: KANDY O-A
In de voormiddag bezoek je de botanische tuin 
van Peradeniya. Hier groeien meer dan 4000 
verschillende bloemen en planten wat het tot 

een van de mooiste tuinen van Azië maakt. In de 
namiddag maak je kennis met Kandy, de meest 
culturele en spirituele stad van Sri Lanka. Absolute 
topper tijdens de stadsrondrit is de Tempel van de 
Heilige Tand. Hier bewaart men een van de heiligste 
relikwieën van Boeddha. Je eindigt de dag met een 
culturele show opgevoerd door Kandy dansers.

7E DAG: KANDY - NUWARA ELIYA /
 BANDARAWELA / ELLA O-A
Met de trein ga je naar Gampola waar je een 
bezoek brengt aan een theeplantage en je zo het 
productieproces van de beroemde Ceylon Tea van 
dichtbij leert kennen. Het hart van de Sri Lankaanse 
theeproductie is zonder twijfel Nuwara Eliya, gelegen 
in de hooglanden. De omgeving rond de stad is 
wondermooi.

8E DAG: NUWARA ELIYA / BANDARAWELA / 
ELLA - BUDURUWAGALA - YALA O-A
Je bezoekt Buduruwagala met zijn imposante 15 
meter hoge Boeddhabeeld. Zet je daarna schrap voor 
een leuke safari per jeep in het Yala National Park. 

INDIVIDUEEL LEEUWENROTS VAN SIGIRIYA

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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Met wat geluk spot je hier trompetterende olifanten, 
verschillende apensoorten, zoutwaterkrokodillen, vele 
reptielen of zelfs een luipaard.

9E DAG: YALA - GALLE - KOSGODA - GALLE O-A
In de 17de en 18e eeuw zwaaiden de Nederlanders 
in Sri Lanka de scepter en dat is nog zeer duidelijk 
te zien in de havenstad Galle. De stad bulkt van de 
Hollandse huisjes en je vindt er de gereformeerde 
kerk en het Nederlandse fort. Na de stadsrondrit 

bezoek je Kosgoda, een broedplaats voor 
zeeschildpadden.

10E DAG: GALLE O
Op het gepaste tijdstip brengt de chauffeur je naar 
de luchthaven voor je terugvlucht. Je kan er ook voor 
kiezen om je verblijf in Sri Lanka te verlengen met 
een relaxte vakantie aan een van de vele stranden. 
Ook een verlenging op de paradijselijke stranden van 
de Malediven behoort tot de mogelijkheden.

10-daagse rondreis met privéchauffeur/gids

BEST OF SRI LANKA

 LKART001

HOTELKEUZE
Keuze uit 3 hotelcategorieën: Silver, Gold & 
Platinum (5*/boutique hotels)

INBEGREPEN
• Engelstalige lokale privéchauffeur/gids
• Alle vermelde overnachtingen
• 9x ontbijt, 1x middagmaal, 9x avondmaal
• Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden

PRAKTISCHE INFO
Yala National Park is jaarlijks gesloten van 01/09 
t.e.m. 31/10. Tijdens deze periode breng je op 
dag 8 een bezoek aan het Udawalawe National 
Park.

VERTREKDATA
Dagelijks

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten

VANAF € 1.091 P.P.*

POLONNARUWA

VERLENGING STRANDHOTEL
Geniet na je rondreis van een paar dagen rust aan de stranden van Ahungalla 
of Waduwwa

RIU SRI LANKA★★★★★ 
AHUNGALLA
• Uitgebreide All In-formule, 24/24u
• Verfijnde gevarieerde keuken
• Gerenommeerde spa
• 3 grote zwembaden
• Direct aan het strand

THE BLUE WATER★★★★SUP 
WADDUWA
• Alle kamers met zeezicht
• Mooie tuin met hoge palmbomen
• Vriendelijk personeel
• Vleugel met juniorsuites
• Direct aan het strand

VANAF € 73 P.P | P.N. VANAF € 52 P.P | P.N. 
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• KORTE KENNISMAKING MET SRI LANKA
• KANDY, EEN STAD VOL CULTUUR EN SPIRITUALITEIT
• WONDERMOOIE THEEPLANTAGES IN NUWARA ELIYA
• TER PLAATSE DEELNEMEN AAN FACULTATIEVE EXCURSIES

6-daagse rondreis 
met privéchauffeur/
gids

ESSENTIALS 
OF SRI LANKA

VANAF € 485 P.P.*

LKART002 

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Silver & Gold

INBEGREPEN
• Engelstalige lokale privéchauffeur/gids 
• Alle vermelde overnachtingen
• Alle vermelde lokale transfers
• 5x ontbijt, 5x avondmaal
• Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden

VERTREKDATA
Dagelijks

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten 

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: COLOMBO - KANDY A
Bij aankomst reis je door naar Kandy waar je vrij bent 
om te genieten van het aangename klimaat en al 
een eerste keer kennis te maken met deze prachtige 
stad. In de namiddag neemt de lokale gids je mee 
om op ontdekking te gaan in de botanische tuin van 
Peradeniya. Hier groeien meer dan 4000 verschillende 
planten en bloemen wat het tot een van de mooiste 
tuinen van Azië maakt. De botanische tuin is door 
deze enorme diversiteit een oase van rust om in rond 
te wandelen. Overnachting in Kandy.
2E DAG: KANDY O-A
Kandy staat bekend als de meest culturele en 
spirituele stad van het eiland. De stad was tot 
aan de Britse overheersing de hoofdstad van het 
koninkrijk Kandy, ook vandaag geldt het als een van 
de mooiste steden van het land. Je neemt een kijkje 
in de Tempel van de Heilige Tand waar een van de 
heiligste relikwieën van Boeddha bewaard wordt. Om 
helemaal op te gaan in de lokale cultuur woon je in 
de avond een optreden van traditionele dansers bij. 
Overnachting in Kandy.
3E DAG: KANDY - NUWARA ELIYA - KANDY O-A
Nuwara Eliya bevindt zich in een magnifieke omgeving, 
nabij de hoogste berg van het land en te midden 
van de talrijke theeplantages die de omgeving rijk 
is. Onderweg bezoek je een plaatselijke theefabriek 
waar je uitleg krijgt over het verwerkingsproces en 
vervolgens heb je de kans om te proeven van de 
typische Sri Lankaanse thee. Bij aankomst leer je 
de stad, die in de volksmond door zijn typisch Brits 
karakter ook wel little England wordt genoemd, beter 
kennen. Overnachting in Kandy.

4E DAG: KANDY - SIGIRIYA - POLONNARUWA - 
SIGIRIYA / HABARANA O-A
Vandaag heb je de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een aantal optionele excursies. Voor avonturiers 
wacht er de uitdaging om de befaamde ‘Leeuwenrots’ 
van Sigiriya, die 200m boven de jungle uitstijgt, 
te beklimmen. Eens de top bereikt heb je een 
adembenemend zicht over het landschap. Het 
is ook een optie om een bezoek te brengen aan 
Polonnaruwa, een trekpleister voor cultuurliefhebbers. 
Het is een van de oudste koningssteden van het land 
en het staat bekend om zijn talrijke ruïnes, tempels en 
granieten Boeddhabeelden. Overnachting in Sigiriya of 
Habarana.
5E DAG: SIGIRIYA / HABARANA - ANURADHAPURA - 
MIHINTALE - SIGIRIYA / HABARANA O-A
Ook vandaag krijg je de kans om deel te nemen aan 
facultatieve excursies. Zo kan je een bezoek brengen 
aan de oude hoofdstad Anuradhapura. Deze stad 
staat op de lijst van UNESCO Werelderfgoed en is een 
waar openluchtmuseum vol stoepa’s en paleisruïnes. 
Het is ook mogelijk Mihintale te gaan verkennen, 
de bakermat van het boeddhisme in Sri Lanka. 
Overnachting in Sigiriya en Habarana.
6E DAG: SIGIRIYA / HABARANA O
Nu je kennis hebt gemaakt met de hoogtepunten 
van dit bijzondere land kan je je verblijf verlengen 
met een paar dagen verdiende rust aan de prachtige 
Sri Lankaanse stranden. Ook een verlenging op de 
rustgevende, paradijselijke stranden van de Malediven 
behoort tot de mogelijkheden. De transfer naar het 
strandhotel of de luchthaven van Colombo is niet 
inbegrepen.

Een eiland als geen ander

ANURADHAPURA

NUWARA ELIYA
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BALI
Sanur

Ubud

Lovina

Ulun Danu Bratan

Kintamani

Besakih

Candidasa

Tanah Lot

BALI

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

6-daagse rondreis 
met privéchauffeur/
gids

BEST OF BALI

VANAF € 412 P.P.*

IDNRT013

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Silver & Gold

INBEGREPEN
• Nederlands- of Engelstalige lokale 

privéchauffeur/gids
• Alle vermelde overnachtingen
• 5x ontbijt
• Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden

VERTREKDATA
Dagelijks

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten

📍 TIP

Verleng je reis in een van onze strandhotels in 
Sanur of Benoa.

• ONTDEK DE HIGHLIGHTS VAN BALI
• MOOIE MIX TUSSEN NATUUR EN CULTUUR
• GA DOLFIJNSPOTTEN IN LOVINA
• TEMPELS VAN TANAH LOT EN PURA BESAKIH

IN
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INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: ZUID-BALI - UBUD
Rit van de luchthaven of een hotel in het zuiden 
van Bali naar Ubud. Ubud wordt beschouwd als 
het culturele centrum van het eiland. Geniet van de 
prachtige landschappen onderweg. Aankomst in Ubud 
en rest van de dag vrij.
2E DAG: UBUD - TIRTA EMPUL - UBUD O
In een klein dorp in de buurt van Ubud woon je een 
traditionele Barong dans bij. De dans weerspiegelt 
de eeuwige strijd tussen Goed en Kwaad in de mens 
en de wereld. Nadien breng je een bezoek aan de 
plaatselijke goud- en zilversmid en houtbewerkers. Je 
zet de rit verder naar de Tirta Empul tempel, gekend 
vanwege het heilige water. Terug in Ubud bezoek je 
nog het Koninklijk Paleis, gebouwd in de 16e eeuw en 
tot op vandaag nog altijd bewoond door de Koning van 
Ubud.
3E DAG: UBUD O
Vrije dag om te ontspannen. Misschien wil je iets 
actief doen? Maak een fietstocht langs de rijstvelden 
of ga raften op de Ayung rivier. Of liever een spa 
behandeling? Het kan allemaal!
4E DAG: UBUD - CANDIDASA O
Na een deugddoend ontbijt, ontdek je Oost-Bali. De 
dag begint met de bekende Goa Gajah tempel, ook 
bekend als de Olifantentempel. Verder naar Klungkung 
waar je het Kerta Gosa, of oude gerechtsgebouw 
kan bewonderen. Je sluit de dag af in de Goa Lawah 
Tempel. Deze tempel is een heilige grot vol met 
vleermuizen en wordt gezien als een van Bali’s heiligste 
tempels. Via Tenganan, waar de eerste bewoners van 
Bali woonden, bereik je Candidasa, einde van nog een 
dag vol hoogtepunten.

5E DAG: CANDIDASA - TIRTA GANGGA - 
KINTAMANI - LOVINA  O
Vandaag vertrek je richting het noorden. Eerst bezoek 
je het waterpaleis Tirta Gangga, mooi gelegen in de 
rijstvelden. Het paleis werd gebruikt door de laatste 
koning van Karangasem en zijn familie om te rusten 
en relaxen. Nu wordt het vooral gebruikt door de 
lokale bevolking om te zwemmen. Vervolgens bezoek 
je een lokale Salak plantage waar je de bekende 
‘slangenvrucht’ kan proeven. Er zijn veel tempels in 
Bali, maar de Pura Besakih is misschien wel het meest 
indrukwekkende tempelcomplex van het eiland. Het 
is gebouwd op de hellingen van de actieve vulkaan 
Agung. Verder naar Kintamani met de vulkaan 
Gunung Batur als hoogtepunt. Rit naar Lovina voor de 
overnachting.
6E DAG: LOVINA - ZUID-BALI O
Vroeg uit de veren om te gaan dolfijnspotten vanuit 
een traditionele vissersboot. Nadien terug naar het 
hotel voor het ontbijt. Rit naar het zuiden van Bali. 
Onderweg stop je aan de warmwaterbronnen van 
Banjar en het Brahma Vihara klooster, het enige 
Boeddhistische klooster van Bali. Nog een belangrijke 
tempel, die je zeker niet mag vergeten is de Ulun 
Danu Bratan tempel, gelegen aan het gelijknamige 
meer. Deze tempel is gewijd aan Dewi Danu, de 
godin van het water, meren en rivieren. Daarna 
maak je in Jatiluih een wandeling langs de mooiste 
rijstterrassen van Bali. Door het traditioneel Balinese 
irrigatiesysteem, Subak, staan deze rijstvelden op de 
UNESCO-Werelderfgoedlijst. Geniet van een mooie 
zonsondergang bij Tanah Lot. Verleng je reis met 
enkele dagen strand.

Het eiland van de goden

ULUN DANU BRATAN TEMPEL

BALINESE RIJSTTERRASSEN
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Vulkanen, tempels en rijstvelden

• BOROBODUR, HET INDRUKWEKKENDE BOEDDHISTISCHE MONUMENT

• BEWONDER DE BROMOVULKAAN BIJ ZONSOPGANG

• DRIE NACHTEN IN HET CULTURELE HART VAN BALI: UBUD

• VERLENG DE RONDREIS AAN DE STRANDEN VAN BALI

1E DAG: JAKARTA
Aankomst in Jakarta en transfer naar het hotel.

2E DAG: JAKARTA - BOGOR - BANDUNG O-M
Vertrek vanuit Jakarta naar Bogor. Bezoek aan de 
botanische tuinen van Bogor met meer dan 3000 
verschillende soorten orchideeën. Via de Puncak 
Pass reis je verder naar Bandung. Onderweg zorgen 
de vele prachtige groene theeplantages voor uiterst 
mooie panorama’s.

3E DAG: BANDUNG O-M
Vandaag bewonder je de nog steeds actieve 
Tangkuban Perahuvulkaan en de Sariater 
warmwaterbronnen. In de namiddag woon 
je een Angklung muziekvoorstelling bij. De 
muziekinstrumenten waarop gespeeld wordt, zijn 
allemaal gemaakt van bamboe.

4E DAG: BANDUNG - YOGYAKARTA O-M
Na een vroeg ontbijt neem je de trein richting 
Yogyakarta. Tijdens deze 8 uur durende rit geniet je 
van vergezichten met rijstvelden, vijvers en dorpjes. 

5E DAG: YOGYAKARTA O-M
Ontdekking van Yogyakarta. Je bezoekt het Kraton, 
het ommuurde paleis van de sultan dat bol staat 
van symboliek, en het waterpaleis Taman Sari, de 
plek waar de sultan graag zijn vrije tijd doorbracht. 
’s Namiddags ga je naar Prambanan, de grootste 
Hindoetempel van het land.

6E DAG: YOGYAKARTA O-M
Vrije voormiddag. Ga wandelen langs Jalan 
Malioboro, de levendigste straat van Yogyakarta. 
’s Namiddags bezoek je Borobudur, het grootste 
boeddhistische monument ter wereld. Het effect 
van de ondergaande zon achter de boeddha´s en 
stoepa’s zorgt voor adembenemende beelden!

7E DAG: YOGYAKARTA - MALANG O-M
Vroege treinrit vanuit Yogyakarta naar Malang. Geniet 
onderweg van de mooie landschappen. Bij aankomst 
in Malang is er een transfer naar het hotel.

8E DAG: MALANG - BROMO - KETAPANG O-M
Vroeg vertrek om de prachtige zonsopgang te 

aanschouwen in de buurt van de Bromo vulkaan. 
Eens de zon aan de horizon staat ga je verder 
naar de bijzondere vulkaankrater. Na deze 
adembenemende ochtend trek je verder oostwaarts 
naar Ketapang. 

9E DAG: KETAPANG - LOVINA O-M
Vrije voormiddag. Boek ter plaatse de optionele 
excursie naar de Kawah Ijen-vulkaan. Vroeg in de 
ochtend vertrek je dan per jeep naar het basiskamp 
van de vulkaan. Na een wandeling van ongeveer 2 
uur tot aan de top, geniet je van de zonsopgang en 
het adembenemende uitzicht. Ferryovertocht en rit 
naar Lovina, op Bali.

10E DAG: LOVINA - UBUD O-M
Op weg naar Ubud bezoek je de Gitgit watervallen 
en de hindoeïstische tempel Ulun Bratan, gelegen 
op een schiereiland aan de oever van het heilige 
kratermeer Bratan en gewijd aan de godin van het 
water. 
11E DAG: UBUD - MOUNT BATUR - UBUD O-M
Je verkent een van de grootste en oudste 

INDIVIDUEEL BROMOVULKAAN, JAVA

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

202_V1_TUItours_NL   202 1/12/20   17:12



203AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

IN
D

O
N

ES
IË

tempelcomplexen, de Gunung Kawi met zijn 
spectaculaire beelden. Nadien verder naar de Tirta 
Empul tempel en Mount Batur, een vulkaan die 
vandaag nog steeds actief is. Tijdens de lunch aan 
het gelijknamige meer geniet je van het uitzicht over 
deze vulkaan. Vervolgens maak je een avontuurlijke 
jeeptocht doorheen het lavalandschap. 

12E DAG: UBUD O
Vrije dag in Ubud. Boek ter plaatse een avontuurlijke 
rafting excursie of maak een fietstocht doorheen de 
prachtige omgeving.

13E DAG: UBUD - TANAH LOT O-M
‘s Ochtends maak je een rustige wandeling langs 
de rijstterrassen van Jatiluwih.die op de UNESCO-
Werelderfgoedlijst staan. Verder bezoek je een lokale 
markt alvorens door te rijden naar de watertempel 
van Tanah Lot. Einde van een prachtige reis. Verleng 
je reis in een van onze strandhotels in het zuiden 
van Bali.

13-daagse rondreis met privéchauffeur/gids

BEST OF JAVA & BALI

 IDNRT014

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Silver & Gold 

INBEGREPEN
• Nederlands- of Engelstalige lokale 

privéchauffeur/gids 
• Alle vermelde overnachtingen
• Alle vermelde lokale transfers
• Trein Bandung - Yogyakarta en Yogyakarta - 

Malang
• Ferry Java - Bali 
• 12x ontbijt, 11x middagmaal
• Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden

VERTREKDATA
Dagelijks

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten

VANAF € 1.467 P.P.*

BALI

BOROBUDUR, JAVA

VERLENGING STRANDHOTEL
Geniet na je rondreis van een paar dagen rust aan de stranden van Bali

TAKSU ★★★ LUXE 
SANUR
• Gezellig, sfeervol hotel
• Ruime, comfortabele kamers
• In het levendige Sanur
• Op 550m van het strand

PURI SANTRIAN ★★★★ 
SANUR
• De echte Balinese gastvrijheid
• Unieke gazebo’s om te loungen op zee
• Heerlijke wellness
• Direct aan het strand

📍 TIP 

Je kan deze rondreis ook starten op 
dag 4 in Yogyakarta
Reisduur: 10 dagen, 9 nachten 
(IDNRT012)

VANAF 1.058 P.P.

VANAF € 24 P.P | P.N. VANAF € 55 P.P | P.N. 
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Onder het wakende oog van Boeddha

• DE BELANGRIJKSTE HOOGTEPUNTEN VAN THAILAND IN ÉÉN REIS

• BEZOEK AAN DE HISTORISCHE STEDEN AYUTTHAYA EN SUKHOTAI

• BANGKOK, CHIANG MAI EN DE BERUCHTE BRUG OVER DE KWAI-RIVIER

• KUIEREN IN AMBACHTELIJKE DORPJES

1E DAG: BANGKOK
Aankomst in Bangkok en transfer naar het hotel. 
Rest van de dag vrij. De stad is druk, chaotisch en 
overweldigend. Je kan al beginnen met een deel 
van de stad te verkennen met één van de vele 
tuktuks. Vliegensvlug brengen ze je naar je volgende 
bestemming. Sluit de dag af met een heerlijke 
Thaise maaltijd. De lokale restaurants en eetkramen 
serveren lokale specialiteiten zoals pittige Tom Yam 
soep en smaakvolle Pad Thai.

2E DAG: BANGKOK O-M
Met de metro naar Hua Lamphong voor een 
wandeling door het levendige Chinatown en een 
bezoek aan de Wat Traimit, de Tempel van de 
Gouden Boeddha. Verder naar de grootste bloemen- 
en groentenmarkt van de stad en het schitterende 
Koninklijk Paleis met de gouden tempels. Na de 
middag boottocht op de Chao Phraya-rivier. Je 
maakt er op ludieke wijze kennis met het dagelijks 
leven op en rondom deze rivier. Ontdek eveneens 
waarom het de bijnaam ‘rivier der koningen’ krijgt.

3E DAG: BANGKOK O
Vrije dag om Bangkok op eigen houtje te ontdekken. 
We raden aan om het koninklijk paleis te bezoeken. 
Ga zo vroeg mogelijk want het kan er behoorlijk 
warm en druk zijn. De hoofdstad is ook een paradijs 
voor wie houdt van winkelen. Geniet ’s avonds van 
een cocktail met spectaculair zicht over de populaire 
stad in één van de vele ‘skybars’. 

4E DAG: BANGKOK - MAHACHAI - 
KANCHANABURI (RIVER KWAI)  O-M
Rit met de lokale trein naar het station van 
Mahachai en bezoek aan Thailands grootste vis- en 
specerijenmarkt. Verder naar Kanchanaburi voor een 
bezoek aan de beruchte brug over de rivier de Kwai 
en het oorlogsmuseum en -kerkhof JEATH.

5E DAG: KANCHANABURI - AYUTTHAYA - 
PHITSANULOK O-M
Rit naar Ayutthaya, bekend om zijn rijk erfgoed aan 
tempels en gebouwen. Ayutthaya is de voormalige 
hoofdstad van Siam. Bezoek aan de Wat Phra Sri 
Samphet en de Wat Yai Chai Mongkol. Vergeet ook 

niet het boeddhahoofd omgeven door boomwortels 
te aanschouwen. Indrukwekkend! Na de middag 
doorreis naar Phitsanulok.

6E DAG: 
PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI O-M
Phitsanulok was een van de belangrijkste steden 
van het koninkrijk en is nu bekend vanwege zijn 
vele woonboten die in de Nanrivier liggen. Vertrek 
naar het Historisch Park van Sukhothai voor een 
bezoek aan de ruïnes, die behoren tot het meest 
indrukwekkende erfgoed van Thailand. Wist je dat 
het de eerste koningsstad van Thailand was? Via 
Phayao naar Chiang Rai, gelegen in het Thaise 
hoogland.

7E DAG: CHIANG RAI O-M
Het is een kleine gezellige stad met interessante 
bezienswaardigheden, zeker de moeite waard! Zo is  
er de dagelijkse ‘night market’ waar stammen uit de 
omgeving sieraden en handwerk verkopen. Bezoek 
aan de kleurrijke dorpjes van de bergstammen 
Akha en Yao. Verder naar de Gouden Driehoek, het 

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

PAGODE WAT ARUN, BANGKOKPAGODE WAT ARUN, BANGKOKPAGODE WAT ARUN, BANGKOK
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drielandenpunt waar Thailand, Myanmar en Laos 
samenkomen. Boottocht op de Mekongrivier langs 
de oevers van Laos.

8E DAG: CHIANG RAI - CHIANG MAI O-M
Vertrek naar Chiang Mai, na Bangkok de bekendste 
stad van Thailand. De omgeving is adembenemend 
en wordt ook wel de ‘Roos van het Noorden’ 
genoemd. Na de middag bezoek aan de bekende 
lokale ambachtelijke dorpjes waar je handwerk en 
souvenirs kunt bewonderen en kopen.

9E DAG: CHIANG MAI O-M
Vandaag staat de beklimming van de berg Doi 
Suthep op het programma, voor een bezoek aan 
het indrukwekkende, vergulde tempelcomplex Wat 
Phrathat Doi Suthep. Na de klim van bijna 300 
trappen word je boven beloond met een prachtig 
uitzicht over de omgeving.

10E DAG: CHIANG MAI - BANGKOK  O
Vrije tijd tot het uur van transfer naar de luchthaven 
van Chiang Mai. Van hieruit kun je richting één van 
de vele paradijselijke strandregio’s van Thailand 
vliegen.

10-daagse rondreis met privéchauffeur/gids

GRAND TOUR OF THAILAND

 THART001

HOTELKEUZE
Keuze uit 3 hotelcategorieën: Bronze, Silver & 
Gold 

INBEGREPEN
• Engelstalige of Franstalige lokale 

privéchauffeur/gids
• Alle vermelde overnachtingen
• Alle vermelde lokale transfers
• 9x ontbijt, 7x middagmaal
• Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden

VERTREKDATA
Dagelijks

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten

VANAF € 1.379 P.P.*

TRADITIONELE TUKTUK

BOEDDHAHOOFD, AYUTTHAYA

VERLENGING STRANDHOTEL
Geniet na je rondreis van een paar dagen rust aan de stranden van Thailand

TUI BLUE KHAO LAK ★★★★+ 
KHAO LAK
• Net dat beetje extra vakantie
• Direct aan het strand
• Kamers met directe toegang tot het zwembad
• Boekbaar in All-in 
• Absolute topper in ons aanbod

BURASARI PHUKET RESORT ★★★★ 
PHUKET
• Stijlvol boutique resort
• Rustige ongedwongen sfeer
• In het centrum van Patong
• Minibar inbegrepen
• Op wandelafstand van het strand

VANAF € 28 P.P | P.N. VANAF € 38 P.P | P.N. 
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Authentiek Vietnam

• ADEMBENEMENDE CRUISE IN DE BAAI VAN HALONG

• ONTMOETING MET DE BERGVOLKEREN IN SAPA

• SLENTEREN IN HET PITTORESKE HAVENSTADJE HOI AN

• ONTDEK DE MEKONGDELTA

1E DAG: HANOI A
Aankomst in Hanoi en transfer naar het hotel. Met 
een lokale fotograaf ontdek je de mooiste, meest 
fotowaardige plaatsen van de stad. Hierna ga je naar 
het waterpoppentheater. Deze kunstvorm is iets 
typisch Vietnamees. Door de dramatische muziek die 
door een echt orkest gespeeld wordt, en het gebruik 
van allerlei effecten zoals vuurwerk, rook en water 
ontstaat er een dynamische, betoverende show.

2E DAG: HANOI - HOA LU - HANOI O-M
Vroeg in de ochtend maak je een boottocht om de 
meest prachitge dieren op de meren te spotten. 
Hierna maak je een relaxte fietstocht en ontdek 
je Hoa Lu, de oude Vietnamese hoofstad. De 
oorspronkelijke citadel mag dan wel niet meer 

bestaan, de resterende tiende-eeuwse gebouwen en 
de prachtige omgeving van Hoa Lu zijn een bezoek 
meer dan waard. Terugrit naar Hanoi met onderweg 
een bezoek aan de tempels van de Dinhdynastie.

3E DAG: HANOI - LAO CAI O-M
Hanoi biedt voor elk wat wils. Bezoek zeker het 
etnologische museum en het indrukwekkende 
mausoleum van Ho Chi Minh, de communistische 
revolutionaire leider en tevens voormalig premier 
en president van Vietnam. Ga je liever even de 
rust opzoeken? Ga dan wandelen rond het Hoan 
Kiemmeer. ’s Avonds word je naar het station 
gebracht voor het vertrek met de nachttrein naar 
Lao Cai.

4E DAG: LAO CAI - SAPA O-A
In de vroege ochtend breng je een bezoek aan 
één van de kleurrijke lokale markten waar de 
bergvolkeren hun lokale producten, handwerk en 
voedsel aan de man brengen. Deze markten zijn de 
perfecte plek om de lokale cultuur beter te leren 
kennen en je ogen uit te kijken.

5E DAG: SAPA - LAO CAI - HANOI O-A
Een ochtendwandeling door de rijstvelden brengt 
je naar een traditioneel bergdorpje waar je het 
dagelijkse leven van de lokale bevolking van dichtbij 
ervaart. Verder maak je een wandeling naar het 
indrukwekkende bamboebos en de waterval van Gian 
Ta Chai. Terugreis naar Hanoi met de nachttrein.

6E DAG: HANOI - HALONG O-M-A
Na aankomst in Hanoi vertrek je meteen naar de 
Baai van Halong, het mooiste plekje van Vietnam 
met de enorme rotsformaties die als talloze eilandjes 
oprijzen uit de zee. Aan boord van een traditionele 
Jonk vaar je langs lokale drijvende vissersdorpjes en 
de grillige kalksteenrotsen met groene bergtoppen 
vol tropische planten.

7E DAG: HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN O
’s Ochtends heb je de tijd om te luieren op het dek 
en nog wat na te genieten van deze paradijselijke 
plek. Na ontscheping rij je terug naar Hanoi voor de 
binnenlandse vlucht naar Danang. Bij aankomst in 
Danang vertrek je onmiddellijk naar Hoi An.

INDIVIDUEEL HALONG BAY

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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8E DAG: HOI AN O-M
Met zijn uitzonderlijk goed bewaarde handelshuizen 
in Japanse en Chinese stijl en met zijn pittoreske 
haven is het stadscentrum van Hoi An een streling 
voor het oog. Je vindt er ook tientallen goede 
restaurants, een fijn strand, koloniale straatjes 
en overal hangen gekleurde lampionnen. In de 
namiddag maak je een boottocht op de Thu Bon 
rivier.

9E DAG: HOI AN - MY SON - DANANG - HUÉ O-M
In de voormiddag bezoek je de archeologische 
site van My Son, een uniek tempelcomplex uit het 
Champa-tijdperk. Deze oude keizerlijke stad vormt 
het decor van een boeiende dagtrip en je kan er 
dwalen door de ruïnes van eeuwenoude tempels. 
De rit van Danang naar Hué via de Wolkenpas ligt 
bezaaid met spectaculaire vergezichten.

10E DAG: HUÉ O-M
Een eindje van de Parfumrivier vandaan zijn er 
verschillende graftombes van de keizers van de 
Nguyen-dynastie terug te vinden, zoals die van 
keizer Tu Duc. In de stad zelf bezoek je de citadel, 
een elegant complex van paleizen, tempels, 
vestigingsmuren en grachten, geïnspireerd op de 
Verboden Stad in Peking.

11E DAG: HUÉ - HO CHI MINHSTAD O-M
Na de binnenlandse vlucht naar Ho Chi Minhstad, 
maak je voor het eerst kennis met deze 
miljoenenstad. Mede dankzij de Notre Dame 

14-daagse rondreis met privéchauffeur/gids

GRAND TOUR OF VIETNAM

 VNMRT002

HOTELKEUZE
Keuze uit 3 hotelcategorieën: Bronze, Silver & 
Gold

INBEGREPEN
• Engelstalige lokale privéchauffeur/gids
• Alle vermelde overnachtingen
• Binnenlandse vluchten Hanoi-Danang en 

Hué-Ho Chi Minhstad met Vietnam Airlines
• Alle vermelde lokale transfers
• 13x ontbijt, 10x middagmaal, 4x avondmaal
• Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 31/12/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. internationale vluchten

VANAF € 1.818 P.P.*

RIJSTVELDEN, SAPA

kathedraal wordt Ho Chi Minhstad ook wel het Parijs 
van Zuidoost-Azië genoemd. Deze energieke en 
fascinerende stad heette vroeger Saigon en is de 
ideale mix van modern, sfeervol en mysterieus. Zo 
kan je het War Museum en de Jade Emperor Pagoda 
bezoeken. Verder kan je er gezellig shoppen en moet 
je zeker van de lokale streetfood gerechtjes proeven!

12E DAG: HO CHI MINHSTAD - TAY NINH - 
CU CHI - HO CHI MINHSTAD O-M
In Tay Ninh bezoek je de grote en kleurrijke Cao 
Dai tempel. Dit is een religieuze plaats dus denk 
eraan om gepaste kledij te voorzien. Je kan ook 
een kijkje nemen in het befaamde ondergrondse 
tunnelnetwerk van Cu Chi.

13E DAG: HO CHI MINHSTAD - MEKONG - 
HO CHI MINHSTAD O-M
Een tocht per sampan door de smalle waterwegen 
op de legendarische Mekongdelta is onmisbaar in dit 
programma. Zo beleef je het leven op en naast de 
rivier vanop de eerste rij. 

14E DAG: HO CHI MINHSTAD O-M
Breng een bezoek aan een gallerij vol foto’s van de 
Vietnamoorlog genomen door een fototgraaf die er 
ter plaatse bij was. De rest van de dag ben vrij om je 
laatste souvenirs te kopen .Op het gepaste tijdstip 
brengt de chauffeur je naar de luchthaven voor de 
terugvlucht.
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Alle hoogtepunten van Costa Rica

• OP ZOEK NAAR SPEELSE AAPJES AAN DE STRANDEN VAN MANUEL ANTONIO

• ACTIEVE EXCURSIES IN DE OMGEVING VAN MONTEVERDE

• SPECTACULAIR UITZICHT OP DE ARENALVULKAAN

• GROTE VERSCHEIDENHEID AAN FAUNA EN FLORA

1E DAG: SAN JOSÉ
Aankomst in San José en transfer naar het hotel. Als 
de tijd het toelaat, kan je in het koloniale centrum 
van de hoofdstad de sfeer gaan opsnuiven rond het 
Teatro Nacional.

2E DAG: SAN JOSÉ - MANUEL ANTONIO (160 KM) O
Je 4x4 staat vertrekkensklaar. Rij richting de kust van 
de Stille Oceaan en bereik Manuel Antonio rond de 
middag. Dit nationaal park is één van de bekendste 
van Costa Rica. De parelwitte zandstranden zijn een 
heuse trekpleister. Je kan hier korte wandelingen 
maken door het weelderige tropische woud. 
Misschien sta je wel oog in oog met een luiaard of 
kruisen de speelse neusbeertjes je pad.

3E-4E DAG: MANUEL ANTONIO O
In de regio van Manuel Antonio is veel te beleven. Je 
hebt de keuze uit verschillende facultatieve excursies 
om deze dagen te vullen. Wat denk je van een 
kajaktocht door de mangroves naar Damas eiland? 

Onderweg maak je kennis met een waaier aan wilde 
diersoorten zoals toekans, miereneters, leguanen, … 

5E DAG: MANUEL ANTONIO - ARENAL (230 KM) O
Vandaag rij je langs dorpjes zoals Grecia, Sarchí en 
Zarcero tussen akkers, weilanden en koffieplantages. 
De weg leidt naar één van de iconen van Costa 
Rica, de majestueuze vulkaan Arenal. Deze perfect 
symmetrisch gevormde vulkaan is de achtergrond 
voor tal van activiteiten. Van wandelen over meters-
lange hangbruggen tot zwemmen aan de voet van 
de La Fortuna waterval, midden in het tropisch 
regenwoud.

6E DAG: ARENAL O
Ook al kan je de nog actieve vulkaan niet beklimmen, 
je hebt keuze uit tal van wandelmogelijkheden in 
het nationale park of erbuiten. De Arenal 1968 Trail 
slingert zich door de jungle en baant zich via oude 
lavastenen een weg naar boven met als hoogtepunt 
een prachtig uitzicht op de vulkaan. Daarnaast is 

deze regio rijk aan natuurlijke warmwaterbronnen. 
Een unieke ervaring en puur genieten! 

7E DAG: ARENAL - MONTEVERDE (140 KM) O
De weg naar Monteverde is een uitdaging op zich, 
maar zeker de moeite waard! Het dichte nevelwoud 
gonst van de dierengeluiden zowel overdag als ‘s 
nachts. Hier is het vooral de kunst om de kleinere 
diertjes te vinden, zoals de vele verschillende 
felgekleurde kikkertjes - niet groter dan een 
vingertop.

8E DAG: MONTEVERDE O
Vandaag heb je de hele dag om Monteverde te 
ontdekken. Zin in een adrenaline-kick? Dit is dé plek 
bij uitstek voor een spectaculaire zipline-excursie! 
Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een tocht 
langs de hangbruggen of een begeleide wandeling 
doorheen Monteverde Cloud Forest Reserve, één 
van de meest bezochte nevelwouden ter wereld. Je 
kan ook een kolibrietuin bezoeken waar deze kleine 
kleurrijke vogeltjes je letterlijk om de oren vliegen!

INDIVIDUEEL ARENALVULKAAN

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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9E DAG: MONTEVERDE - 
SAN JOSÉ/GUANACASTE (135 KM/150 KM) O
Einde van de rondreis. Terugrit naar San José voor 
het inleveren van de huurwagen en de terugvlucht. 
Wil ja na de rondreis liever nog wat heerlijk relaxen? 
Rij dan door naar de noordelijke stranden van de 
Stille Oceaan voor de perfecte afsluiter van een 
wondermooie reis. 

9-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF COSTA RICA

 CRIRT015

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• Alle vermelde lokale transfers
• 8x ontbijt

VERTREKDATA
Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
en zondag van 01/01/21 tot 31/03/22

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 506 P.P.*

ZIPLINE MONTEVERDE

VERLENGING STRANDHOTEL
Geniet na je rondreis van een paar dagen rust aan de stranden 
van Guanacaste

RIU GUANACASTE ★★★★★ 
PLAYA MATAPALO
• All Inclusive 24/24u
• Animatieprogramma voor jong en oud
• Waterpark voor de kleinsten
• Ruime keuze voor het diner
• Gelegen aan een prachtige baai

RIU PALACE COSTA RICA ★★★★★ 
PLAYA MATAPALO
• All Inclusive 24/24u 
• Schitterende kamers: comfort en luxe
• Uitstekende gevarieerde keuken
• 4 zwembaden
• Direct aan het strand

VANAF € 79 P.P | P.N. VANAF € 97 P.P | P.N. 
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CUBA

Havana
Santa Clara

Trinidad
Topes 
de Collantes

Cienfuegos

CARIBBEAN SEA

Varadero

C
U

B
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Alle hoogtepunten van Cuba

• DOORKRUIS CUBA OP EIGEN TEMPO MET DE HUURWAGEN

• KOLONIALE STEDEN, TABAKSHEUVELS & VOORAL VEEL AUTHENTIEKE CHARME

• KEUZE UIT VERBLIJF IN HOTELS OF CASAS PARTICULARES

1E DAG: VARADERO - HAVANA (140 KM)

Aankomst op de luchthaven van Varadero. Transfer 
naar het hotel in Havana. Vrije avond om eventueel 
langs de Malécon, de promenade langs het water, te 
slenteren en een eerste indruk op te doen van deze 
unieke stad. 

2E DAG: HAVANA  O
Na het ontbijt neem je je huurauto in ontvangst aan 
het verhuurpunt in je hotel. Indien je in een casa 
verblijft, word je door een taxi naar het verhuurpunt 
gebracht. Het avontuur op de Cubaanse wegen kan 
beginnen. Start met een stadsrondrit in oud en 
nieuw Havana. Bezoek de omgeving van het Parque 
Central met het Capitool, Hemingway’s vaste stekje 
‘Bar El Floridita’ en het Palacio de Artisania, een 
ideale shoppingplaats. Daarna kan je een bezoekje 
brengen aan het stadsmuseum, het museum van de 
‘Havana Club’ rum en de begraafplaats van Colón. 
In het oude Havana bezoek je onder andere het 
Plaza de Armas, Plaza de la Cathedral en Plaza San 
Franciso de Asís. Om de dag af te sluiten kan je 

eventueel nog naar de befaamde Tropicana-show 
gaan kijken.

3E DAG: 
HAVANA - VALLEI VAN VIÑALES - HAVANA  O
Vrije dag in Havana of je kan naar de vallei van 
Vinales, het centrum van de wereldberoemde tabak. 
Stop bij één van de fabrieken in Pinar del Rio en 
kom er alles te weten over ’s werelds bekendste 
sigaren. Geniet van een cocktail bij het uitzichtspunt 
Los Jazmines. Bewonder het landschap waarin 
mogotes (dichtbegroeide kalksteen heuvels) omhoog 
rijzen. Bezichtig de Mural de la Prehistoria, een 
gigantische rotsschildering, of maak een boottochtje 
in de ‘Grot van de Indiaan’.

4E DAG: HAVANA - CIENFUEGOS (230 KM)   O
Tijdens de rit naar Cienfuegos maak je kennis met 
het afwisselende landschap van Cuba. Onderweg 
heb je de mogelijkheid om te stoppen in Playa Larga, 
de toeganspoort tot het natuurpark van Ciénaga 
de Zapata. Ga met een gids op verkenning in het 
grootste moeras van de Caraïben. Of rij wat verder 

naar het recreatiegebied van Punta Perdiz voor een 
relaxte namiddag. Neem een duik of snorkel wat 
in het kristalheldere water van de Caribische Zee. 
Vervolgens rij je verder naar Cienfuegos.

5E DAG: CIENFUEGOS - TRINIDAD (85 KM) O
Na het ontbijt heb je tijd om het prachtige oude 
centrum van Cienfuegos te bewonderen, niet voor 
niets de parel van het zuiden genoemd. Breng 
zeker een bezoekje aan het Parque Central en het 
Palacio del Valle. Daarna ga je naar Trinidad, een 
Unesco werelderfgoedstad. Bewonder de koloniale 
architectuur in het autovrije centrum, bezoek musea 
en ga iets drinken in de Canchánchara bar. Ook ‘s 
avonds vormt Trinidad het decor voor een sfeervolle 
avond! Als de live bands zich nestelen op de trappen 
van Casa de la música en iedereen spontaan begint 
te dansen, weet je dat je in het echte Cuba bent 
beland. Geef je over aan de opzwepende salsaritmes! 

6E DAG: TRINIDAD  O
Las vandaag een rustdag in aan het strand van Playa 
Ancon of trek eropuit in het prachtige natuurgebied 

INDIVIDUEEL
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van Topes de Collantes. Ga op avontuur in het hart 
van het indrukwekkende Escambray gebergte. Een 
rit in een 6x6 en een wandeling langs de Guanayara 
rivier behoren tot de mogelijkheden (op voorhand te 
reserveren). Vergeet hierbij zeker je waterschoenen 
en zwemkledij niet!

7E DAG: TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - 
SANTA CLARA (167 KM) O
Vandaag rij je verder naar Sancti Spiritus. Onderweg 
kan je een tussenstop maken in de Valle de Los 
Ingenios. Eenmaal aangekomen in Sancti Spiritus kan 
je dit pittoreske stadje te voet verkennen. ‘s Middags 
ga je verder naar Santa Clara, de eerste stad die 
door de revolutionairen werd ingenomen en aanzien 
wordt als het middelpunt waar destijds de revolutie 
begon. Hier kan je onder andere het mausoleum van 
Ché Guevara en de restanten van de geblindeerde 
trein die hij tijdens de revolutie ontspoord heeft 
bezoeken. 

8E DAG: SANTA CLARA - VARADERO (200 KM)  O
Vertrek naar Varadero. Je zet je reis verder naar 
het door jou gekozen hotel in Varadero. Je 
welverderdiende rustvakantie aan de turkoois blauwe 
zee kan beginnen.

8-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF CUBA

 CUBRT030

HOTELKEUZE
verblijf in hotels of casas particulares

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen in hotels of 

casas particulares
• Huurwagen 
• hotels: 7x ontbijt, 2x middagmaal, 2x avondmaal

casas particulares: 7x ontbijt

TUI FLY
TUI fly vliegt 2/week naar Varadero: 
woensdag en zondag

PRAKTISCHE INFO
Ophalen van de wagen op dag 2 in Havana. 
Afgifte van de wagen op dag 8 bij aankomst in 
Varadero. 

VERTREKDATA
Dagelijks

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten

VANAF € 533 P.P

VERLENGING STRANDHOTEL
Geniet na je rondreis van een paar dagen 
rust aan de stranden van Varadero

IBEROSTAR VARADERO ★★★★★ 
VARADERO

• Waterpret voor de kleinsten
• Paradepaardje van Iberostar in Cuba
• Al het lekkers inbegrepen 
• Direct aan Cuba’s mooiste strand

VANAF € 122 P.P | P.N. 

TOPES DE COLLANTES

TRINIDAD

📍 TIP 
Voor wie een rondreis met de huurwagen té 
avontuurlijk is, kan er ook een privé-chauffeur 
en -gids geregeld worden. Zo verken je deze 
prachtige bestemming nog steeds op eigen 
tempo - én in het gezelschap van een echte 
Cubano!
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MEXICO

Palenque

Cancún

Chetumal

Chicanná

Chichén Itzá

Mérida

Uxmal

Campeche

M
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Land van de Maya’s, taco’s en eindeloze stranden

• DOORKRUIS IN ALLE VRIJHEID HET MEXICAANSE SCHIEREILAND

• ONTDEK HET INDRUKWEKKENDE ERFGOED VAN DE MAYA’S

• RUÏNES EN WATERVALLEN VERSCHOLEN IN DE JUNGLE

• OVERNACHTING VLAKBIJ CHICHÉN ITZÁ

1E DAG: CANCÚN
Aankomst in Cancún. Na het ophalen van de 
huurwagen zet je koers naar de binnenstad van 
Cancún voor de eerste overnachting.

2E DAG: 
CANCÚN - VALLADOLID - CHICHÉN ITZÁ (245 KM) O
Rijd landinwaarts naar de historische site van Ek’ 
Balam. Je kan er tot op de top van de belangrijkste 
tempel klimmen. Daarna verder naar de gezellige 
stad Valladolid om uiteindelijk de dag te eindigen in 
Chichén Itzá. 

3E DAG: CHICHÉN ITZÁ - MÉRIDA (135 KM) O
Wereldwonder? Check! Vandaag bezoek je Chichén 
Itzá. Omdat je vlakbij de site logeert, krijg je de kans 
om het indrukwekkende tempelcomplex te bezoeken 
voordat de grote massa dit doet. Onderweg naar 
Mérida is een duik in een cenote, een natuurlijke 
zwempoel in een grot, een absolute must. Je kan ook 
een stop inlassen bij de gele stad Izamal.

4E DAG: MÉRIDA - CELESTUN - MÉRIDA (210 KM) O
Cultuur maakt plaats voor natuur. Vanuit een 
bootje spot je flamingo’s, pelikanen en reigers in 
de mangroves van het nationaal park Celestún. In 
de namiddag ontdek je Merida. De hoofdstad van 
Yucatán bruist dankzij drukke marktjes, sfeervolle 
pleintjes en een uitgebreid aanbod aan heerlijke 
restaurants. 

5E DAG: MÉRIDA - UXMAL - CAMPECHE (240 KM) O
Op naar Uxmal. Na je bezoek aan de site zal de Puuc 
stijl geen geheimen meer kennen voor jou. Daarna 
verder naar Campeche. Achter zijn eeuwenoude 
stadsmuur schuilen de mooiste pastelkleurige 
hacienda’s. Het is hier zalig wandelen in de koloniale 
binnenstad. Bezoek het centrale plein, waar de 
Catedral de Campeche ’s avonds prachtig verlicht is.

6E DAG: CAMPECHE - PALENQUE (370 KM) O
Net buiten de ommuurde binnenstad kan je op de 
lokale markt fruit inkopen voor onderweg. Bovendien 
zorgt de muziek die er gespeeld wordt voor een 

fantastische sfeer. Rit naar Palenque in de deelstaat 
Chiapas.

7E DAG: PALENQUE (50 KM) O
Vroeg uit de veren voor een bezoek aan de site van 
Palenque. Deze oude ruïnestad is het mooist bij het 
ontwaken van de dag, als de nevel wegtrekt uit het 
regenwoud en dit pareltje in volle glorie laat zien. In 
de omgeving van de site vind je ook verschillende 
watervallen die zeker de moeite waard zijn.

8E DAG: PALENQUE - CHICANNÁ (365 KM) O
Keer terug noordwaarts richting Chicanná. Vlakbij 
je overnachtingsplaats bevindt zich één van de 
minder bekende Maya ruïnes: Becán. Door het kleine 
bezoekersaantal valt hier vooral de stilte op.

9E DAG: 
CHICANNÁ - CALAKMUL - CHETUMAL (250 KM) O
Calakmul, Yucatán’s hoogste pyramide, is idyllisch 
gelegen in het regenwoud. Geniet van de 
architecturale schoonheid, op kleur gebracht door de 

INDIVIDUEEL UXMAL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR
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tropische vogels die er wonen. Volgens ons één van 
Mexico’s best bewaarde geheimen.

10E DAG: CHETUMAL - BACALAR - TULÚM - 
PLAYA DEL CARMEN (320 KM) O
Ten noorden van Chetumal bevindt zich de lagune 
van Bacalar, ook wel het meer van de zeven kleuren 
genoemd. Daarna verder naar Tulúm, een ruïnestad 

met een indrukwekkende ligging op een klif, 
uitkijkend over de turkooisblauwe Caraïbische zee. 
Afhankelijk van het tijdstip van je terugvlucht zou 
het kunnen dat je vandaag enkele stops dient over 
te slaan wegens tijdgebrek. We raden daarom aan 
om dit Mexicaans avontuur af te sluiten met enkele 
rustdagen aan het paradijselijk strand van Playa Del 
Carmen. Bekijk hieronder onze favoriete hotels. 

10-daagse rondreis per huurwagen

BEST OF YUCATÁN

 MEXRT007

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Silver & Gold

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 9x ontbijt
• Gedetailleerde documentatiemap met 

wegenkaart en routebeschrijving in het Engels 
bij aankomst in Cancún

TUI FLY
TUI fly vliegt 4x/week naar Cancún: maandag, 
woensdag, vrijdag, zondag

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 31/03/22

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

VANAF € 450 P.P.*

CAMPECHE

VERLENGING STRANDHOTEL
Geniet na je rondreis van een paar dagen rust aan de stranden van 
Playa del Carmen

RIU PLAYACAR ★★★★★ 
PLAYACAR
• Rust en actie in één
• Zeer uitgebreide All-in
• Logeren in moderne kamers
• Toegang faciliteiten in zusterhotels
• Direct aan het strand

RIU PALACE MEXICO ★★★★★ 
PLAYACAR
• Hedendaags en elegant hotel
• Moderne, ruime juniorsuites
• Ideaal voor koppels, rustige sfeer
• Gevarieerd gastronomisch aanbod
• Direct aan het strand

VANAF € 97 P.P | P.N. VANAF € 125 P.P | P.N. 
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MEXICO

BELIZE

Cancún

Tulum

Playa Del
CarmenValladolid

Rio Lagartos

Coba

Chíchen Itzá

Mérida

Uxmal

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL
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• VEEL ZIEN ZONDER AL TE GROTE AFSTANDEN AF TE LEGGEN
• DE INDRUKWEKKENDE OVERBLIJFSELEN VAN DE OUDE MAYA’S
• MEXICAANSE SFEER OPSNUIVEN IN MÉRIDA EN VALLADOLID

6-daagse rondreis 
per huurwagen

ESSENTIALS 
OF YUCATÁN

VANAF € 252 P.P.*

MEXRT011

HOTELKEUZE
Keuze uit 2 hotelcategorieën: Silver & Gold 

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• 5x ontbijt
• Documentatiemap met wegenkaarten en 

routebeschrijving in het Engels

TUI FLY
TUI fly vliegt 4x/week naar Cancún: maandag, 
woensdag, vrijdag en zondag

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 31/03/22

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

📍 TIP
Verleng je rondreis enkele dagen aan de 
stranden van Playa Del Carmen pag. 213.

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: CANCÚN
Aangekomen in Cancún staat onze lokale 
vertegenwoordiger klaar met je persoonlijke 
documentatiemap. Na het afhalen van de huurwagen 
zet je koers naar het hotel om er te genieten van 
een eerste Mexicaanse avond. Overnachting in de 
binnenstad van Cancún.

2E DAG: CANCÚN - RÍO LAGARTOS (250 KM) O
Na het ontbijt vertrek je op ontdekking door het 
schiereiland Yucatán en gaat het in westelijke richting 
naar het natuurreservaat Río Lagartos. In een kleine 
motorboot maak je een boottocht doorheen het 
uitgestrekte mangrovegebied, op zoek naar flamingo’s, 
pelikanen, reigers en zelfs krokodillen.

3E DAG: RÍO LAGARTOS - EK BALAM - 
VALLADOLID (120 KM) O
Vandaag ga je naar Valladolid, een kleurrijk en koloniaal 
stadje. Stop onderweg zeker aan de site van Ek 
Balam. Deze is kleiner dan de meeste andere sites en 
wordt minder frequent bezocht, maar is net daardoor 
een aanrader. Hier heb je zelfs de mogelijkheid om 
de tempels te beklimmen! Een must deze vakantie 
is zwemmen in een cenote. Dit zijn natuurlijke 
waterpoelen die overal in Yucatán terug te vinden zijn. 
De cenote Xan Che verschuilt zich vlakbij de site van 
Ek’ Balam.

4E DAG: 
VALLADOLID - CHICHÉN ITZÁ - MÉRIDA (183 KM) O
Vandaag staat een van de hoogtepunten van deze 
reis op het programma, Chichén Itzá. Deze site is de 
bekendste Mayasite van Mexico en werd uitgeroepen 
tot een van de nieuwe wereldwonderen. Onderweg 
kan je een stop inlassen aan het klooster in de gele 
stad, Izamal. Ga verder naar Mérida, de grootste stad 
van Yucatán en breng bij aankomst wat tijd door op 
het gezellige centrale plein.

5E DAG: MÉRIDA - UXMAL - MÉRIDA (168 KM) O
Je maakt vanuit Mérida een daguitstap naar Uxmal. 
Dit was een van de grootste steden van de Maya’s en 
er zijn dan ook een 150-tal gebouwen te bezichtigen 
waarvan een groot deel goed bewaard is gebleven. 
In de namiddag kan je verder Mérida ontdekken. Het 
Nationaal Paleis, de Paseo de Montejo, el Monumento 
a la Patria en la Casa de Montejo behoren tot de 
belangrijkste bezienswaardigheden.

6E DAG: MÉRIDA - COBA - TULÚM - 
PLAYA DEL CARMEN/CANCÚN (348 KM) O
Vertrek naar de site van Coba waar je de tempels 
nog zelf mag beklimmen. Aankomst in Tulúm met zijn 
unieke ligging aan de Caraïbische Zee. Je kan er naar 
het strand of naar de Maya site die indrukwekkend 
gelegen is op een klif aan de zee. Verleng je rondreis 
aan de parelwitte stranden van Playa del Carmen om 
er enkele dagen te relaxen.

De parels van Yucatán

CENOTE

CHICHÉN ITZÁ
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PACIFIC OCEAN

Lima

Nazca
Ica

Paracas

Macchu Picchu

Titicaca
Colca Canyon

Cuzco

Arequipa

vlucht

PERU

BRAZIL

BOLIVIA

TITICACAMEER

MACHU PICCHU

15-daagse rondreis 
in internationaal 
gezelschap

GRAND TOUR 
OF PERU

VANAF € 1.945 P.P.*

PERRT022

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Engels- en Spaanstalige lokale gids
• Binnenlandse vlucht Cuzco-Lima
• Alle vermelde overnachtingen
• Vlucht over de Nazcalijnen
• Treinrit naar Machu Picchu Pueblo
• Alle vermelde lokale transfers
• 14x ontbijt, 7x middagmaal
• Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/01/21 tot 31/12/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. internationale vluchten

• SPECTACULAIRE VLUCHT OVER DE NAZCALIJNEN
• CONDORS SPOTTEN IN DE COLCA CANYON
• BOOTTOCHT OP HET TITICACAMEER
• TREINRIT NAAR DE MYSTERIEUZE INCASTAD MACHU PICCHU

P
ER

U

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: LIMA 
Aankomst in Lima en transfer naar het hotel.
2E DAG: LIMA O
Samen met een gids bezoek je in Lima het Larco 
museum, Casa Aliaga en Plaza de Armas. 
3E DAG: LIMA - PARACAS O
Transfer naar het busstation waar je de bus naar 
Paracas neemt. Vrije namiddag aan het zwembad. 
Actiezoekers kunnen optioneel een buggy-rit boeken 
waarbij je over de duinen scheurt en met een 
sandboard van de duinen glijdt.
4E DAG: PARACAS - ISLAS BALLESTAS - NAZCA O
Boottocht naar de Ballestaseilanden. De thuis van 
duizenden zeevogels, waaronder zeeleeuwen en 
pinguïns. Nadien busrit naar Nazca.
5E DAG: NAZCA - AREQUIPA O
Tijdens een spectaculaire vlucht over de Nazcalijnen 
bewonder je de geometrische vormen. Zie jij de spin, 
de aap en de kolibrie? Daarna word je terug met beide 
voeten op de grond gezet voor een 10 uur durende 
busrit naar Arequipa.
6E DAG: AREQUIPA O
Samen met een gids bezoek je het stadscentrum en 
het Santa Catalina klooster, een labyrinth van kleur-
rijke straatjes. Je bewondert ook het uitzicht op de 
besneeuwde Misti-vulkaantop.
7E DAG: AREQUIPA - COLCA CANYON O-M
Vertrek naar de Colca Canyon, een van de diepste 
ravijnen ter wereld. Je rijdt doorheen Pampa Cañahuas, 
waar kuddes vicuñas en alpaca’s grazen. Je stopt ook bij 
het allerhoogste punt van het Andesgebergte in Peru. 
Na de lunch in Chivay, transfer naar het hotel voor een 
vrije namiddag.

8E DAG: COLCA CANYON O-M
In de ochtend naar Cruz del Condor. Terwijl je de 
uitgestrektheid van de canyon in je opneemt, zie je 
de majestueuze condors voorbij glijden. Je gaat op 
ontdekking in dit gebied en bezoekt enkele traditionele 
dorpjes langs de oevers van de Colca rivier.
9E DAG: COLCA CANYON - PUNO O-M
Vrije voormiddag. Geniet tijdens de rit naar Puno 
van betoverende landschappen met ongewone rots-
formaties, vulkanen en lagunes.
10E DAG: TITICACAMEER O-M
Een boottocht op het hoogst bevaarbare meer ter 
wereld brengt je naar de drijvende eilanden van de 
Uros-indianen en het geïsoleerde Taquile.
11E DAG: PUNO - CUZCO O-M
Onderweg naar Cuzco maak je verschillende stops, 
zoals aan het archeologisch complex van Racchi.
12E DAG: CUZCO O
Wandel door de pittoreske straatjes van Cuzco. 
‘s Namiddags neemt de gids je mee naar het Santo 
Domingo klooster en de kathedraal. Ook ontdek je de 
ruïnes van Sacsayhuaman, Qenqo en Puka Pukara.
13E DAG: CUZCO - HEILIGE VALLEI O-M
Rit naar Chinchero in de Heilige Vallei. De ideale plek 
om handgeweven souvenirs aan te kopen. Verder naar 
het fortcomplex van Ollantaytambo
14E DAG: 
HEILIGE VALLEI - MACHU PICCHU - CUZCO O-M
Panoramische treinrit naar Machu Picchu Pueblo. 
Bezoek de ‘Verborgen Stad’ die tot de nieuwe 
wereldwonderen behoort.
15E DAG: CUZCO-LIMA O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

In de voetsporen van de Inca’s
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Las Vegas

Death Valley

San Francisco

Page/
Lake Powell

Moab

Grand
Canyon NP

Bryce Canyon NP
Capitol Reef NP

Yosemite NP

U
SA

• COMBINATIE VAN STEDEN EN NATIONALE PARKEN
• NATUURPRACHT VAN BRYCE CANYON EN YOSEMITE
• WERELDSTEDEN SAN FRANCISCO EN LAS VEGAS
• GEDETAILLEERDE DOCUMENTATIEMAP

15-daagse rondreis 
per huurwagen

ESSENTIALS 
OF THE WEST

VANAF € 1.463 P.P.*

USART094

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen in logies
• Gedetailleerde documentatiemap met 

wegenkaarten en routebeschrijving

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 31/10/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer excl. 
vluchten en huurwagen

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: LAS VEGAS
Ophalen van de huurwagen bij aankomst in Las Vegas.
2E-3E DAG: LAS VEGAS
Twee volledige dagen om Las Vegas te verkennen. Wandel 
over The Strip, relax aan het zwembad of laat je helemaal 
gaan in een van de grote shoppingcentra. ’s Avonds kan 
je een gokje wagen in de talrijke casino’s of naar een 
indrukwekkende show gaan kijken.
4E DAG: LAS VEGAS - GRAND CANYON NP - 
FLAGSTAFF (575 KM)

De Grand Canyon behoort tot de mooiste 
natuurwonderen ter wereld en mag je zeker niet missen. 
Maak onderweg een stop aan de Hooverdam en begeef je 
tussen Kingman en Seligman op de befaamde Route 66.
5E DAG: 
FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY/KAYENTA (280 KM)

In de voormiddag kan je nog een wandeling maken in het 
Grand Canyon NP. Daarna verder naar Monument Valley. 
6E DAG: MONUMENT VALLEY/KAYENTA - 
ARCHES NP - MOAB (250 KM)

Vroeg uit de veren om Monument Valley te bezoeken. 
Optioneel kan je het park per jeep verkennen onder 
begeleiding van een Navajo indiaan die je graag alles 
vertelt over deze voor indianen heilige plek. Daarna 
verder naar Arches NP met zijn meer dan tweeduizend 
natuurelijke bogen.
7E DAG: MOAB - CAPITOL REEF (230 KM)

Vandaag begeef je je naar het mooie Capitol Reef met zijn 
indrukwekkende rotsformaties. Het is de ideale plek voor 
een aangename wandeling. 

8E DAG: CAPITOL REEF - BRYCE CANYON NP (200 KM)

Geniet van het prachtige landschap onderweg naar 
Bryce Canyon. Dit nationaal park met zijn veelkleurige 
en grillige zandsteenformaties is ongetwijfeld een van de 
hoogtepunten van deze reis.
9E DAG: BRYCE CANYON NP
Volledige dag om de vele mooie wandelwegen in het Bryce 
Canyon NP te ontdekken.
10E DAG: 
BRYCE CANYON NP - DEATH VALLEY NP (645 KM)

Bezoek van Death Valley NP. In dit indrukwekkende 
woestijnlandschap van zandduinen en zoutvlaktes valt 
gemiddeld slechts 5 cm regen per jaar. 
11E DAG: DEATH VALLEY NP - YOSEMITE NP (375 KM)

Je rijdt noordwaarts richting de Sierra Nevada en de Tioga 
Road. Deze hoge bergpas vormt de toegangsweg tot het 
Yosemite NP. 
12E DAG: YOSEMITE NP
Volledige dag om te genieten van al het moois dat 
Yosemite te bieden heeft. Wandel naar een van de 
watervallen, bewonder de gigantische sequoiabomen, …
13E DAG: YOSEMITE NP - SAN FRANCISCO (320 KM)

Het eindpunt van deze rondreis is de wereldstad 
San Francisco. Bij aankomst in de staf afgifte van de 
huurwagen.
14E DAG: SAN FRANCISCO
Enkele aanraders in de ‘City by the Bay’: ritje met de Cable 
Car, met de fi ets over de Golden Gate Bridge, je vergapen 
aan de kronkels van Lombard Street, … 
15E DAG: SAN FRANCISCO
Einde van de rondreis. 

De natuurpracht van West-USA

BRYCE CANYON NP

YOSEMITE NP

216_V1_TUItours_NL   216 1/12/20   17:13



217

Las Vegas

Zion NP

Bryce 
Canyon NP

Page

USA

Ventura

Los Angeles

Monterey

San
Fransisco Lake Tahoe

Yosemite NP

Death Valley 
NP

Grand 
Canyon NP

Laughlin

Monument
Valley

GOLDEN GATE BRIDGE, 
SAN FRANCISCO

YOSEMITE NATIONAL PARK

17-daagse rondreis 
per huurwagen

BEST OF 
WEST-USA

VANAF € 1.449 P.P.*

USART084

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver 

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen in logies 
• Gedetailleerde documentatiemap met 

routebeschrijving

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 31/10/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

• UNIEKE WERELDSTEDEN LOS ANGELES, LAS VEGAS & SAN FRANCISCO
• DE MOOISTE NATUURGEBIEDEN: GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, 

BRYCE CANYON, DEATH VALLEY EN YOSEMITE
• RONDREIS OP AANGENAAM TEMPO
• GEDETAILLEERDE DOCUMENTATIEMAP

U
SA

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: LOS ANGELES
Aankomst in Los Angeles. Ophalen van de huurwagen en 
rit naar het hotel.
2E DAG: LOS ANGELES - LAUGHLIN (500 KM)

Je verlaat Los Angeles en begeeft je door de Mojave 
woestijn naar Laughlin. 
3E DAG: LAUGHLIN - GRAND CANYON (350 KM)

Je rijdt verder oostwaarts naar het Grand Canyon NP waar 
je verblijft in Tusayan, dat zich vlakbij de ingang van het 
nationaal park bevindt.
4E DAG: GRAND CANYON - KAYENTA/MONUMENT 
VALLEY (340 KM)

Vandaag bezoek je het Grand Canyon NP. Daarna verder 
richting Monument Valley. Overnachting in Kayenta.
5E DAG: KAYENTA/MONUMENT VALLEY - PAGE (340 KM)

Sta vroeg op om de reusachtige zandsteenformaties van 
Monument Valley te bewonderen. Daarna verder naar Page. 
Begeef je naar de indrukwekkende Antelope Canyon en 
bewonder het adembenemende zicht op Horseshoe Bend. 
6E DAG: PAGE - BRYCE CANYON NP (270 KM)

Over de staatsgrens van Utah richting Bryce Canyon, dat 
met zijn veelkleurige en grillige zandsteenformaties één 
van de hoogtepunten is van deze reis. 
7E DAG: 
BRYCE CANYON NP - ZION NP - LAS VEGAS (400 KM)

Via de woestijn van Nevada naar Las Vegas. Onderweg 
is een bezoek aan het Zion National Park een echte 
aanrader. 
8E DAG: LAS VEGAS
Volledige dag om Las Vegas te verkennen. Waag een gokje 
in één van de talloze casino’s, ga naar een show kijken, 
maak een wandeling langs de Strip of ga winkelen in één 
van de vele shoppingcentra. 

9E DAG: LAS VEGAS - DEATH VALLEY NP (230 KM)

Vertrek naar het bloedhete Death Valley, het laagste punt 
van de Verenigde Staten. 
10E DAG: DEATH VALLEY - YOSEMITE (560 KM)

Langs de oostkant van de Sierra Nevada bereik je de Tioga 
bergpas, die eveneens de toegangsweg is tot het Yosemite 
NP. Dit natuurpark staat bekend om zijn enorme granieten 
rotsen, schitterende watervallen en gigantische sequoia’s. 
11E DAG: YOSEMITE NP - LAKE TAHOE (340 KM)

Verlaat het wonderlijke landschap van Yosemite NP en 
begeef je noordwaarts naar de pracht van Lake Tahoe. 
Dit meer wordt langs alle kanten omgeven door de Sierra 
Nevada.
12E DAG: LAKE TAHOE - SAN FRANCISCO (370 KM)

De weg voert je vandaag doorheen het Gold-Rush tijd-
perk en langs de hoofdstad van Californië, Sacramento. 
Aankomst in San Francisco, een van de meeste geliefde 
steden van de USA.
13E DAG: SAN FRANCISCO
Volledige dag vrij om de ‘City by the Bay’ op eigen ritme 
te ontdekken. 
14E DAG: SAN FRANCISCO - MONTEREY (200 KM)

Langs de Stille Oceaan naar Monterey. Breng een bezoek 
aan Cannery Row en de vissershaven en rij langs de spec-
taculaire 17-Mile Drive naar het stadje Carmel. 
15E DAG: MONTEREY - CALIFORNISCHE KUST - 
VENTURA (390 KM)

Zet je route verder zuidwaarts over de schilderachtige 
Pacifi c Coast Highway. Overnachting in Ventura.
16E DAG: VENTURA -LOS ANGELES (160 KM)

Ontdekking van de ‘City of Angels’. 
17E DAG: LOS ANGELES
Einde van de reis.

Ontdek de hoogtepunten van West-USA

217_V1_TUItours_NL   217 1/12/20   17:13



218

New York

Niagara Falls
Boston

Cape Cod

Bar Harbor

Québec

Montréal

Ottawa

Toronto

Gettysburg

Philadelphia

Washington D.C.

CANADA

USA

NIAGARA FALLS

WASHINGTON D.C.

U
SA

• STEDEN ALS WASHINGTON D.C & BOSTON 
• BEWONDER DE INDRUKWEKKENDE NIAGARAWATERVALLEN
• GENIETEN VAN DE SCHAALDIEREN OP HET SCHIEREILAND CAPE COD
• PANORAMISCHE AUTORITTEN LANGS DE GRILLIGE KUSTLIJN

15-daagse rondreis 
per huurwagen

BEST 
OF EAST-USA

VANAF € 1.821 P.P.*

USART095

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen in logies
• Gedetailleerde documentatiemap met 

wegenkaarten en routebeschrijving

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/04/21 tot 31/10/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: NEW YORK
Aankomst in New York en transfer naar het hotel (niet 
inbegrepen).
2E DAG: NEW YORK - CAPE COD (440 KM)

Ophalen van de huurwagen en rit naar Hyannis. Proef op 
het schiereiland Cape Cod van de lekkere schaaldieren.
3E DAG: CAPE COD - BOSTON (130 KM)

Rit naar Boston. Een aanrader is de 4km lange Freedom 
Trail die je door de oude stad brengt. Bezoek zeker de 
haven met zijn Aquarium en de USS Constitution, het 
oudst varende oorlogsschip, de Quincy Market en de oude 
wijk Beacan Hill.
4E DAG: BOSTON - ACADIA NP - BAR HABOR (550 KM)

Via rotsachtige stranden naar Bar Harbor, beroemd om zijn 
kreeften.
5E DAG: BAR HABOR - QUÉBEC CITY (480 KM)

Klaar voor Canada? Op naar Quebéc, de tweetalige hoofd-
stad van de gelijknamige provincie.
6E DAG: QUÉBEC CITY
Het pittoreske Oud-Québec werd door UNESCO als 
culturele erfgoed uitgeroepen. Ontdek het Parc des 
Champs-de-Bataille, de citadel, de Place Royale, de 
stadswallen, het Terrasse Dufferin, de Place d’Armes en het 
beroemde Château Frontenac.
7E DAG: QUÉBEC CITY - ST. LAWRENCE RIVER - 
MONTRÉAL (260 KM)

Langs de Saint Lawrencerivier naar Montréal met zijn 
historische binnenstad en moderne zakenwijken. Relax in 
het Parc du Mont-Royal.
8E DAG: MONTRÉAL - OTTAWA (198 KM)

Rit naar Ottawa, een rustige plek vol parken en boulevards. 
Ontdek het parlement, het Rideaukanaal, het Château 
Laurier, Byward Market en de kathedraal.

9E DAG: OTTAWA - TORONTO (440 KM)

Via Thousand Islands Parkway naar Toronto. Wandel door 
wijken zoals Chinatown, Little Italy en Greektown. Vanaf de 
CN Tower heb je een fantastisch uitzicht.
10E DAG: TORONTO - NIAGARA FALLS (141 KM)

Bewonder de grootste watervallen ter wereld: de Niagara 
Falls. Hoewel het verval van deze waterval niet zo groot is, 
is het vooral de breedte die ze zo adembenemend maakt.
11E DAG: NIAGARA FALLS - AMISH COUNTRY/
GETTYSBURG (562 KM)

Reis verder naar Amish Country waar de traditionele 
gemeenschap op conservatieve wijze leeft. 
12E DAG: AMISH COUNTRY/GETTYSBURG - 
WASHINGTON D.C. (280 KM)

In Gettysburg werd de grootste veldslag van de Burgeroor-
log uitgevochten. Je komt hierover meer te weten in het 
National Military Park & Cemetery. Eindig in Washington 
D.C. en bewonder monumenten zoals het Lincoln Memori-
al en Jefferson Memorial.
13E DAG: WASHINGTON D.C.
Stop bij het Witte Huis, het stadssymbool bij uitstek. Dan 
naar Washington Monument, te midden van 50 vlaggen, 
elk symbool voor een van de Amerikaanse staten. Of wat 
dacht je van de militaire begraafplaats Arlington?
14E DAG: WASHINGTON D.C. - PHILADELPHIA (210 KM)

De musea in Washington zijn gratis, dus aarzel niet om het 
National Air & Space Museum te bezoeken voordat je naar 
Philadelphia gaat. Interessant is het symbool van de Ame-
rikaanse vrijheid en Indepence Hall, de plek waar de Ameri-
kaanse Onafhankelijkheidsverklaring werd aangenomen.
15E DAG: PHILADELPHIA - NEW YORK (390 KM)

Terug naar de Big Apple. Afgifte van de huurwagen en 
transfer naar de luchthaven (niet inbegrepen).

Het beste van Oost-Amerika en Oost-Canada
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Orlando

St. Augustine

Crystal River
Kennedy
Space Center

Sarasota

Key West

Naples

FLORIDA

Miami
Key LargoEverglades NP

Cocoa Beach

USART100

HOTELKEUZE
Verblijf in hotelcategorie Silver

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen in logies 
• Uitgebreide documentatiemap met 

routebeschrijving en wegenkaart 

TUI FLY
TUI fly vliegt 2x/week naar Miami: 
dinsdag & vrijdag

VERTREKDATA
Dagelijks

* Vanafprijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

KEY WEST

RIU PLAZA MIAMI BEACH

13-daagse rondreis 
per huurwagen

GRAND TOUR 
OF FLORIDA

VANAF € 999 P.P.*

• DE MEEST COMPLETE RONDREIS DOORHEEN FLORIDA
• VOLDOENDE TIJD OM DE REGIO TE ONTDEKKEN
• TWEE OVERNACHTINGEN IN THE KEYS
• ST. AUGUSTINE EN CRYSTAL RIVER, TWEE MINDER GEKENDE PLAATSEN

U
SA

INDIVIDUEEL

1E DAG: MIAMI
Aankomst in Miami. 
2E DAG: MIAMI - KEY WEST (255 KM)

Vanuit Miami rijd je naar Key West, het meest zuidelijke 
punt van de USA. Wandel over Duval Street en geniet van 
een drankje in het stamcafé van Hemingway, Sloppy Joe’s 
Bar.
3E DAG: KEY WEST - KEY LARGO (155 KM)

Rit naar Key Largo, het grootste eiland van de Keys en een 
geliefde duik- en snorkelplaats. De belangrijkste attractie 
hier is het voor de kust gelegen John Pennekamp Coral 
Reef State Park, een sprookjesachtige onderwaterwereld.
4E DAG: KEY LARGO - EVERGLADES - NAPELS (225 KM)

Over de Tamiami Trail gaat het westwaarts naar Napels. 
Verken onderweg de Everglades, een subtropische wilder-
nis met talloze vogelsoorten en planten. Maak hier zeker 
een tochtje per airboat.
5E DAG: NAPELS
Ontdek Naples, een charmante badplaats met mooie 
stranden.Voor de kust vind je er de ‘Ten Thousand Islands’, 
uitlopers van de Everglades en de thuishaven van vele 
dolfi jnen. 
6E DAG: NAPELS - SARASOTA (190 KM)

Je volgt de Golf van Mexico in de richting van Sarasota. 
Hoewel deze stad de charme van een slaperig kunststadje 
heeft weten te behouden, heeft ze op cultureel gebied 
heel wat te bieden.
7E DAG: SARASOTA - ST. PETERSBURG - 
CRYSTAL RIVER (203 KM)

Ontdek het minder gekende Florida met zijn zoetwa-
terbronnen die van november tot maart zeekoeien 
aantrekken. Een eerste stop is Tarpon Springs, een Grieks 
vissersdorpje gekend om zijn natuurlijke sponzen en 

uitstekende restaurants. Breng zeker ook een bezoek aan 
het Homosassa Springs Wildlife State Park, de woonplaats 
van verschillende diersoorten uit de regio en gekend voor 
de verzorging van gewonde en zwakke zeekoeien.
8E DAG: CRYSTAL RIVER - ST. AUGUSTINE (199 KM)

Bezoek aan St. Augustine. In het gerestaureerde Oldest 
House kom je alles te weten over de geschiedenis van de 
oudste stad van het land, met als hoogtepunt het Castillo 
de San Marcos, een indrukwekkend fort dat de stad 
beschermde tijdens belegeringen.
9E DAG: ST. AUGUSTINE - ORLANDO (172 KM)

Rit naar Daytona Beach. Liefhebbers van autoraces kun-
nen hun hart ophalen op de Daytona Speedway, een van 
de gekendste racebanen van de USA. Verder naar Orlando.
10E-11E DAG: ORLANDO
Laat je twee dagen betoveren door de sprookjeswereld 
van Walt Disney, beleef de fi lmwereld in Universal Studios 
of maak kennis met de onderwaterwereld in SeaWor-
ld Orlando. Hou je meer van actie? Ga dan zeker naar 
Universal’s Islands of Adventure met zijn spectaculaire 
attracties. 
12E DAG: ORLANDO - COCOA BEACH (192 KM)

Bezoek vandaag Kennedy Space Center, de plek vanwaar 
de eerste astronauten naar de maan vertrokken. Je komt 
hier alles te weten komt over de geschiedenis en werking 
van de NASA.
13E DAG: COCOA BEACH - MIAMI (320 KM)

Volg de kustroute zuidwaarts naar Miami. Bij aankomst 
in Miami afgifte van de huurwagen en terugvlucht. Liever 
enkele dagen uitrusten? Verleng je vakantie dan aan het 
strand van Miami Beach. Onze aanrader is het RIU Plaza 
Miami Beach hotel****.

Genieten van al wat Florida te bieden heeft
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Québec

St-Alexis-des-Monts

Rivière-du-Loup

Montréal
Ottowa

QUEBEC

ONTARIO

PercéSainte-Anne-des-Monts

Tadoussac
Saguenay

Kingston

Niagara FallsToronto

Caraquet

C
A

N
A

D
A

• DE ULTIEME ROADTRIP LANGS ALLE HOOGTEPUNTEN VAN 
OOST-CANADA

• WANDELEN IN PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE
• HET EILAND BONAVENTURE

18-daagse rondreis 
per huurwagen

GRAND TOUR 
OF EASTERN 
CANADA

VANAF € 1.066 P.P.*

CANRT031 

HOTELKEUZE
Keuze uit 3 hotelcategorieën: Bronze, Silver 
& Gold

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen
• Hornblower boot-excursie van 15 minuten
• Ferry Les Escoumins - Trois Pistoles 
• Digitaal roadbook

VERTREKDATA
Dagelijks van 13/05/21 tot 29/09/21

INDIVIDUEEL

1E DAG: TORONTO
Start je rondreis in de wereldstad Toronto.
2E DAG: TORONTO - NIAGARA FALLS (128 KM)

Rij richting het kolkende water van de Niagara Falls. Ga aan
boord voor een unieke tocht die je tot aan de bulderende 
watervallen brengt!
3E DAG: NIAGARA FALLS - KINGSTON (392 KM)

Langs de oevers van het Ontariomeer rij je naar Kingston. 
In Rockport kun je een boottocht doen die je meeneemt 
langs duizenden eilanden.
4E DAG: KINGSTON - OTTAWA (196 KM)

Richting Ottawa, kennismaking met de hoofdstad. 
5E DAG: OTTAWA
Ontdek vandaag de groene hoofdstad Ottawa. 
6E DAG: OTTAWA - QUÉBEC CITY (444 KM)

Vandaag rij je naar Québec City in Franstalig Canada.
7E DAG: QUÉBEC CITY
Bewonder het interieur van Chateau Frontenac, de 
promenade Terrasse Dufferin, het mooie Place d’Armes en 
bezoek winkeltjes in de wijk Petit Champlain.
8E DAG: QUÉBEC CITY - SAGUENAY (221 KM)

Rij dwars door Parc National de la Jacques-Cartier naar 
Saguenay, aan het begin van de gelijknamige fjord die zich 
uitstrekt over een afstand van honderd kilometer tot aan 
Tadoussac.
9E DAG: SAGUENAY - TADOUSSAC (144 KM)

Je rijdt richting Tadoussac. Benut hier de kans om 
walvissen van dichtbij te bekijken tijdens een boottocht 
(niet inbegrepen). 
10E DAG: 
TADOUSSAC - SAINTE-ANNE-DES-MONTS (353 KM)

Op naar het noorden. In Les Escoumins neem je de ferry 
naar Trois Pistoles. Je rijdt de regio van Gaspé binnen met 
als eindbestemming Sainte-Anne-des-Monts.

11E DAG: SAINT-ANNE-DES-MONTS - PERCÉ (261 KM)

Richting Percé doorkruis je het schiereiland. Een korte 
omweg brengt je in het Parc National de la Gaspésie. 
Geniet van een heerlijke lunch in de Gîte du Mont-Albert 
gevolgd door een korte wandeling door de natuur. 
12E DAG: PERCÉ
De rots van Percé, tevens een vogelreservaat, is het symbool 
van het schiereiland. Bonaventure Islandis,per boot bereik-
baar, is eveneens een broedplaats voor duizenden vogels.
13E DAG: PERCÉ - CARLETON-SUR-MER (204 KM)

Volg de kustweg naar Carleton-sur-mer, de perfecte 
uitvals basis voor excursies. Ga naar de vogelobservatie-
toren en geniet vanaf het uitzichtpunt op de 555 meter 
hoge Mont St. Joseph.
14E DAG: 
CARLETON-SUR-MER - RIVIÈRE-DU-LOUP (361 KM)

Rivière-du-Loup, ooit de grootste nederzetting van 
Oost-Canada, staat vandaag bekend omwille van zijn 
vogelreservaat en ongerepte natuurgebieden.
15E DAG: RIVIÈRE-DU-LOUP - 
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS (382 KM)

De Saint-Laurent rivier leidt je zuidwaarts tot voorbij 
Québec City. Volg hier de route Chemin du Roy, die je 
langs historische Frans-Canadese stadjes brengt.
16E DAG: SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Ontdek al wandelend of met de kajak de  meren en 
wouden van Saint-Alexis-des-Monts.
17E DAG: 
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - MONTRÉAL (140 KM)

Bezoek aan Montréal. Wandel door het uniek historisch 
centrum, bezoek de bruisende wijken en wees ‘s avonds 
getuige van het lichtspektakel “Aura” in de basiliek 
Notre-Dame. 
18E DAG: MONTRÉAL
Einde van de rondreis.

De cultuur en natuur van Oost-Canada

TADOUSSAC

FAIRMONT LE CHATEAU FRONTENAC, QUEBEC
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CANADA

Tadoussac

Baie Saint Paul

Sainte-Rose-Du-Nord

Québec City

MontréalMont Tremblant
Saint-Alexis-des-Monts

SAINT-ALEXIS-DES-MONTS

12-daagse rondreis 
per huurwagen

ESSENTIALS 
OF EASTERN 
CANADA

VANAF € 679 P.P.*

CANRT013

HOTELKEUZE
Keuze uit 3 hotelcategorieën: Bronze, Silver 
& Gold

INBEGREPEN
• Alle overnachtingen in logies 
• Digitaal roadbook 

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/05/21 tot 22/10/21

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

📍 TIP

Ga walvis spotten vanuit Tadoussac. Wie weet 
zie je bultrugwalvissen, dolfijnen en zeldzame 
witte beluga’s. Kies je voor een excursie met 
de boot, zodiac of kayak? Aan jou de keuze!

• AANGEPAST AAN HET RITME VAN FAMILIES
• VERBLIJF IN HET KLEURRIJKE EN VERKEERSVRIJE TREMBLANT
• NATUURVERBLIJF AAN DE SAGUENAY FJORD
• BEZOEK AAN DE BRUISENDE STEDEN MONTRÉAL & QUÉBEC CITY

C
A

N
A

D
A

INDIVIDUEEL

1E DAG: MONTRÉAL - MONT-TREMBLANT (140 KM)

Je rijdt met de huurwagen van Montreal naar 
Mont-Tremblant. Het verkeersvrije centrum van Tremblant 
maakt het aangenaam om de omgeving te verkennen.
2E DAG MONT-TREMBLANT
De kabellift brengt je naar de top van de Mont-Tremblant. 
Voor avonturiers is een wandeling naar de top ook moge-
lijk. Wat je ook kiest, een prachtig panorama is je beloning. 
3E DAG: MONT-TREMBLANT - QUÉBEC CITY (380 KM)

De route Chemin du Roy brengt je langs historische 
Frans-Canadese stadjes zoals Trois Rivières. Québec City is 
heel gezellig door haar kronkelende steegjes, oude kerken, 
charmante gebouwen en levendige pleinen.
4E DAG: QUÉBEC CITY
Ontdekking van de stad. Dagelijks kan je de wisseling van 
de wacht bekijken bij de Citadel. Bij Chateau Fronten-
ac liggen les terrasses Dufferin, met uitzicht over de 
Saint-Laurent rivier. Daarna daal je te voet af door de 
oude binnenstad naar de wijk van Petit Champlain.
5E DAG: QUÉBEC CITY - SAGUENAY-LA-BAIE (275 KM)

Rij met de huurwagen noordwaarts, dwars door de 
natuurpracht van het Parc National de la Jacques-Cartier. 
Ideaal voor een wandeling en een picknick aan het water. 
Uiteindelijk kom je aan bij de oever van de prachtige 
Saguenay Fjord.
6E DAG: SAGUENAY-LA-BAIE
De Saguenay Fjord wordt gekenmerkt door zijn prachtige 
rotswanden. De aanwezigheid van de Fjord biedt tal van 
activititeiten zoals panoramische wandelroutes, mountain-
biketochten of een frisse duik in het nabijgelegen meer.
7E DAG SAGUENAY-LA-BAIE - TADOUSSAC (100 KM)

Neem de route langs de oevers van de fjord naar 

Tadoussac. In Tadoussac is het tijd voor één van de hoog-
tepunten van deze reis: een (optionele) walvisexcursie! 
Je hebt hier de kans om walvissen van dichtbij te bekijken. 
Dankzij de unieke combinatie van het zoete water van de 
Saguenayrivier en het zoute water van de Saint-Laurent zit 
hier veel voedsel voor de walvissen.
8E DAG: TADOUSSAC - BAIE-SAINT-PAUL
Neem de ferry naar de andere kant van de Saguenay en 
volg het traject langs de Saint-Laurent. Op verschillende 
plaatsen kan je stoppen aan een strandje. Baie-Saint-Paul 
zelf staat bekend voor zijn gezellige hotelletjes en 
uitstekende restaurants.
9E DAG: 
BAIE-SAINT-PAUL - SAINT-ALEXIS-DES-MONTS (303 KM)

Bezoek Canyon Sainte-Anne. Na een korte wandeling ben 
je aan de canyon. Iets voor Québec passeer je de waterval-
len van Montmorency, een reeks trappen of de kabelbaan 
brengen je naar de top. Daarna rit naar Saint-Alexis-des-
Monts gelegen in La Mauricie, een prachtig gebied met 
talloze meren en wouden. 
10E DAG: SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Profi teer van allerlei activiteiten: kajakken, wandelen…
11E DAG: 
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - MONTRÉAL (150 KM)

Je reist door naar Montréal, een stad met een levendig 
historisch centrum en moderne wijken. Verken de cultuur 
in de Place-des-Arts, wandel van het Jacques Cartierplein 
naar het stadhuis, het Château Ramezay, de Notre-
Dame-de-Bonsecourskapel en wees ’s avonds getuige van 
lichtspektakel “Aura” in de basiliek Notre-Dame.
12E DAG: MONTRÉAL
Einde van de rondreis.

Québec... je me souviens
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CANADA

USA

Calgary

Banff NP

Jasper

Clearwater
Sunpeaks

Whistler
Tofino

Victoria

Vancouver

 LAKE LOUISE

C
A

N
A

D
A

• VAN VANCOUVER NAAR CALGARY
• DE PRACHTIGE NATUUR VAN VANCOUVER ISLAND
• INCLUSIEF RIT PER SNOWCOACH OVER DE ATHABASCA GLETJSER
• ONTDEK DE NATIONALE PARKEN VAN JASPER EN BANFF

15-daagse rondreis 
per huurwagen

BEST 
OF WESTERN 
CANADA

VANAF € 1.323 P.P.*

CANRT015

HOTELKEUZE
Keuze uit 3 hotelcategorieën: Bronze, Silver 
& Gold 

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen 
• Rit (1u30) per snowcoach over de 

Athabasca gletjser
• Ferry Tsawassen-Schwartz Bay
• Ferry Nanaimo-Horseshoe Bay
• Digitaal roadbook 

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/05/21 tot 14/10/2

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

INDIVIDUEEL

1E DAG: VANCOUVER
Bij aankomst in Vancouver haal  je de huurwagen op en rij 
je naar het hotel.
2E DAG: VANCOUVER
Ontdek de metropool Vancouver. Bezoek zeker Stanley 
Park, English Bay, Gastown en Chinatown. Net buiten 
het centrum ligt de prachtige Capilanorivier. Steek er de 
hangbrug over en balanceer 70 m boven de rivier, met een 
fantastisch uitzicht!
3E DAG: VANCOUVER - VICTORIA (70 KM + FERRY)

Vertrek naar Victoria. Je rijdt naar Tsawassen waar je de 
ferry neemt naar Schtwartz Bay, gekend om haar musea 
en historische gebouwen. Ook de gezellige drukke haven is 
zeker een bezoekje waard.
4E DAG: VICTORIA - TOFINO (317 KM)

Je rijdt door een regenwoud over een kronkelende 
bergweg tot aan aan de Stille Oceaan. Het Pacifi c Rim 
National Park is een smalle, 180 km lange strook van ruige 
rotskusten, zandstranden, eilanden en uitgestrekte 
regenwouden.
5E DAG: TOFINO
Naar Tofi no kom je uiteraard om walvissen te spotten! 
De ongerepte wateren van Clayoquot Sound bij Tofi no zijn 
tijdens de zomerperiode de thuisbasis van voornamelijk 
grijze walvissen, maar ook bultruggen en orka’s zijn hier te 
vinden. 
6E DAG: TOFINO - WHISTLER (FERRY + 314 KM)

De ferry brengt je terug naar het vasteland. Daarna rij je 
door naar Whistler, een van de grootste skigebieden in 
Noord-Amerika en ook in de zomermaanden zeer populair. 
7E DAG: WHISTLER
Whistler staat bekend omwille van zijn wandelroutes en 
vele buitensporten. Natuurliefhebbers en adrenaline-
junkies kunnen zich hier volledig uitleven, al wandelend, 
fi etsend of hoog in de beroemde Peak-to-Peak Gondola.

8E DAG: WHISTLER - SUN PEAKS (350 KM)

In de voormiddag rijd je op de Duffy Lake Road, tot in 
Lillooet. Daarna reis je verder naar het oosten, richting 
Sun Peaks. Dit bergresort is in de zomermaanden erg 
populair om te kajakken, paardrijden of mountainbiken.
9E DAG: SUN PEAKS - CLEARWATER (113 KM)

Je bezoekt vandaag het Wells Gray Provincial Park. 
De watervallen, Helmcken Falls en Dawson Falls mag je 
hierbij zeker niet missen.
10E DAG: CLEARWATER - JASPER (318 KM)

De route richting Jasper gaat over de panoramische 
Yellowhead Highway en langs de hoogste berg van de 
Canadese Rockies, Mount Robson.
11E DAG: JASPER NATIONAL PARK
Ontdek het Jasper National Park en zijn omgeving. Onder 
meer Pyramid Lake en Maligne Lake zijn echte aanraders.
12E DAG: JASPER NATIONAL PARK - 
BANFF NATIONAL PARK (288 KM)

Je doorkruist de Rockies langs de Icefi elds Parkway. 
Je rijdt over de Bow Pass en bezoekt de Athabascagletsjer 
met een snowcoach. Een onvergetelijke ervaring!
13E DAG: BANFF NATIONAL PARK
Volledige dag om het Banff National Park te ontdekken. 
Dit park wordt getypeerd door besneeuwde bergtoppen, 
uitgestrekte bossen en werkelijk prachtige meren in 
verschillende tinten blauw.
14E DAG: BANFF - CALGARY (129 KM)

Je zal versteld staan van het enorme contrast tussen stad 
en natuur wanneer je de Rockies verlaat en de bergtop-
pen ineens achter je liggen. Het is indrukwekkend om het 
landschap te zien veranderen van machtig hoog naar de 
karakteristieke prairie!
15E DAG: CALGARY
Rit naar de luchthaven van Calgary en afgifte van de huur-
wagen.

De natuurlijke wereld van West-Canada
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Vancouver

Port Hardy

Prince George

Clearwater
100 Mile
House

Prince Rupert

Smithers

CANADA

Campbell river
Calgary

Banff NP

Jasper NP

Wells Gray 
Provincial 
Park

Victoria

16-daagse rondreis 
per huurwagen

GRAND TOUR 
OF WESTERN 
CANADA

VANAF € 1.339 P.P.*

CANRT016

HOTELKEUZE
Keuze uit 3 hotelcategorieën: Bronze, Silver 
& Gold 

INBEGREPEN
• Alle vermelde overnachtingen in logies
• BC Ferry Tsawassen - Schwartz Bay 
• BC Ferry Inside Passage Port Hardy - 

Prince Rupert
• Digitaal roadbook

PRAKTISCHE INFO
Vertrek in mei en september: de nacht in 
Port Hardy wordt vervangen door een nacht 
aan boord van de Inside Passage. Een kajuit 
reserveren is mogelijk maar niet verplicht.

VERTREKDATA
Dagelijks van 01/05/21 tot 04/10/2021

* Prijs o.b.v. een tweepersoonskamer 
excl. vluchten en huurwagen

• INCL. PANORAMISCHE BOOTTOCHT DOORHEEN DE INSIDE PASSAGE
• BEZOEK 100 MILE HOUSE VAN DE CARIBOO GOLD RUSH
• BANFF EN JASPER NATIONAL PARK

C
A

N
A

D
A

INDIVIDUEEL

DIRECT 

BEVESTIGBAAR

1E DAG: VANCOUVER
Aankomst in Vancouver. 
2E DAG: VANCOUVER
Vandaag kan je de stad verkennen. Bezoek het historische 
Gastown, Stanley Park, Chinatown en Granville Island. Ga 
met de kabelbaan naar de top van Grouse Mountain voor 
een panoramisch uitzicht!
3E DAG: VANCOUVER - VICTORIA (65 KM)

Vandaag neem je in Tsawwassen de ferry naar Swartz 
Bay. Op weg naar Victoria kan je een bezoek brengen 
aan de prachtige Butchart Gardens, een van de grootste 
bloemententoonstellingen van de wereld.
4E DAG: VICTORIA - CAMPBELL RIVER (267 KM)

Verken Victoria, de hoofdstad van Brits-Columbia. Bezoek 
de parlementsgebouwen, de haven, het Empress Hotel en 
het Royal British Columbia Museum.
5E DAG: CAMPBELL RIVER - PORT HARDY (232 KM)

Vancouver Island is een van de mooiste natuurgebieden in 
West-Canada. Neem een pauze in Telegraph Cove en ga op 
boottocht om orka’s te observeren.
6E DAG: PORT HARDY - PRINCE RUPERT (40 KM)

Scheep in voor de boottocht door de Inside Passage en 
geniet van de prachtige fjorden. De kans is bovendien 
groot dat je walvissen zal zien. 
7E DAG: PRINCE RUPERT - SMITHERS (348 KM)

In het dorpje van de indiaanse stam de Ksan met zijn 
stamhuizen, musea, houtsnijwerk en totempalen krijg je 
een idee van de levenswijze van toen.
8E DAG: SMITHERS - PRINCE GEORGE (317 KM)

Maak een stop aan het Fort St. James National Historic 
Parc, een oude handelspost voor pelshandelaren waar je je 
kunt inleven in het dagelijks leven van toen.
9E DAG: PRINCE GEORGE - 100 MILE HOUSE (322 KM)

Tijdens dit traject kan je een bezoek brengen aan 

Barkerville, een museumdorpje met 125 gerestaureerde 
en originele gebouwen uit de goudkoortstijd.
10E DAG: 100 MILE HOUSE - CLEARWATER (136 KM)

In 100 Mile House bevonden zich roadhouses, rustplaat-
sen waar de reizigers en paarden konden uitrusten. De 
plaatsen werden genoemd naar hun afstand ten opzichte 
van het beginpunt Lillooet.
11E DAG: CLEARWATER/
WELLS GRAY PROVINCIAL PARK - JASPER (318 KM)

Bezoek het Wells Gray Provincial Park, gekenmerkt door 
bergweiden, watervallen en hoge bergen. Een bezoek aan 
de watervallen Dawson Falls en Helmcken Falls mag niet 
ontbreken!
12E DAG: JASPER
Ontdek het Jasper National Park op eigen tempo. Geniet 
van een bad in het warme bronwater, neem de Jasper 
Tramway, bezoek het Medicine Lake of maak een boot-
tocht op Maligne Lake.
13E DAG: JASPER - BANFF (288 KM)

Via de route Icefi elds Parkway gaat het verder naar Banff. 
In tal van uitkijkpunten kan je een stop maken zoals Bow 
Summit, Peyto Lake, Mistaya Canyon, de Athabasca Falls 
en de Athabascagletsjer, waar een rit met de snowcoach 
mogelijk is.
14E DAG: BANFF
Vandaag ontdek je het Banff National Park. Je kan een 
bezoek brengen aan het Cave and Basin Centennial Centre 
en de Upper Hot Springs Pool of een tocht maken met de 
kabelbaan naar Sulphur Mountain. 
15E DAG: BANFF - CALGARY (129 KM)

Op weg naar Calgary wordt het landschap steeds vlakker. 
De stad heeft een sterk westernimago dat elk jaar zijn 
hoogtepunt bereikt tijdens de Calgary Stampede.
16E DAG: CALGARY
Einde van de rondreis.

De natuurpracht van West-Canada

GARIBALDI LAKE, 
BRITISH COLUMBIA
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Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkom-
sten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting 
van de pakketreisovereenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat 
deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschre-
ven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de 
pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperiodes, met de data en het 
aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en 
tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de 
aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij bena-
dering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommoda-
tie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de 
voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan 
de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobili-
teit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de 
soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pak-
ketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeen-
komst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake 
paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering beno-
digde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formalitei-
ten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen beta-
ling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatiefor-
mulier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt 
een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden 
gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisa-
tor en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf 
en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoe-
ring van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten 
leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening 
worden gebracht.
Artikel 4: De pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn 
verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze 
laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van 
de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te 
vragen.
4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud 
van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 
2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakket-
reis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescher-
ming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoor-
diger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in 
moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke 
non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te 
melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen 
met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijf-
plaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. 
voor online geschillenbeslechting; 
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te 
dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen 
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de 
uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitin-
gen en aankomst.
Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen 
worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat 
geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening 
wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderin-
gen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen 
kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst 
begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering 
van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en 
vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of 
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijs-
vermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de 
overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger 
uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame 

gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan 
in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een 
berekening.
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de admi-
nistratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbe-
taling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van 
de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom 
zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst an-ders wordt overeengeko-
men, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de ver-
trekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het 
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisa-
tor en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van 
rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon 
die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voor-
waarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 
dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, 
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst 
overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschul-
digde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit 
de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in 
kennis van de kosten van de overdracht.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de 
doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor 
worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met 
uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzij-
dig veranderen, tenzij: 
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals 
bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een 
van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of 
niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan 
komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8% te verhogen, 
dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te 
brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de 
pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, 
tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn 
besluit; 
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven 
termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd 
wordt, en 
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de 
prijs ervan.
9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende 
pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis 
verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd 
en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator 
alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is 
opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, 
kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger 
door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt 
gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: 
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes 
dagen; 
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes 
dagen; 
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen 
duren, of 
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de 
pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die 
hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schade-
vergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór 
het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot 
betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. 
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedin-
gen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin 
van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit 
alternatief gebruik van de reisdiensten. 
Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt 
het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis 
verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik 
van de reisdiensten. 
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onver-
mijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevol-
gen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen 
hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestem-
ming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegver-
goeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst 
op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling 
van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak 
maken op een bijkomende schadevergoeding.
11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug 
die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoe-
ding.
Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een even-

tuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreis-
overeenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst 
wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 
1° onmogelijk is, of 
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate 
van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. 
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht 
op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reizi-
ger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit 
zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is 
niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de 
non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, 
biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arran-
gementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van 
lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermin-
dering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts 
afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereen-
komst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend 
is.
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering 
van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisover-
eenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorko-
mend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. 
Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in 
repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reizi-
ger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in 
voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, 
recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandighe-
den, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgespro-
ken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de 
nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing 
op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op 
zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die spe-
cifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur 
voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere 
behoeften.
12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewo-
ne omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken 
vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan 
beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uit-
voering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij 
de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken 
of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverko-
per, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of 
wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die 
in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door 
de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Econo-mische Ruimte is 
gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de ver-
plichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisa-
tor aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden 
voldoet.
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere 
periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, 
tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 
15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator 
voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadever-
goeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator 
aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 
1° de reiziger; 
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst 
begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden 
voorzien of voorkomen, of 
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
 Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger 
die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke 
autoriteiten en consulaire bijstand; 
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het 
vinden van andere reisarrangementen.
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de 
reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die 
vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen 
door de organisator.
Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel 
mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de door-
verkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de 
reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige 
manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing 
kan worden gezocht.
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger 
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de 
reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een 
klacht indienen op een bewijskrachtige manier.
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke 
regeling nastreven.
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken 
partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoenings-
procedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en 
een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een 
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onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een 
billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeen-
komst vastgelegd worden.
Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de 
eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de 
Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de 
rechtbank.
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de be-voegdheid van de 
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwe-
rende partij.

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 
1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalender-
dagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs 
waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 € 
werd geopend bij de Geschillencom-missie Reizen
19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, 
en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onder-
neming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld 
worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de 
reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). 

Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken 
beslecht worden.
19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12u);
Fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdien-
sten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst 
tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een 
reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, 
adres en telefoonnummer)
3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contact-
gegevens.
Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator 
en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en 
zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering 
van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten 
leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening 
worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1 De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reis-
diensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen 
die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door 
de insolventie niet kan worden verleend.
4.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van 
de reiziger zonder vertraging verricht.
Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de 
interne klachtenbehandeling.
Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke 
regeling nastreven.
6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken 
partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoenings-
procedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
6.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en 
een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
6.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpar-
tijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke 
verzoening tussen de partijen na te streven.
6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeen-
komst vastgelegd worden.
Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de 

eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillen-
commissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de 
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwe-
rende partij.
7.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 
1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderda-
gen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs 
waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 € 
werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en 
kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderne-
ming zelf en wel zodra
vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maan-
den zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de 
prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels 
kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12u); Fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
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1. De prijs
Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk dat een aantal van 
onderstaande bepalingen niet van toepassing is op de gemaakte boeking. Alle 
prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld.
1.1 De prijs omvat:
a) het vervoer heen en terug van reizigers en hun handbagage;
b) de luchthaventaksen zoals gekend op de datum van de prijsberekening, 
tenzij anders vermeld;
c) het vervoer heen en terug tussen de luchthaven en de verblijfplaats indien 
voorzien in het programma;
d) het verblijf in een studio, appartement of hotelkamer met de maaltijden 
voorzien in het programma;
e) de diensten van de host(ess) of de vertegenwoordiger ter plaatse;
f) de bijdrage voor de garantieverzekering;
g) de BTW volgens de gekende aanslagvoeten.
1.2 Niet inbegrepen zijn:
a) de ruimbagage
b) de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten tenzij 
anders vermeld;
c) de dranken, tenzij anders vermeld;
d) de persoonlijke uitgaven en fooien;
e) de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan;
f) de door de overheid ingestelde toeristenbelasting na de publicatie van het 
aanbod en die ter plaatse betaald moet worden;
g) de annuleringsverzekering en de reis- en bijstandsverzekering;
h) het Fuel Protection Program.
1.3 Kortingen en promoties
De promoties worden toegepast zoals vermeld. De aanduidingen bij de hotel- 
en flatbeschrijvingen zijn enkel indicatief. Laattijdige reductie- en promotieaan-
vragen kunnen geweigerd worden.
Bij wijzigingen aan uw dossier kunnen toegestane kortingen vervallen, u heeft 
ook geen recht op nieuwe kortingen. U wordt hiervan geïnformeerd bij de 
wijzigingsaanvraag.
1.4 Naar maat
Voor een boeking die afwijkt van het standaardprogramma wordt een toeslag 
gerekend van € 25 per dossier.
1.5 Op aanvraag

Aan een boeking op aanvraag zijn in de regel geen kosten verbonden. Er wor-
den echter kosten aangerekend indien
a) de reserveringsdienst de aanvraag als niet realiseerbaar beschouwt en de 
reiziger aandringt om toch de aanvraag te maken;
b) het dossier geannuleerd wordt door de reiziger vooraleer antwoord ontvan-
gen is van de bestemming en dit binnen de 7 dagen na de boeking. In beide 
gevallen bedragen de kosten € 12,50 per dossier. Dit bedrag kan eventueel 
verhoogd worden indien er vliegtuigplaatsen geblokkeerd worden bij een 
boeking minder dan 4 weken voor afreis.
De reiziger mag gratis het hotel wijzigen of annuleren indien er na 7 dagen geen 
antwoord is van de hotelier. Zodra de boeking bevestigd wordt, valt deze onder 
normale wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden gelden niet voor een boeking op aanvraag die een beves-
tigde boeking dient te vervangen. Hier gelden de normale voorwaarden.
1.6 Voorkeur en essentie
De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een voorkeur opgeven (bijvoor-
beeld een kamer op de hoogste verdieping, enz.), ook al wordt deze voorzie-
ning al of niet, met of zonder toeslag, aangeboden. De touroperator zal deze 
voorkeur overmaken aan de betrokken dienstverlener maar kan deze niet 
garanderen. Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat 
het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men van een essen-
tie. Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld worden. De kosten voor een 
bevestigde essentieaanvraag bedragen € 12,50. Daarnaast kunnen door de 
dienstverlener nog extra kosten aangerekend worden. Indien de essentie na de 
bevestiging aangevraagd wordt, gelden bij annulering na een negatief ant-
woord de gebruikelijke voorwaarden. Bij de reservering van een residentie 
(appartement, bungalowpark, camping, chalet, vakantiedomein of villa) of 
RIU-hotel, kan de dienstverlener geen essentie bevestigen en wordt de wens 
van de klant als voorkeur doorgegeven. Bij late boekingen vanaf 7 dagen voor 
vertrek raden wij essentie aanvragen af, we kunnen wel steeds de vraag of 
opmerking meegeven als preferentie.
1.7 Extra kosten
Voor alle online dossiers vliegvakanties worden administratiekosten (€ 25 per 
dossier) aangerekend.
Voor uitzonderlijke dossiertypes worden extra administratiekosten aangere-
kend. Een (niet beperkend) overzicht:
- speciale maaltijden aan boord: de prijs ervan in overeenstemming met het 

tarief van de luchtvaartmaatschappij;

- reservering met een wisselende kamerbezetting tijdens het verblijf: 
€ 25 per dossier;

- bijboeken van een huurwagen na de reservering: € 25 per dossier.
2. Prijsberekening
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, 
belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke 
materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in arti-
kel 5 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere 
Reisvoorwaarden.
3. Prijsvorming
3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden 
berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die op 01.10.2020 golden. Bij 
wijziging van de wisselkoersen na deze datum worden de prijzen voor verblijf 
en andere diensten in het buitenland niet herzien. 
3.2 Heffingen en taksen
De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten wer-
den eveneens berekend volgens de tarieven die op 01.10.2020 golden. 
Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen na deze datum 
worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk netto ervan afgetrokken.
3.3 Vervoer per vliegtuig
3.3.1 Vakantievluchten
De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar één van de bestemmingen die 
worden vermeld in de onderstaande tabel werd berekend aan de hand van een 
‘referentie brandstofprijs’ van € 247/ton (Jet Kero CIF NWE Cargoes).
3.3.1a Mogelijkheid tot prijsaanpassing
Per overschrijding van de ‘geactualiseerde brandstofprijs’ met een volle schijf 
van € 20 boven € 284/ton (d.w.z. eenmaal bij € 304/ton, nogmaals bij € 324/
ton, enz.), wordt de reissom op de saldoafrekening netto verhoogd met het 
bedrag beschreven in de onderstaande lijst. Per daling van de ‘geactualiseerde 
brandstofprijs’ met een volle schijf van € 20 onder € 210/ton (d.w.z. eenmaal 
bij € 190/ton, nogmaals bij € 170/ton, enz.), wordt hetzelfde bedrag netto in 
mindering gebracht van de reissom op de saldofactuur. De geactualiseerde 
brandstofprijs is de gemiddelde brandstofprijs van de 3e maand voorafgaand 
aan de maand van afreis, berekend aan de gemiddelde wisselkoers van die 3e 
maand voorafgaand aan de maand van afreis.
Bij een boeking in de maand van afreis zelf of in de voorgaande maand, wordt 
de reissom evenwel bepaald aan de hand van de meest recente bekendge-

225_V1_TUItours_NL   225 1/12/20   16:29



226

maakte geactualiseerde brandstofprijs. Afhankelijk van het precieze ogenblik 
van boeking, is dit de gemiddelde brandstofprijs van de maand of de 2e maand 
voorafgaand aan de maand van afreis.
Lijst prijsaanpassingen:
Zone 1: € 1,30/pers./traject: Ajaccio, Bastia, Lourdes, Brindisi, Catania, Lamezia-
Terme, Napoli, Olbia, Palermo, Alicante, Almeria, Gerona, Ibiza, Jerez, Mahon, 
Malaga, Murcia, Palma, Reus, Dubrovnik, Split, Pula, Faro, Burgas, Varna, Corfu, 
Zakynthos, Kavala, Tivat, Tirana, Djerba en Enfidha
Zone 2: € 1,70/pers./traject: Araxos, Chania, Heraklion, Kos, Mykonos, Mytilini, 
Paphos, Rhodos, Samos, Santorini, Thessaloniki, Agadir, Marrakech, Antalya, 
Bodrum, Dalaman en Izmir
Zone 3: € 2,20/pers./traject: Arrecife, Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife, 
Funchal, Ponte Delgada, Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh, Luxor, Boa 
Vista, Sal en Banjul
Zone 4: € 5,70/pers./traject: Cancun, Montego Bay, Varadero, Santo Domingo, 
Punta Cana en Miami
3.3.1b Fuel Protection Program
Bij boeking van de optie ‘Fuel Protection Program’ is de mogelijkheid tot 
prijsaanpassing van art. 3.3.1a niet van toepassing, en kan er dus géén brand-
stoftoeslag/-korting meer worden aangerekend na boeking bij wijzigingen van 
de brandstofkost voor het vliegvervoer.
Het ‘Fuel Protection Program’ kan niet worden geboekt voor een pakketreis 
waarvoor er, gezien de afreisdatum, geen prijsaanpassing meer kan gebeuren 
in overeenstemming met art. 3.3.1a, noch voor reizen met bestemming Athene, 
Colombo, Depensar, Dubai, Malé, Malta, Mauritius, Muscat, Phuket en 
Zanzibar, bij afreis vanaf niet-Belgische luchthaven of groepsreizen uitgevoerd 
door lijnvluchten waarbij een minimum aantal deelnemers is vereist voor de 
uitvoering.
3.3.2 Andere bestemmingen
De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar andere dan de in art. 3.3.1a vermel-
de bestemmingen is berekend volgens de tarieven die golden op 01.10.2020, 
met inbegrip van de op dat ogenblik gekende brandstoftoeslagen.
De door de luchtvaartmaatschappij ná deze datum meegedeelde brandstof-
toeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk 
ervan afgetrokken.
3.4 Vervoer per trein, bus of boot

De prijs voor het vervoer per trein, bus of boot is berekend volgens de tarieven 
die golden op 01.10.2020. De door de vervoersmaatschappij nà deze datum 
meegedeelde toeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd 
respectievelijk ervan afgetrokken.
3.5 Enkel hotel
Hoewel in deze brochure geen aanbiedingen worden gedaan met betrekking 
tot de reservering van enkel het hotelverblijf, is het in sommige gevallen moge-
lijk om dezelfde hotels als “enkel hotel” te reserveren. De prijs voor de reserve-
ring van enkel het hotelverblijf wordt in functie van vraag en aanbod bepaald 
en is dus onderhevig aan prijsschommelingen. De prijs die doorgegeven wordt 
bij de berekening door uw reisagentschap of via onze website is bijgevolg de 
prijs die geldig is indien er op dat ogenblijk ook effectief gereserveerd wordt. Er 
wordt dus niet uitgegaan van de gepubliceerde prijs ‘+ nacht’. In tegenstelling 
tot bij een pakketreis zijn in de prijs van een ‘enkel hotel’ volgende diensten 
niet inbegrepen: het vervoer naar de bestemming, de transfers van en naar het 
hotel, de diensten van onze host(ess) ter plaatse.
4. Betaling van de reissom
4.1 Voorschot
Het voorschot bedoeld in art. 6 van de Algemene voorwaarden is afhankelijk 
van het tijdstip en de aard van de boeking. Een (eventuele) prijsaanpassing van 
de reissom kan geen aanleiding geven tot herziening van het betaalde voor-
schot.
4.1.1 In geval van boeking tot 42 dagen voor de vertrekdag:
30% van de reissom bij ontvangst van de bevestiging. De saldo rekening is 
beschikbaar vanaf 42 dagen voor vertrek en moet uiterlijk vereffend worden op 
de vervaldag.
4.1.2 In geval van een late boeking (minder dan 42 dagen voor de vertrekdag):
In geval van een late boeking (minder dan 42 dagen voor de vertrekdag) is de 
volledige reissom onmiddellijk verschuldigd.
4.1.3 Voor reserveringen van enkel hotel
Voor reserveringen van enkel hotel is de volledige reissom onmiddellijk ver-
schuldigd.
4.2 Laattijdige of niet-betaling
4.2.1 Boekingen 42 dagen of meer voor afreis
Bij niet- of onvolledige betaling van een rekening op de vervaldag zijn van 

rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling verschul-
digd:
- conventionele interesten van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag, te 

rekenen vanaf de vervaldag;
- een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde 

bedrag, met een minimum van € 75;
Indien een rekening niet volledig is betaald op de vervaldag heeft TUI het recht 
om de reis na ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsver-
goeding voorzien in artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud 
van het recht van TUI om bijkomende schadevergoeding en interesten te vor-
deren. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de 
aangerekende vergoeding worden verrekend.
4.2.2 Boekingen minder dan 42 dagen voor afreis
Bij gebreke aan onmiddellijke betaling van de volledige reissom heeft TUI het 
recht om de reis van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren. In 
dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 6 verschuldigd door 
de reiziger, onder voorbehoud van het recht van TUI om bijkomende schade-
vergoeding en interesten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde 
voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding worden verrekend.
5. Voorwaarde voor boeking
Een boeking kan enkel gebeuren door een handelingsbekwame, meerderjarige 
persoon, of een minderjarige persoon onder de in dit artikel vermelde voor-
waarden. Een boeking door een minderjarige persoon zal worden geweigerd 
tenzij de minderjarige de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, de minderjarige 
bijgestaan wordt door diens ouders of legale voogd, de minderjarige de schrif-
telijke toestemming van die persoon kan voorleggen én de verstrekker van de 
accommodatie waar de minderjarige zal verblijven zijn akkoord verleent met 
een verblijf van (een) niet-begeleide minderjarige(n).
De boeking zal pas rechtsgeldig tot stand gekomen zijn indien aan al deze 
voorwaarden is voldaan, en nadat de verstrekker van de accommodatie zijn 
schriftelijk akkoord met het verblijf van de minderjarige(n) heeft verstrekt. Elke 
bevestiging van boeking door TUI BELGIUM N.V. gebeurt onder opschortende 
voorwaarde van het ontvangen van de toestemming vanwege de aanbieder van 
de accommodatie.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

6. Annulering
De annulering van een gereserveerde reis kan enkel schriftelijk aan de reisorganisator medegedeeld worden via Mijn TUI, met aanduiding van de referentie van de boeking.
De verschuldigde vergoeding hangt af van het type bestemming (korte, middellange of lange afstand) en het tijdstip van de annulering. De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de 
administratiekost, de premie voor de annulerings- en reis en bijstandsverzekering.

Dagen voor vertrek t.e.m 57 dagen
voor vertrekdatum

56 t.e.m. 29 dagen
voor vertrekdatum

28 t.e.m. 22 dagen
voor vertrekdatum

21 t.e.m. 15 dagen
voor vertrekdatum

14 t.e.m. 8 dagen
voor vertrekdatum

vanaf 7 dagen
voor vertrekdatum

6.1 Vakantievluchten of enkel hotel
korte & middellange afstand *

15 % van de reissom 35 % van de reissom 40 % van de reissom 50 % van de reissom 75 % van de reissom 100 % van de reissom

6.2 Vakantievluchten of enkel hotel
lange afstand *

35 % van de reissom 50 % van de reissom 75 % van de reissom 90 % van de reissom 100 % van de reissom 100 % van de reissom

6.3 Lijnvluchten
Middellandse Zeegebied

15 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

35 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

40 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

50 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

75 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

100 % van de reissom

6.4 Lijnvluchten
andere bestemmingen 

35 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

50 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

75 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

90 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

100 % van de reissom 100 % van de reissom

*Indeling van de bestemmingen:
• Bestemmingen korte afstand: Alicante, Almeria, Pula, Dubrovnik, Faro, Split, Gerona, Ibiza, Jerez, Lourdes, Mahon, Murcia, Malaga, Palma de Mallorca, Reus, Bastia, Ajaccio en Tirana.
• Bestemmingen middellange afstand: Agadir, Antalya, Araxos, Arrecife, Brindisi, Banjul, Boa Vista, Bodrum, Burgas, Corfu, Chania, Catania, Djerba, Dalaman, Enfi dha, Fuerteventura, 
   Funchal, Heraklion, Hurghada, Izmir, Kos, Lamezia Terme, Las Palmas, Luxor, Marrakech, Marsa Alam, Mykonos, Mytilini, Napels, Olbia, Paphos, Palermo, Ponte Delgada, Rhodos, Sal, 
   Samos, Santorini, Sharm El Sheikh, Tenerife, Thessaloniki, Tivat, Varna en Zakynthos.
• Bestemmingen lange afstand: Cancun, Miami, Montego Bay, Punta Cana, Santo Domingo en Varadero.
• Lijnvluchten Middellandse Zeegebied: Athene, Malta. • Lijnvluchten andere bestemmingen: Malé, Colombo, Mauritius, Muscat, Phuket, Denpasar, Dubai en Zanzibar.

6.5 Afwijkende bepalingen
In geval van voorafbetaling van accommodatie of andere diensten, of volgens de specifi eke voorwaarden voor cruises, binnenlands vervoer, rondreizen, bepaalde hotels e.a. kunnen de annuleringskosten 
tot relatief ver vóór de afreis oplopen tot 100%. Dit bedrag moet verhoogd worden met de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende vergoeding en de administratiekosten in overeenstemming met 
het tijdstip van de annulering (zie hierboven).
6.6 Infants
In geval van annulering van een infant (een niet-betalend kind jonger dan 2 jaar) bedraagt de verschuldigde vergoeding € 12,50. Als samen geannuleerd wordt met een betalende reisgezel wordt deze 
kost niet aangerekend.
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7. Wijzigingen aan de pakketreisovereenkomst
a. Door de reisorganisator: De reisorganisator houdt zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan de pakketreisovereenkomst aan te brengen. De reisorganisator zal de klant hiervan op de 
hoogte brengen, dit via een duurzame gegevensdrager (bijv. e-mail).
b. Door de klant: Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten, naast de eventuele prijsaanpassing.
Hou er rekening mee dat eerder toegestane kortingen kunnen vervallen, afhankelijk van de gevraagde wijziging. Actuele promoties zijn eveneens onderworpen aan voorwaarden, en mogelijks niet van 
toepassing in een gewijzigd dossier. U wordt hiervan geïnformeerd bij de wijzigingsaanvraag.
De kosten hangen af van het tijdstip van wijziging, van het type bestemming (korte, middellange of lange afstand) en de aard van de wijziging.
(% van de reissom = exclusief de administratiekost, de premie voor annulerings-, reis- en bijstandsverzekering)

Dagen voor vertrek t.e.m. 57 dagen 56 t.e.m. 36 dagen 35 t.e.m. 29 dagen 28 t.e.m. 22 dagen 21 t.e.m. 8 dagen vanaf 7 dagen

7.1 Naamscorrectie; naamswijziging; overdracht

7.1.1 Vakantievluchten € 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 50 per dossier € 50 per dossier € 50 per dossier

7.1.2 Lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (varieert van administratiekosten tot prijs 
van het ticket) + € 25 per dossier

de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (varieert van administratiekosten tot prijs van het ticket) + € 50 per dossier

7.2 Taal van de reisdocumenten, leeftijd, kamertype of maaltijdregime

€ 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 50 per dossier € 50 per dossier € 50 per dossier

7.3 Special Services Requests (assistentie, sportmateriaal, huisdieren,...) en (Fly) Deluxe op de vlucht en Fuel Protection Program

a) reeds geboekte (Fly) Deluxe, SSR of Fuel Protection Program kan niet meer geannuleerd worden
b) bijboeken van (Fly) Deluxe of SSR kan tot de 3de dag voor de vertrekdatum en dit zonder kosten.
c) bijboeken van Fuel Protection Program (indien toegelaten, in overeenstemming met art. 3.3.1.1: € 12,50 per dossier.

7.4 Wijziging van hotel of appartement

€ 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier (voor Cabo Verde, Mexico, Thailand, of voor 
bepaalde hotels, eventueel verhoogd met de vergoeding aangere-
kend door het oorspronkelijk geboekte hotel)

100% van de reissom 

7.5 Wijziging van vlucht op zelfde dag; wijziging van luchthaven van vertrek bij heenreis of van aankomst bij terugvlucht

7.5.1 Vakantievluchten € 12,50 per dossier € 12,50 per dossier € 12,50 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier

7.5.2 Lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (varieert van administratiekosten tot prijs 
van het ticket) + € 12,50 per dossier

de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (in de regel prijs van het ticket) 
+ € 25 per dossier

7.6 Wijziging van vertrek- of terugreisdatum of wijziging van bestemming met behoud van reisperiode

7.6.1 Vakantievluchten 
korte afstand *

€ 12,50 per persoon € 50 per persoon € 50 per persoon € 75 per persoon € 150 per persoon 100% van de reissom 

7.6.2 Vakantievluchten 
middellange afstand *

€ 12,50 per persoon € 50 per persoon € 50 per persoon € 150 per persoon € 300 per persoon 100% van de reissom 

7.6.3 Vakantievluchten 
lange afstand *

€ 12,50 per persoon € 50 per persoon € 700 per persoon € 700 per persoon € 700 per persoon 100% van de reissom

7.6.4 Lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (varieert van administratiekosten tot prijs 
van het ticket) + € 12,50 per persoon

de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (in de 
regel prijs van het ticket) + € 25 per persoon

100% van de reissom

7.7 Wijziging van vertrek- en terugreisdatum

7.7.1 Vakantievluchten 
korte afstand *

€ 25 per persoon € 100 per persoon € 100 per persoon € 150 per persoon € 250 per persoon 100% van de reissom 

7.7.2 Vakantievluchten 
middellange afstand *

€ 25 per persoon € 100 per persoon € 100 per persoon € 200 per persoon € 300 per persoon 100% van de reissom 

7.7.3 Vakantievluchten 
lange afstand *

€ 25 per persoon € 350 per persoon € 700 per persoon € 700 per persoon € 700 per persoon 100% van de reissom

7.7.4 Lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (varieert van administratiekosten tot prijs van het ticket) 100% van de reissom

+ € 12,5 per persoon + € 25 per persoon + € 25 per persoon + € 50 per persoon + € 50 per persoon

7.8 Enkel hotel

kleine wijzigingen: correctie in de naam, wijziging van leeftijd, kamertype, maaltijden en taal van de reisdocumenten, bijboeken van extra persoon in het geboekte kamertype (voor zover de bezetting dit toelaat) en extra hoteldiensten

€ 12,50 per dossier € 12,50 per dossier € 12,50 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier

andere wijzigingen

€ 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 50 per dossier € 50 per dossier 100% van de reissom

*Indeling van de bestemmingen:
• Bestemmingen korte afstand: Alicante, Almeria, Pula, Dubrovnik, Faro, Split, Gerona, Ibiza, Jerez, Lourdes, Mahon, Murcia, Malaga, Palma de Mallorca, Reus, Bastia, Ajaccio en Tirana.
•Bestemmingen middellange afstand: Agadir, Antalya, Araxos, Arrecife, Brindisi, Banjul, Boa Vista, Bodrum, Burgas, Corfu, Chania, Catania, Djerba, Dalaman, Enfi dha, Fuerteventura, 
   Funchal, Heraklion, Hurghada, Izmir, Kos, Lamezia Terme, Las Palmas, Luxor, Marrakech, Marsa Alam, Mykonos, Mytilini, Napels, Olbia, Paphos, Palermo, Ponte Delgada, Rhodos, Sal, 
   Samos, Santorini, Sharm El Sheikh, Tenerife, Thessaloniki, Tivat, Varna en Zakynthos. 
• Bestemmingen lange afstand: Cancun, Miami, Montego Bay, Punta Cana, Santo Domingo en Varadero.
• Lijnvluchten Middellandse Zeegebied: Athene, Malta. • Lijnvluchten andere bestemmingen: Malé, Colombo, Mauritius, Muscat, Phuket, Denpasar, Dubai en Zanzibar.

8. Aansprakelijkheid 
8.1 Algemeen
De aansprakelijkheid wordt geregeld door de Wet van 21 november 2017 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator (indien van toepas-
sing) is niet betrokken in geval van overmacht, een gebeurtenis die hij zelfs met 
inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of 
situaties zoals opgesomd in artikel 50 van de Wet van 21 november 2017. In de 
gevallen bedoeld in artikel 51, §3 van de Wet betreffende de verkoop van 
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 
2017 wordt de aansprakelijkheid van TUI Belgium NV beperkt tot driemaal de 
totale reissom.
8.2 ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 
2111/2005 is de reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan van 
een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod 
opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan geconsul-
teerd worden op http://air-ban.europa.eu.
8.3 Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr. 
2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de 
exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. 
Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking 
wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal 
uitvoeren. In de brochure vindt u de lijst van de maatschappijen die hiervoor in 
aanmerking komen.
De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u meege-
deeld bij het toesturen van de vliegtickets. Indien zich naderhand wijzigingen 
voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in elk geval voor de check-
in of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in meer 
plaatsvindt, bij het instappen.
8.4 Lijst van exploiterende luchtvaartmaatschappijen
De vluchten worden in de regel uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij TUI 
Airlines Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te Luchthaven national 40 P 
Box 1, B-1930 Zaventem (België), ondernemingsnummer 0861.741.466, 
bekend onder de handelsnaam TUI fly. Een aantal vluchten wordt uitgevoerd 
in samenwerking met Freebird Airlines.Voor een aantal bestemmingen wordt 

beroep gedaan op lijnvluchtmaatschappijen waaronder Air Malta, Croatia 
Airlines, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, Etihad Airways en Qatar Airways.
8.5 Wijzigingen en errata
Dit aanbod werd opgemaakt volgens de op het ogenblik van de redactie 
beschikbare gegevens. Eventuele errata en/of wijzigingen zullen als dusdanig zo 
vlug mogelijk meegedeeld worden.
8.6 Begin en einde van de diensten
De diensten van de reisorganisator nemen een aanvang op de luchthaven van 
vertrek en eindigen op de luchthaven na de terugvlucht bij vliegtuigreizen, 
respectievelijk de op- en afstapplaats bij andere vervoermiddelen.
9. Klachtenregeling
9.1 Klachten op de bestemming
Elke klacht moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld worden, liefst in deze 
volgorde:
- Aan de betrokken dienstverlener
- Aan de vertegenwoordiger van de reisorganisator via de TUI app of het online 

contactformulier
- Indien er reisleiding aanwezig is, kunt u zich ook wenden tot onze TUI-

host(ess)
Indien de klacht enkel na de vakantie ingediend wordt, kunnen de feiten niet 
altijd vastgesteld worden en kan het recht tot compensatie vervallen.
Werd de gemelde klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reizi-
ger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, moet de reiziger uiterlijk één 
maand na het einde van reisovereenkomst bij de doorverkoper of anders bij de 
reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een offici-
ele klacht indienen.
9.2 Niet verkregen diensten
De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voorleg-
ging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld 
staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking komen 
voor terugbetaling.
9.3 Bewijsstukken
Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden 
voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking 
worden genomen. Voor het indienen van een klacht inzake de uitvoering van 
een vlucht kan de voorlegging worden gevraagd van het ticket en de originele 
instapkaart (boarding pass).

10. Reisdocumenten
Enkel voor dossiers geboekt via een doorverkoper:
- In geval van bevestiging meer dan 14 dagen voor de afreisdag, worden de 

reisdocumenten toegestuurd aan de doorverkoper.
- In geval van bevestiging minder dan 14 dagen voor de afreisdag, wordt de link 

naar de elektronische documenten verstuurd via Messenger naar de doorver-
koper.

Alle elektronisch verstuurde reisdocumenten zijn geldig en dienen niet meer 
ingeruild te worden.
Mochten de reisdocumenten originele tickets bevatten, die niet via Messenger 
kunnen verstuurd worden, dan worden ze alsnog naar de doorverkoper ver-
stuurd. 
Voor reserveringen met bevestiging minder dan 7 werkdagen voor de afreisdag, 
worden de reisdocumenten met een koerierdienst verstuurd en dit op kosten 
van de reiziger.
TTD/TUI houdt zich te allen tijde, in afwijking van bovenstaande §, het recht 
voor om over te schakelen naar digitale reisdocumenten indien zij dit noodza-
kelijk acht (zulks ongeacht de afreisdatum van het dossier). 
Enkel voor online dossiers:
De reisdocumenten zijn vanaf 13 dagen voor vertrek beschikbaar.  
U ontvangt de link naar de reisdocumenten ook via e-mail.
Mochten de reisdocumenten originele tickets bevatten, die niet online afge-
drukt kunnen worden, dan worden ze alsnog per post opgestuurd naar het 
adres opgegeven in het dossier. 
Voor reserveringen met bevestiging minder dan 7 werkdagen voor de afreisdag, 
worden de reisdocumenten met een koerierdienst verstuurd en dit op kosten 
van de reiziger.
11. Informeringsplicht
De reizigers worden verzocht kennis te nemen van belangwekkende inlichtin-
gen betreffende diverse aspecten van hun vakantie. De onderscheiden rubrie-
ken zijn opgenomen in de tekst ‘Belangrijke informatie’.
12. Impressum
Aanbod geldig vanaf 10.11.2020.
TUI Belgium nv, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende
Ondernemingsnummer 0408479965, RPR Oostende
Verantwoordelijke uitgever: TUI Belgium nv
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1. REISFORMALITEITEN
1.1 Algemeen
Wanneer u op reis gaat, moet u altijd voldoen aan de binnenkomstvoorwaar-
den (reisformaliteiten) van het land waar u naartoe reist.
Voor sommige landen volstaat uw identiteitskaart, maar dit is niet altijd het 
geval. Soms moet u ook over de volgende documenten beschikken:
- Internationaal paspoort: dit is een wijnrood boekje dat uw identiteitsgege-

vens bevat. Dit document kan u aanvragen bij de dienst ‘bevolking’ van uw 
gemeente.

- Visum: dit is de officiële toestemming om een bepaalde tijd in een bepaald 
land te mogen verblijven. Afhankelijk van het land moet u dit document op 
voorhand aanvragen bij de ambassade of het consulaat of kunt u dit eenvou-
digweg bij aankomst op de bestemming aankopen.

- Inentingsbewijs: in sommige landen is het verplicht om ingeënt te zijn tegen 
bepaalde ziektes zoals de gele koorts, meningitis, malaria, tyfus of hepatitis. 
Deze landen zullen u de toegang tot het land weigeren als u niet over een 
inentingsbewijs beschikt. Raadpleeg hiervoor uw huisarts.

U kunt specifieke informatie over de reisformaliteiten voor uw bestemming 
terugvinden op onze website. Hou er wel rekening mee dat deze informatie 
onder voorbehoud is en steeds kan wijzigen. Wij raden u aan om ook de 
ambassade of het consulaat van uw bestemming te raadplegen zodat u niet 
voor verrassingen zou komen te staan. De kosten die voortvloeien uit bijvoor-
beeld een spoedprocedure om een internationaal paspoort te verkrijgen zijn 
voor de rekening van de reiziger.
Opgelet: De aangegeven formaliteiten gelden enkel voor Belgen die op 
Belgisch grondgebied wonen en met Belgische identiteitspapieren reizen. In 
alle andere gevallen moet u zich dan ook op tijd goed informeren bij uw 
ambassade of consulaat, alsook bij de ambassade of het consulaat van uw 
bestemming.

TIPS
- Op www.diplomatie.belgium.be kunt u allerhande informatie terugvinden 

over de reisformaliteiten (opgelet, deze informatie wordt verstrekt onder 
voorbehoud). Hier kunt u ook de adresgegevens van diverse consulaten en 
ambassades terugvinden.

- Op www.vacciweb.be kunt u nagaan welke inentingen u nodig heeft om naar 
uw bestemming te reizen.

- De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken opende een aparte websi-
te voor Belgen die naar landen buiten de EU reizen. Wie zich op http://travel-
lersonline.diplomatie.be registreert wordt onmiddellijk verwittigd wanneer er 
zich een ernstige crisis, natuurramp of incident voordoet op zijn bestemming. 
Bovendien laat het systeem ook toe om vooraf waarschuwingen of informa-
tie te verspreiden, bijvoorbeeld over stakingen of betogingen. Naast identi-
teitsgegevens kunt u ook een contactpersoon in België en verzekeringsgege-
vens invullen. Twee weken na uw terugkeer wordt alles gewist.

1.2 Geldigheid van uw identiteitskaart of paspoort
Controleer op voorhand de geldigheidsdatum van uw identiteitskaart.
In het algemeen moet uw identiteitskaart geldig zijn tot en met de dag waarop 
u terugkeert (als de terugvlucht vastligt). In bepaalde gevallen moet uw iden-
titeitskaart zelfs nog een tijdje na uw terugkeer geldig zijn.
De geldigheidsdatum is ook van groot belang als u een internationaal paspoort 
nodig heeft. Vele landen vragen dat uw internationaal paspoort nog een 
bepaalde periode na uw terugkeer (bijvoorbeeld 6 maanden) geldig is.
Deze informatie kunt u terugvinden op onze website. Vergeet ook niet om deze 
informatie te controleren bij de ambassade of het consulaat van het land van 
uw bestemming.
1.3 Opgelet met beschadigde identiteitskaarten
Beschadigde identiteitskaarten kunnen door de Belgische en buitenlandse 
bevoegdheden als ongeldig beschouwd worden. Onder beschadigde identi-
teitskaarten verstaan we onder andere een scheur in uw paspoort, een identi-
teitskaart met een barst, een elektronische identiteitskaart zonder microchip, 
enz. (deze lijst is niet volledig).
U dient uw beschadigde documenten te vervangen vóór uw vertrek, anders 
bestaat de kans dat u de toegang tot het vliegtuig of tot het land geweigerd 
wordt. In dat geval bent u volledig verantwoordelijk en krijgt u de kosten niet 
terugbetaald.
1.4 Vanaf 75 jaar
Vanaf 75 jaar wordt u niet meer opgeroepen door het gemeentebestuur om 
uw identiteitskaart te vernieuwen. Dit is geen probleem zolang u in België 
verblijft, maar als u naar het buitenland reist, moet u over een identiteitskaart 
met een geldige vervaldatum beschikken.
1.5 Kinderen jonger dan 12 jaar
1.5.1 Vergezeld door een ouder of voogd
De nodige reisformaliteiten verschillen naargelang het land dat u bezoekt.
Heeft u een paspoort nodig? Dan moet het kind, zelfs een pasgeborene, ook 
een eigen paspoort hebben.
Heeft u enkel een identiteitskaart nodig? Dan moet een kind jonger dan 
12 jaar elektronische KIDS-ID hebben.
Indien u reist naar een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie, dan 
volstaat de elektronische KIDS-ID op voorwaarde dat u als ouder of als voogd 
de nodige en geldige identiteitspapieren heeft.
- De leveringstijd van een KIDS-ID bedraagt ongeveer 3 weken. Bestel uw 

KIDS-ID dus op tijd bij uw gemeente.
- Bij verlies of beschadiging van de KIDS-ID kan een kind jonger dan 12 jaar 

(onder bepaalde voorwaarden) een voorlopige identiteitskaart krijgen. Niet 
alle landen waarvoor het kind een KIDS-ID nodig heeft, aanvaarden dit 
echter. Voor meer informatie over de KIDS-ID en de voorlopige identiteits-
kaart, surf naar www.ibz.rrn.fgov.be of www.eid.belgium.be.

- Er kunnen zich problemen voordoen wanneer uw kind tijdens de reis 12 jaar 
wordt omdat de identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar bij de 
terugvlucht niet meer geldig zal zijn. In bepaalde gevallen kunt u gratis een 
voorlopige identiteitskaart krijgen maar soms zal het kind een paspoort 
nodig hebben. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken raadt u aan om u op 
tijd voldoende te informeren over welke papieren uw kind nodig heeft. Voor 
meer informatie raadpleegt u het best uw gemeentebestuur of surf naar 
www.diplomatie.belgium.be. Wij raden ook aan om deze informatie na te 
trekken bij het consulaat of de ambassade van uw bestemming zodat u niet 
voor verrassingen komt te staan.

1.5.2 Ouderlijke toestemming
Er bestaat geen Belgische of internationale procedure om ouderlijke toestem-
ming te geven aan een minderjarige die naar het buitenland reist. Wanneer het 
kind met een van de ouders reist, kan de ouder die meereist de schriftelijke 
toestemming vragen aan de ouder die thuisblijft om het kind mee op reis te 
nemen. Deze toestemming kan ondertekend worden door uw gemeentebe-
stuur. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke en onder-
tekende ouderlijke toestemming aan wanneer het kind alleen of in het gezel-
schap van andere personen dan zijn ouders reist. De reizigers informeren zich 
het best bij de ambassade of het consulaat van de bestemming om te weten 
te komen welke stappen ondernomen moeten worden wanneer er een kind 
meereist. Reist een kind alleen, dan is het heel belangrijk dat alle documenten 
in orde zijn en dat dit officieel aangevraagd wordt bij de luchtvaartmaatschap-
pij.

2. VLUCHT
2.1 Bagage
Bagage in het ruim van het vliegtuig (geregistreerde of ingecheckte bagage) is 
inbegrepen voor de rondreizen in groep (20kg) en is voor individuele reizen op 
voorhand boekbaar (tot 3 dagen voor afreis) voor TUI fly (TB) vluchten. Dit is 
mogelijk aan een vast tarief per traject. Meer info en tarieven op: https://www.
tui.be/nl/extra-bagage Opgelet, uw koffer mag nooit meer dan 32 kg wegen, 
ook niet wanneer u bijbetaalt. Wanneer u 1 koffer gebruikt voor 2 personen, 
mag deze ook niet meer dan 32 kg wegen.De maximum afmetingen van de 
bagage bedragen 80 x 60 x 25 cm. De toegestane hoeveelheid bagage geldt 
steeds per persoon. Aan de reservering van een extra zitplaats door eenzelfde 
persoon, bijvoorbeeld om het comfort te verhogen, is geen recht op het ver-
voer van bijkomende bagage verbonden. Bij andere luchtvaartmaatschappijen 
kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Voor de U.S.A. (Miami) kunnen afwij-
kende voorwaarden gelden (zie reisdocumenten).

TIPS
- Waardevolle of breekbare voorwerpen ( juwelen, camera,...) en voedingswaren 

die kunnen bederven steekt u het best niet in uw koffer. Die neemt u beter 
mee in uw handbagage want de vervoerder aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor waardevolle, breekbare en/of bederfelijke goederen die in de geregi-
streerde bagage vervoerd worden.

- Gebruik een harde koffer, het beschermt de inhoud beter dan een zachte 
koffer, een sporttas of een rugzak.

- Zorg ervoor dat uw bagage genaamtekend is, zowel aan de binnenkant als 
aan de buitenkant. Een kaartje met uw gegevens (naam, adres, telefoonnum-
mer,...) zal het de luchtvaartmaatschappij gemakkelijker maken om uw baga-
ge terug te vinden indien die verloren zou gaan.

2.1.2 Handbagage
Om veiligheidsredenen en om uw comfort te verzekeren mag u niet meer dan 
1 stuk handbagage per persoon meenemen.
Er zijn echter ook beperkingen voor de handbagage:
- U mag geen handbagage meenemen voor kinderen jonger dan 2 jaar.
- Uw handbagage mag maximum 55 x 40 x 20 cm meten en maximum 10 kg 

wegen (ook op vluchten met Freebird).
Uw handbagage kan gecontroleerd worden bij het inschepen (boarding gate). 
Indien uw handbagage zwaarder blijkt dan wat toegelaten is, zal het indien 
mogelijk in de bagageruimte vervoerd worden mits het betalen van een bijko-
mende kost. Opgelet: te grote en/of te zware stukken handbagage kunnen 
zonder verhaal geweigerd worden bij het inschepen.
2.1.3 Sportmateriaal
- Het vervoer van sportmateriaal moet bij de boeking aangevraagd worden. De 

kost voor dit vervoer zal aan de prijs toegevoegd worden.
- Omdat de inhoud van het bagageruim beperkt is, kan het materiaal dat niet 

op voorhand aangegeven is geweigerd worden bij het inchecken. In ieder 
geval zal een administratieve kost van € 7,50 per traject en per stuk aan de 
transportprijs toegevoegd worden als deze niet op voorhand bijgeboekt 
werd.

- De luchtvaartmaatschappij is niet verantwoordelijk wanneer het sportmate-
riaal door de plaatselijke autoriteiten geweigerd wordt. In dat geval bent u zelf 
verantwoordelijk en moet u zelf voor uw eigen vervoer als voor het vervoer 
van uw sportmateriaal zorgen.

2.1.4 Niet toegelaten bagage
- Sommige goederen mogen enkel in uw koffer vervoerd worden en niet 

in uw handbagage. Deze goederen zijn onder andere sprays, messen, 
scheermessen of scheerapparaten, (nagel)schaar, metalen nagelvijlen en 
nagelknippers. Batterijen (voor uw fototoestel, camera, telefoon, radio, 
cd-speler, enz.) moeten in het toestel zelf zitten of afzonderlijk verpakt zijn in 
uw handbagage. U moet uw aansteker bij zich houden en niet in uw koffer of 
handbagage. Deze voorwerpen kunnen zonder verhaal door de veiligheids-
diensten in beslag genomen worden.

- Het vervoer van bepaalde goederen kan, als veiligheidsmaatregel en zonder 
aankondiging, door de plaatselijke autoriteiten geweigerd worden. Noch de 
reisorganisator, noch de luchtvaartmaatschappij kan hiervoor aansprakelijk 
gehouden worden.

- Het is absoluut verboden om gevaarlijke goederen als explosieven, samen-
geperste gassen, ontvlambare producten, giftige, bijtende, radioactieve, 
magnetische, schadelijke, misselijkmakende of irriterende stoffen mee te 
nemen en alle andere artikelen zoals omschreven in de ‘Technische 
Instructies voor het veilig transport van gevaarlijke goederen door de lucht 
van ICAO’ en de regelgeving van IATA inzake het ‘Transport van gevaarlijke 
goederen door de lucht’. (deze lijst is niet volledig).

- Jacht- en sportwapens kunnen in het bagageruim vervoerd worden indien 
u dit op voorhand aangevraagd heeft. De eigenaar van de bagage moet een 
wapenvergunning hebben die zowel in het land van vertrek als in het land van 
bestemming geldig is. Bij vertrek moet de passagier aan de check-in melden 
dat hij een wapen in zijn ruimbagage heeft. Het luchtvervoer van munitie is 
volgens de EU wetgeving niet meer toegestaan.

- Er zijn strikte procedures voor de invoer van dierlijke producten zoals 
poedermelk, voedsel voor zuigelingen en speciale voedingswaren. Raadpleeg 
de officiële website www.ec.europa.eu (food/animal/animal products/perso-
nal imports) voor meer informatie hierover.

- Wij raden u aan, als u medicijnen neemt, om die in uw handbagage te steken. 
Sommige medicijnen moeten aangegeven worden aan de douane, vergeet 
niet om een verklaring van uw dokter mee te nemen als bewijs dat u deze 
medicijnen moet innemen, opgesteld in een internationale taal zoals het 
Engels of het Frans. Anders bestaat de kans dat uw medicijn in beslag geno-
men wordt.

2.1.5 Vertraging, verlies of beschadiging van uw bagage
Bij het inchecken van uw bagage krijgt u een genummerd ontvangstbewijs mee 
dat u, net als uw boarding pass of instapkaart, zorgvuldig moet bewaren. Indien 
uw bagage vertraagd, verloren of beschadigd is moet u dit onmiddellijk aange-
ven bij de Lost & Found-balie vooraleer u de luchthaven verlaat. Hier zult u een 
document ontvangen waarmee de luchtvaartmaatschappij uw dossier kan 
opmaken. Zonder dit document, uw ontvangstbewijs en uw boarding pass kan 
er geen gevolg gegeven worden aan uw dossier.
Let er ook altijd op dat er zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant 
van uw bagage een etiket of een kaartje hangt waar uw gegevens op staan. 
Dit zorgt ervoor dat de bagage die laattijdig aankomt geïdentificeerd kan 
worden en dat ze terug aan de eigenaar bezorgd kan worden.
MAXIMALE VERGOEDING
- Gewone bagage: in geval van vernieling, beschadiging of vertraging van de 

bagage en indien de Conventie van Montreal van toepassing is, zal de maxi-
male vergoeding 1.131 Bijzondere Trekkingsrechten BTR (1 BTR = € 1,2732 
op 27.05.2015) per persoon bedragen. Indien de Conventie van Warschau 
van toepassing is, wordt de vergoeding berekend volgens het gewicht aan 
een pro rata van € 20 per kg. We raden u aan om een bagageverzekering af 
te sluiten.

- Hogere maximale vergoeding: u kunt genieten van een hogere maximale 
vergoeding indien u een speciale verklaring heeft afgelegd bij het inchecken 
en een aanvullende vergoeding heeft betaald.

- Bagage die niet aan de normen voldoet: kinderwagens, fietsen, sportmateri-
aal, enz. met andere woorden alles dat niet in een koffer met normale 
afmetingen past (lengte max. 80 cm, hoogte max. 60 cm, breedte max. 25 
cm) wordt op eigen risico (van de passagier) vervoerd. Indien u met TUI fly 
vertrekt vanuit een Belgische luchthaven en u sloot al een reis- en bijstands-
verzekering af, dan kunt u deze voorwerpen laten verzekeren tegen een 
bescheiden toeslag.

2.2 Zwangere vrouwen
U mag vliegen tot het einde van de 36e week van uw zwangerschap (32e week 
bij een meerlingenzwangerschap). U moet een medisch attest voorleggen 
opgesteld in een internationale taal zoals Frans of Engels, waarin staat dat de 
vlucht geen enkel gevaar inhoudt voor uw zwangerschap en dat u geen risico 
loopt op een vroeggeboorte. Het attest moet recentelijk zijn opgemaakt (max. 
8 dagen oud op het moment van vertrek).
2.3 Kinderen jonger dan 2 jaar
Kinderen die jonger zijn dan 2 jaar op de vluchtdata vliegen gratis op voorwaar-
de dat ze op de schoot van een volwassene meereizen. In de luchtvaart worden 
kinderen jonger dan 2 jaar INFANT genoemd. Het is echter absoluut noodza-
kelijk dat u bij reservering vermeldt dat u uw baby meeneemt, anders kan u 
geweigerd worden op de vlucht zonder verhaal. Het aantal baby’s dat toegela-
ten is aan boord is namelijk beperkt.
Indien één persoon meerdere baby’s (max. 2) meeneemt, dan dient er ver-
plicht voor één van de baby’s een extra stoel aangekocht te worden tegen de 
dagprijs van een volwassen passagier. Hou er tevens rekening mee dat u een 
autozitje moet meenemen aan boord om de baby in te plaatsen. De maximum 
toegelaten breedte is 39 cm.
Kinderwagens, plooibare buggy’s en kinderstoelen worden gratis vervoerd in 
het bagageruim (1 stuk per kind). U kan een van deze voorwerpen meenemen 
tot aan het vliegtuig waar het door het personeel naar het bagageruim 
gebracht zal worden. U krijgt het voorwerp terug wanneer u uit het vliegtuig 
stapt, of samen met de rest van uw bagage. Opgelet, deze voorwerpen moeten 
altijd correct voorzien zijn van een label, zelfs wanneer u het voorwerp tot aan 
het vliegtuig meeneemt.
Voor kinderen onder de 2 jaar is er een verstrengde controle op de leeftijd. 
Baby’s (‘infants’) mogen op de vertrekdatum de leeftijd van 2 jaar nog niet 
bereikt hebben. Indien men hier misbruik opmerkt, zal het gratis ticket gewei-
gerd worden en loopt u het risico niet te kunnen vertrekken.
Voor een infant wordt steeds een vaste kost voor de luchthavenafwikkeling 
aangerekend: € 30 per infant/ per traject voor Short- en Medium Haul, 
€ 60 per infant/ per traject voor Long Haul (voor de categorisering van de 
bestemmingen verwijzen we naar de Bijzondere Voorwaarden).
Pasgeboren baby’s mogen pas vliegen vanaf 7 dagen na hun geboorte. 
2.4 Reservering van een type stoel
Wanneer u met TUI fly (vluchtnummer TB) of Freebird Airlines (vluchtnummer 
FH) reist, kan u mits betaling, een type stoel reserveren. Wegens operationele 
redenen kan het zijn dat het stoelnummer dat u werd gegeven verschilt van het 
stoelnummer dat op uw reservering staat. Dit heeft geen enkele invloed op het 
stoelTYPE dat u gereserveerd heeft en geeft dus geen recht op een terugbe-
taling of een vergoeding.
2.5 Maaltijden aan boord
Op korte en middellange afstandsvluchten zijn geen maaltijden aan boord 
inbegrepen.
Voor langeafstandsvluchten zijn maaltijden altijd inbegrepen.
U kunt ook een speciale maaltijd krijgen op voorwaarde dat u dit op voorhand 
aanvraagt. U kunt kiezen voor de volgende speciale maaltijden: maaltijd voor 
diabetici, glutenvrije maaltijd, vegetarische en moslim maaltijden. Informatie 
hierover ziet u bij het maken van de reservering of kan u bij onze diensten 
bekomen of via http://www.tui.be/nl/maaltijd-aan-boord
2.6 Formaliteiten aan de douane
Er zijn beperkingen op de invoer van taksvrije producten en producten 
waar u taksen op moet betalen. De Belgische overheid stelt een app ter 
beschikking waar u een antwoord vindt op al uw vragen betreffende invoertak-
sen. De app werd door de douanediensten ontwikkeld en is gratis te downloa-
den.
2.7 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid betreffende het luchtvervoer wordt geregeld door de 
Conventie van Montreal indien het vervoer gebeurt tussen landen die de 
conventie hebben onderschreven of bij rondreizen die daar beginnen en eindi-
gen. Voor het andere vervoer blijven de limieten van de Conventie van 
Warschau en het aanvullende protocol van Den Haag gelden.
2.7.1 CONVENTIE VAN MONTREAL
De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen van de Europese Unie 
wordt geregeld door de Conventie van Montreal (1999), de verordening (EG) 
nr. 2027/97 (gewijzigd door verordening (EG) nr. 889/2002), en de verordening 
(EG) nr. 261/2004.
Deze informatieve kennisgeving geeft een samenvatting van de aansprakelijk-
heidsregels die luchtvaartmaatschappijen van de Gemeenschap in overeen-
stemming met de EG-wetgeving en het Verdrag van Montreal toepassen.
Schadeloosstelling bij overlijden of letsel
De aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van passagiers is niet door finan-
ciële limieten beperkt. Voor schade tot 113.100 Bijzondere Trekkingsrechten 
BTR (bij benadering € 147.000) kan de luchtvaartmaatschappij vorderingen tot 
schadeloosstelling niet betwisten. Boven dat bedrag kan ze zich tegen een 
vordering verzetten als ze het bewijs kan leveren dat ze niet nalatig is geweest 
of anderszins in gebreke is gebleven.
Voorschotten
Als een passagier gewond raakt of om het leven komt, moet de luchtvaart-
maatschappij binnen 15 dagen nadat de schadevergoedingsgerechtigde 
geïdentificeerd is, een voorschot uitbetalen om aan de onmiddellijke economi-
sche behoeften tegemoet te komen. In geval van overlijden kan het voorschot 
niet minder dan 16.000 BTR (bij benadering € 18.000) bedragen.
Vertraging van passagiers
In geval van vertraging van passagiers is de luchtvaartmaatschappij aansprake-
lijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft 
om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke 
maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van passagiers is 
beperkt tot 4.694 BTR (bij benadering € 5.250).
Vertraging van bagage
In geval van vertraging van bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk 
voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft 
om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke 
maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van bagage is 
beperkt tot 1.131 BTR (bij benadering € 1.470).
Vernietiging, verlies of beschadiging van bagage
De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor vernietiging, verlies of bescha-
diging van bagage tot een maximum van 1.131 BTR (bij benadering € 1.470). 
Wanneer het aangegeven bagage betreft, is de maatschappij ook aansprakelijk 
indien zij niet in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd was. 
Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is de luchtvaartmaatschappij 
slechts aansprakelijk als zij in gebreke is gebleven.
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Hogere limieten voor bagage
Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden indien de passagier voordat 
hij aan boord is gegaan, een speciale verklaring heeft afgelegd en een aanvul-
lende vergoeding heeft betaald.
Klachten over bagage
Als de bagage beschadigd, vertraagd, vermist of vernietigd is, moet de passa-
gier zo spoedig mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij een schriftelijke klacht 
indienen. In geval van beschadiging van aangegeven bagage moet de passagier 
binnen zeven dagen een schriftelijke klacht indienen en in geval van vertraging 
van aangegeven bagage binnen 21 dagen na de datum waarop de bagage tot 
zijn beschikking is gesteld. 
Aansprakelijk van de contractuele vervoerder en die van de feitelijke ver-
voerder. Als de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verzorgt niet dezelfde is 
als de maatschappij waarmee het vervoerscontract is gesloten, heeft de pas-
sagier het recht een klacht of een vordering tot schadeloosstelling aan elk van 
beide maatschappijen te richten. Indien de naam of code van een luchtvaart-
maatschappij op het ticket staat, is die maatschappij de vervoerder waarmee 
het vervoerscontract is gesloten. 
Termijn voor gerechtelijke procedure. Een gerechtelijke procedure tot het 
verkrijgen van schadeloosstelling moet worden aangevangen binnen twee jaar 
na het tijdstip van aankomst van het vliegtuig of het tijdstip waarop het vlieg-
tuig had moeten aankomen.
2.7.2 CONVENTIE VAN WARSCHAU
Indien het een reis betreft naar of vanuit een land dat de Conventie van 
Montreal niet heeft onderschreven, blijft de Conventie van Warschau* gelden 
tenzij de vlucht uitgevoerd wordt door een vervoerder gevestigd in de Europese 
Unie.
* Hiermee wordt bedoeld de conventie tot het brengen van eenheid in enige 
bepalingen betreffende het internationale luchtvervoer, gesloten te Warschau 
in 1929, of genoemde conventie zoals gewijzigd te Den Haag in 1955 en/of 
Montreal in 1975. Bij overlijden of lichamelijk letsel alsook in geval van verlies, 
beschadiging of vertraging van bagage wordt de aansprakelijkheid van lucht-
vaartmaatschappijen door deze conventie beperkt.
2.8 Andere belangrijke informatie over de vlucht
2.8.1 Medicatie
Wij raden u aan om uw medicijnen in uw handbagage te bewaren. Bepaalde 
medicijnen moeten aangegeven worden aan de douane. Raadpleeg hiervoor 
uw behandelende arts. Neem in ieder geval een verklaring mee van uw behan-
delende arts in een internationale taal zoals Engels of Frans waarin de naam 
van uw ziekte en de Latijnse naam van het medicijn staat. Wij raden u ook aan 
om een reisapotheek mee nemen. Uw apotheker kan u hierbij helpen.
2.9 Aanmelden op de luchthaven
De vluchturen vindt u terug in uw reisdocumenten en u moet steeds één dag 
voor vertrek het vertrekuur van uw vlucht verifiëren. Bekijk zeker ook eens onze 
rubriek ‘Vocabularium’ voor meer informatie over veelgebruikte termen op de 
luchthaven. Hou er rekening mee dat de check-in 45 min voor vertrek sluit en 
ook de ‘gate’ waar u aan boord gaat, sluit 15 min voor vertrek.
2.10 Vocabularium
In de luchtvaartsector worden verschillende Engelse termen gebruikt. Om het 
u wat gemakkelijker te maken leggen we de belangrijkste uit.
- Arrival: aankomst
- Boarding pass: instapkaart. Bij de check-in moet u uw reispapieren (zie de 

rubriek ‘Reisformaliteiten’) en uw vliegtuigticket voorleggen, daarna krijgt u 
uw instapkaart (boarding pass) waarmee u door de douane geraakt en op 
het vliegtuig kunt stappen. Op uw instapkaart kunt u het nummer van de 
‘gate’ (zie verder) terugvinden en het uur waarop u zich ten laatste moet 
aanbieden om in te schepen. Het nummer van uw plaats op het vliegtuig kunt 
u ook op uw instapkaart terugvinden.

- Check-in: wanneer u op de luchthaven aankomt, moet u op de informatie-
schermen nagaan in welke rij (‘row’) u moet gaan staan om uw bagage te 
laten inchecken. Op vertoon van uw vliegtuigticket en uw reispapieren zult u 
uw instapkaart (boarding pass) ontvangen.

- Customs: douane
- Departure: vertrek
- Gate: plaats of ‘deur’ op de luchthaven waar u aan boord van het vliegtuig 

gaat. Iedere luchthaven gebruikt een combinatie van letters en cijfers. De 
letter geeft het deel van het gebouw aan waar u moet zijn en het cijfer geeft 
de specifieke plaats (‘deur’) aan waar u in dat deel van het gebouw moet zijn. 
U moet hier ten minste 20 minuten voor het vertrekuur aanwezig zijn.

- Luggage: bagage
- Pax: deze afkorting wordt gebruikt om het woord ‘passagier’ aan te duiden. 

Bijvoorbeeld 3 pax = 3 passagiers.
- PO (Purchase Order): dit is uw reserveringsnummer. Een dossiernummer = 

een PO nummer
- Flight number: de code van de vlucht. Die wordt vermeld op uw vliegtuigtic-

ket en bestaat uit een combinatie van letters en cijfers. De letters staan voor 
de luchtvaartmaatschappij en de cijfers staan voor het definitieve nummer 
van de vlucht. De heen- en terugvlucht hebben altijd een ander vluchtnum-
mer.

2.11 Reisduur
Voor de meeste bestemmingen betekent 7 nachten 8 kalenderdagen. U ver-
trekt bijvoorbeeld op maandag en komt de maandag erop terug.
Dit is echter niet het geval wanneer er een groot tijdsverschil met België is. 
Wanneer u naar het Westen reist, bijvoorbeeld naar de Caraïben, is het er, 
naargelang het seizoen, 5 of 6 uur vroeger dan in België. Een verblijf van 7 
nachten betekent dus 9 kalenderdagen. Bij uw vertrek reist u tegen het verloop 
van de tijd en komt u dus op dezelfde dag aan. Wanneer u terugkeert, reist u 
met de tijd mee en komt u pas de volgende dag in België aan. De laatste nacht 
brengt u dus door op het vliegtuig. Wanneer u naar het Oosten reist, bijvoor-
beeld naar Sri Lanka, is het er, naargelang het seizoen, 5 of 6 uur later dan in 
België. Een verblijf van 7 nachten komt dus neer op 10 kalenderdagen. Bij uw 
vertrek reist u met de tijd mee en komt u pas de volgende dag op uw bestem-
ming aan. Wanneer u terugkeert, reist u tegen het verloop van de tijd maar 
afhankelijk van de afstand en het uur van vertrek, komt u pas de volgende dag 
in België aan.
2.12 Reis- en vakantiedagen
De dag van uw vertrek en de dag waarop u terugkeert, tellen niet mee als 
vakantiedagen maar als reisdagen. Er kan dus geen sprake zijn van afgeno-
men vakantieplezier en u heeft dus geen recht op een vergoeding gedurende 
een van deze twee dagen. Het is mogelijk dat uw terugvlucht pas na midder-
nacht, dus veel later dan voorzien, vertrekt door de regeling van de vluchten of 
door de organisatie van het luchtverkeer. Dit is echter geen contractbreuk en 
geeft geen recht op een terugbetaling of een vergoeding. Uw vertrek naar een 
bestemming en uw terugkomst naar België liggen vast op een bepaalde datum. 
In bepaalde gevallen is het mogelijk dat uw vertrek of terugkeer vroeg in de 
ochtend of laat in de avond valt. Hierdoor kan het bijvoorbeeld zijn dat u laat 
in de avond in uw hotel aankomt of dat u vroeg uit uw hotel moet vertrekken. 
Dit geeft geen recht op een terugbetaling of een vergoeding. Het kan ook zijn 
dat uw vlucht vertraging oploopt door technische redenen. Zelfs wanneer de 
vlucht na middernacht vertrekt, dus de dag na uw vertrekdatum, gaat het niet 
om een contractbreuk.

3. BESTEMMING
REIZEN IS ONTDEKKEN!
Op vakantie krijgt u de kans om een land en zijn bevolking met een eigen 
cultuur, gewoonten en tradities te leren kennen. Houd er rekening mee dat u 
te gast bent in een ander land met misschien een andere mentaliteit, een 
andere dienstverlening en levensstandaard dan u thuis gewoon bent. Wie op 
reis vertrekt met een open geest en goed geïnformeerd over de gewoontes van 
het gastland ontdekt meer!
3.1. Reisapotheek
Om zonder zorgen en goed voorbereid op vakantie te vertrekken, stel dan 
zeker een goed gevulde reisapotheek samen.
Maag- en darmklachten komen bv nog steeds relatief vaak voor wanneer men 
naar het buitenland reist en geconfronteerd wordt met een onbekende omge-
ving. Er zijn verschillende manieren waarop u de kans op een infectie kunt 
verkleinen, zoals onvoldoende verhit voedsel of ijsblokjes in drank vermijden, 
voldoende flessenwater drinken en u niet overmatig blootstellen aan de zon.
De inhoud kan verschillen, afhankelijk van uw bestemming. Uw huisarts of 
apotheek kan u hiervoor advies geven.
3.2 Transfers
Wanneer u een vakantie met vluchten en hotelverblijf boekt, is het vervoer 
(‘transfer’) in het buitenland tussen de luchthaven en uw hotelverblijf steeds 
inbegrepen, tenzij anders vermeld in het programma. 
Bij aankomst op de luchthaven in uw vakantieoord wordt u op de meeste 
bestemmingen verwelkomd door het internationale TUI-luchthaventeam. Dit 
gebeurt in verschillende talen door hosts en hostessen die herkenbaar zijn aan 
het TUI-smile-logo. Kijk dus uit naar een host(ess) met een TUI-smile. Elk van 
hen helpt u graag verder om de juiste bus te vinden. De bussen vertrekken zo 
snel mogelijk naar uw vakantiehotel. Deze transfer deelt u met TUI vakantie-
gangers uit andere landen, zodat u sneller in uw accommodatie aankomt. 
De transfer wordt niet altijd begeleid door een TUI-host(ess). Bij uw terugkeer 
naar België komt een bus of een ander voertuig u ophalen aan het hotel of in 
de omgeving van het hotel, om u daarna naar de vertrekhal van de luchthaven 
te brengen. U kunt de uren en de exacte verzamelplaats vanaf 48u voor uw 
vertrek terugvinden in de TUI app, op www.tuitransfer.com en u krijgt deze via 
SMS (48u voor vertrek). Volg goed de aanwijzingen op zodat u uw vlucht niet 
mist en zo bijkomende kosten vermijdt.
3.3 Klimaat
Alle klimaatinfo over uw bestemming, inclusief de weersvoorspellingen op de 
website werd ons bezorgd door de toeristische diensten. Deze gegevens 
betreffen gemiddelden en zijn louter informatief. Ze zijn geen garantie voor de 
weersomstandigheden tijdens uw vakantie. De zuidelijke staten van de USA, 
Costa Rica en de Caraïben zijn over het algemeen orkaangevoelig van juni tot 
november. Het is onmogelijk het exacte traject, het tijdstip en de kracht van 
deze orkanen met zekerheid te voorspellen. Wanneer een orkaan huishoudt, 
gaat dit gepaard met stevige rukwinden en stortbuien die enorm veel schade 
kunnen veroorzaken. Dit kan invloed hebben op de vakantiebeleving en kan 
het vluchtschema in de war brengen.
3.4 Werkzaamheden
Nieuwbouw en renovatie zijn een alledaags verschijnsel. Op vakantieplaatsen 
in opbouw rijzen hotels, restaurants, bars en andere commerciële projecten als 
paddenstoelen uit de grond. Overal worden bestaande gebouwen voortdurend 
aangepast aan de toeristische noden. De werken met geluidsoverlast liggen 
meestal stil in juli en augustus.
Wij hebben geen invloed op openbare of private werken in de omgeving van 
uw hotel. Wij lichten u er wel over in van zodra wij op de hoogte zijn van werken 
met mogelijke impact op uw vakantie.
3.5 Excursies en autoverhuur
Hoewel de vertegenwoordigers van de reisorganisator tickets verkopen voor 
excursies en autoverhuur maakt dit geen deel uit van het reiscontract. Deze 
activiteiten worden georganiseerd door en zijn voor rekening van lokale maat-
schappijen. De reisorganisator is dus niet verantwoordelijk voor de organisatie 
en de uitbating ervan. Elk geschil moet ter plaatse worden opgelost.
3.6 Souvenirs meebrengen?
Iedereen kan wel eens, bewust of onbewust, in de verleiding komen om een 
exemplaar van een beschermde soort als souvenir mee te brengen: een juweel 
uit koraal of ivoor, een handtas uit krokodillenleer, schilden van schildpadden, 
enz. U moet er echter rekening mee houden dat, sinds 1 juni 1997 een 
Europese wetgeving over de internationale handel in bedreigde planten- en 
diersoorten (zoogdieren, vogels, reptielen, planten, enz.) van kracht werd. 
Sommige zaken mogen niet verkocht worden en voor andere heeft u dan weer 
een invoervergunning nodig. Bij overtreding riskeert u dat het voorwerp in 
beslag genomen wordt en dat u een hoge boete krijgt. Raadpleeg de officiële 
website www.uwsouvenir.be waar u handige folders kunt raadplegen en/of 
downloaden. Voor antieke en kunstvoorwerpen bestaat ook een invoerbeper-
king. U doet er dus goed aan zich te informeren vooraleer u een voorwerp van 
uw vakantie meebrengt. In vele landen is het ten strengste verboden antiqui-
teiten, mineralen of voorwerpen ter plaatse gevonden (stenen bijvoorbeeld), 
zelfs al vertonen deze geen enkele cultuurhistorische waarde, te exporte-
ren. Zware sancties kunnen hieraan gebonden zijn (zware boetes en gevange-
nisstraffen). Een voorwerp, hoe klein ook, meenemen uit een archeologische 
vindplaats geldt vaak als een misdrijf en wordt gelijkgesteld met de illegale 
uitvoer van antiek. Opgelet: in veel toeristische landen is er een illegaal circuit 
van namaakartikelen (kleren, schoenen, handtassen, uurwerken, cd’s, 
enz.). Indien het artikel op het eerste gezicht niet veel verschilt van het origi-
neel kan de lage prijs en de mindere kwaliteit in de meeste gevallen een aan-
wijzing zijn dat het om namaak gaat. Dit geldt ook voor de plaats waar ze ver-
kocht worden, bijvoorbeeld op straat of op een markt. Besef dat u een straf-
baar feit begaat wanneer u een namaakartikel koopt en meebrengt. Dit 
artikel kan door de douane in beslag genomen worden en u riskeert een hoge 
boete. 
Opgelet: indien u ter plaatse goederen koopt en ze thuis laat afleveren, betaalt 
u extra taksen in België. Informeer u dus goed bij de verkoper wanneer u iets 
aankoopt.
3.7 Gsm in het buitenland
Een gsm is onmisbaar tijdens uw vakantie: u bent steeds bereikbaar voor 
familie en vrienden en betaalt geen peperdure telefoonrekening in uw 
hotel. Check bij uw provider of u uw gsm in het buitenland kan gebruiken en 
wat de voordeligste tarieven zijn.
Belangrijk: het is heel belangrijk dat u ons op voorhand een gsm-nummer 
meedeelt, waarop u tijdens uw reis altijd bereikbaar bent in geval van nood en 
voor communicatie van operationele informatie. U kunt dit nummer zelf aan-
passen op onze site aan de hand van uw klantengegevens.
3.8 Verbindingen tussen bestemmingen
De verbindingen tussen de bestemmingen, bijvoorbeeld per ferry, zijn goed 
gepland en daardoor perfect haalbaar. Door vertragingen of vluchtwijzigingen 
kan het echter zijn dat deze anders verlopen dan voorzien. Indien hierdoor de 
eerste en/of de laatste nacht moet worden gewijzigd, zijn de bijkomende kos-
ten voor rekening van de reisorganisator. Het is mogelijk dat uw overtocht per 
boot niet doorgaat door slechte weersomstandigheden. U blijft dan langer op 
de plaats waar u zich op dat moment bevindt en zet uw reis voort bij de 
eerstvolgende gelegenheid. Bijkomende kosten ten gevolge van overmacht zijn 
niet voor rekening van de reisorganisator.

3.9 Timesharing
Op de bestemming en zelfs in uw hotel kan het zijn dat u aangesproken wordt 
om gebruiksrechten op een vakantiewoning of om ‘vakantieweken’ te kopen 
(dit noemen we timesharing). Heel vaak gebeurt dit onder het mom van een 
wedstrijd waarbij u altijd wint, bijeenkomsten waar u met cadeaus naartoe 
gelokt wordt, personen die zich voordoen als vertegenwoordiger van uw reisor-
ganisator,... Of u wordt uitgenodigd voor een luxueus ontbijt, een excursie, een 
upgrade naar een hoger kamertype,... Wees beducht omtrent elk voorstel want 
in het beste geval verliest u kostbare vakantietijd, in het slechtste geval verliest 
u veel geld doordat u vasthangt aan een contract met hoge bedragen. 
Onderteken in elk geval geen document.
3.10 Rokers
Veel landen passen hun wetgeving aan in het voordeel van niet-rokers. Hou er 
rekening mee dat in sommige landen, roken in openbare ruimtes nog steeds 
toegelaten is. Daarentegen kan het zijn dat bepaalde hotels een niet-rokersbe-
leid toepassen in (een deel van) hun hotel, zelfs als de wetgeving dit niet uit-
drukkelijk verbiedt.
3.11 Winkels en andere diensten
De openingsdagen en -uren van winkels, banken en openbare diensten kunnen 
verschillen van de gebruikelijke uren in België. In sommige landen zijn er niet 
zoveel bankautomaten als in België. Het is ook niet overal mogelijk met een 
bankkaart te betalen.
4. VERBLIJF
4.1 Officiële categorie
Wij publiceren altijd de officiële categorie onder de vorm van sterren. Deze 
categorie, of het aantal sterren, werd aan de hand van een aantal specifieke 
technische criteria (bijvoorbeeld welke faciliteiten al dan niet aanwezig zijn) 
toegekend door de toeristische autoriteiten van het land in kwestie. Deze cri-
teria kunnen verschillen van de Belgische criteria en zijn geen garantie wat 
betreft de kwaliteit van de maaltijden en de service.
De hotelbeschrijving en vooral de prijs zijn de belangrijkste parameters om een 
correct beeld te krijgen van wat u ter plaatse mag verwachten.
4.2 Foto’s
De foto’s en maquettebeelden in onze brochure en op onze website geven een 
indruk weer van uw hotel en van de accommodatie. De meeste hotels en ver-
blijven bieden meerdere kamertypes aan, die we niet allemaal publiceren.
We proberen wel te vermelden welk kamertype er op de foto te zien is. Weet 
dat kamers van eenzelfde type onderling kunnen verschillen qua inrichting en 
interieur. Dit geldt ook voor verhuringen en andere verblijfsvormen.
4.3 Kamerbezetting
4.3.1 Met 3 of 4 in één kamer
Tweepersoonskamers zijn initieel uitgerust voor 2 personen. Een derde of een 
vierde persoon beschikt dan over een extra slaapgelegenheid in de vorm van 
een sofa, een opklapbed, een logeerbed,... Meestal krijgt de 3de of 4de per-
soon een fikse korting. Hou er rekening mee dat de beschikbare ruimte, 
comfort en privacy beperkter zijn wanneer u met 3 of 4 een tweeper-
soonskamer betrekt.
4.3.2 Eenpersoonskamer
Eenpersoonskamers zijn vaak, ondanks een grote toeslag, van mindere kwali-
teit in vergelijking met tweepersoonskamers. Vooral in oudere hotels zijn een-
persoonskamers van mindere kwaliteit, minder goed uitgerust en minder goed 
gelegen. De nieuwere hotels bieden meestal een tweepersoonskamer voor 
alleengebruik (‘double single use’) aan.
4.4 Airconditioning
Er bestaan verschillende soorten airconditioning: individueel regelbaar, indivi-
dueel activeerbaar, centraal gestuurd,... Naargelang de plaatselijke omstandig-
heden zoals energiebesparingen, weersomstandigheden,... kan de werking 
ervan beperkt worden tot enkele uren per dag en/of per nacht.
Als uw verblijf meerdere ruimtes omvat, heeft niet noodzakelijk iedere ruimte 
airconditioning.
4.5 Safe op de kamer
De hotelbeschrijving vermeldt of de safe op de kamer gratis of betalend is. 
Indien de safe betalend is, vertegenwoordigt het gevraagde bedrag ofwel de 
huur ofwel de verzekeringspremie van de safe. Maak geen gebruik van niet 
verankerde safes. Opgelet: het hotel is beperkt verantwoordelijk bij schadege-
vallen. Wij raden u dus aan om geen waardevolle zaken mee te nemen op reis, 
of om deze toe te vertrouwen aan de receptie om ze te bewaren in de safe van 
het hotel.
4.6 Gratis of niet
Kijk goed in de hotelbeschrijving welke faciliteiten gratis of betalend zijn. Als er 
niets vermeld staat, beschikten we nog niet over deze informatie op het 
moment van de publicatie. Aarzel niet om ons te contacteren indien u wil 
weten of een faciliteit gratis of betalend is. Soms moet u bepaalde gratis acti-
viteiten of diensten reserveren; informeer u hierover bij aankomst in het hotel. 
In sommige gevallen zal een waarborg gevraagd worden.
4.7 Maaltijden
- Bij elke rondreis staat per dag vermeld welke maaltijden zijn inbegrepen (O= 

ontbijt, M= middagmaal en A= avondmaal). Indien er niets vermeld wordt zijn 
er geen maaltijden inbegrepen. Ook bij de ‘inbegrepen’ vindt u de info terug 
betreffende de maaltijden. De niet vermelde maaltijden zijn niet inbegrepen.

- Dranken zijn niet inbegrepen tijdens de maaltijden, behalve wanneer dit uit-
drukkelijk vermeld wordt in de hotelbeschrijving.

4.8 Aankomst en vertrek
Check- in en check-out tijden zijn afhankelijk van de interne reglementering van 
het hotel. Diverse hotels bieden bijkomende diensten aan, met of zonder 
toeslag, om uw comfort bij aankomst of bij vertrek te garanderen: langer 
behoud van uw kamer (late check out), een kamer om u klaar te maken voor 
vertrek (‘courtesy room’), een bagagedepot waar u uw bagage kunt achterlaten 
tot uw kamer klaar is of totdat u uit het hotel moet vertrekken, enz. Deze 
diensten hangen af van de plaatselijke omstandigheden en van de beschik-
baarheid en kunnen niet opgeëist worden.
4.9 Garantie en waarborg
De meeste hotels vragen uw kredietkaartnummer bij het inchecken, als waar-
borg voor eventuele uitgaven in het hotel. Wanneer u geen kredietkaart heeft, 
dan kan een geldsom (het bedrag wordt bepaald door het hotel) gevraagd 
worden bij wijze van waarborg. In dat geval moet u rekening houden met een 
bedrag van minimum € 50 per persoon. Wanneer u een studio of een appar-
tement heeft geboekt, wordt meestal ter plaatse een waarborg gevraagd voor 
het gebruik van de keuken. U krijgt deze waarborg terug op het einde van uw 
verblijf na controle van de keuken. Het hotel kan ook een waarborg vragen voor 
het gebruik van bepaalde gratis of betalende diensten of faciliteiten: bv. sport-
materiaal, strandhanddoeken, enz.
4.10 Overboeking
Het kan gebeuren dat een hotel meer boekingen heeft dan dat er kamers 
beschikbaar zijn. Hoewel we werken met betrouwbare partners kan het zijn dat 
u niet het gewenste kamertype of hotel verkrijgt.
Uiteraard verwittigen wij u in dergelijke gevallen zo snel mogelijk en bieden u 
een passend alternatief aan. Soms gebeurt het dat wij niet op tijd op de 
hoogte zijn en dat u dit nieuws pas op uw bestemming verneemt. Wij doen er 
alles aan om een alternatief aan te bieden van dezelfde categorie, met verge-
lijkbare diensten en faciliteiten en indien mogelijk op dezelfde vakantieplaats.
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4.11 Huwelijksreizen
De hotels die u extra in de watten leggen of u een korting aanbieden omdat u 
net getrouwd bent, kunt u herkennen aan het logo ‘Honeymoon’. Om te kun-
nen genieten van de voordelen moet u bij uw boeking vermelden dat het om 
een huwelijksreis gaat.
Om beschouwd te worden als een huwelijksreis, moet uw reis plaatsvinden 
binnen de 6 maanden na uw burgerlijk huwelijk. Bij aankomst in uw hotel moet 
u het bewijs voorleggen opdat u zou kunnen genieten van de voordelen en 
opdat u de toegestane korting niet zou moeten terugbetalen.
Een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht wordt niet overal op 
dezelfde manier aanvaard. In sommige landen worden openbare uitingen van 
affectie maatschappelijk niet aanvaard. Openbare uitingen van seksueel gedrag 
zijn in de meeste landen verboden en vaak strafbaar. Wij raden u aan om u aan 
te passen aan de plaatselijke wettelijke, religieuze en maatschappelijke normen.
Op sommige bestemmingen, bijvoorbeeld in moslimlanden of in Jamaica, is het 
bij wet verboden dat een Europese burger een kamer deelt met een burger van 
het land in kwestie als zij niet gehuwd zijn.
Raadpleeg het consulaat of de ambassade van het land in kwestie vooraleer u 
boekt. Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de lokale wetgeving 
zijn voor rekening van de reiziger.
4.12 Sport en faciliteiten
Sommige faciliteiten, bijvoorbeeld het strand, de discotheek, het restaurant, 
het aquapark, enz., kunnen geheel of gedeeltelijk toegankelijk zijn voor mensen 
die niet in het hotel verblijven.
Het kan zijn dat watersporten, waterparken en andere activiteiten in openlucht, 
beperkt zijn door de weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij te veel wind. De 
hotelier neemt deze beslissingen in het belang van uw veiligheid. In het laagsei-
zoen is het mogelijk dat winkels, restaurants en andere uitgaansmogelijkheden 
op uw bestemming gesloten zijn. Sommige activiteiten in uw hotel kunnen 
afgelast worden doordat er te weinig deelnemers zijn. Als u in het laagseizoen 
reist, geniet u evenwel van voordelige tarieven en is het veel rustiger op uw 
bestemming.
4.13 Waterpret
Hou rekening met de beperkingen die door de hoteldirectie kunnen opgelegd 
worden voor binnen- en buitenzwembaden, aquaparken maar ook spa- en 
wellnessfaciliteiten. Enkele voorbeelden: toegangsverbod of beperkingen 
wegens leeftijd of lengte, verbod op opblaasbaar speelgoed, beperkte ope-
ningsuren,...
Enkel de hotelier is bevoegd in deze beslissingen, in functie van de veiligheid 
maar ook van de interne reglementering.
In alle gevallen zijn de kinderen steeds onder de verantwoordelijkheid van hun 
ouders of begeleiders.
U neemt best contact op met onze diensten vóór uw reservering indien deze 
punten voor u van belang zijn.
4.14 Kamerdiensten
Het hotel beslist, naargelang de categorie of eigen duurzaam beleid, de fre-
quentie van het verversen van bed- en badlinnen. In vele landen is zondag een 
rustdag en is het mogelijk dat de kamers die dag niet schoongemaakt en de 
bedden niet opgemaakt worden.
4.15 Gastenbestand
De hotels in deze brochure worden aangeboden op de internationale markt en 
het gastenbestand kan dus variëren. De activiteiten worden georganiseerd 
naargelang de samenstelling van het gastenbestand.
4.16 Wifi
De vermelding wifi of wifi in de kamer betekent dat er een internetaansluiting 
is respectievelijk in het hotel of in de kamer. Wifi is enkel gratis als het uitdruk-
kelijk in de hotelbeschrijving vermeld wordt. In sommige landen kunnen de 
kosten hiervoor oplopen. Indien wifi belangrijk is voor u, raden wij aan info over 
de prijs in te winnen bij onze diensten vóór uw vertrek. De wifi kan beperkt zijn 
in snelheid, in draagwijdte en in aantal toestellen. Hou er ook rekening mee dat 
de werking van draadloos internet in het buitenland kan afwijken van wat u 
gewend bent.
4.17 Terminologie
- Bungalow en villa: sommige hotels bieden kamers aan in bungalows, in villa’s, 

in maisonnettes of andere verblijfsvormen vermeld in specifieke termen. De 
toeristische betekenis van deze woorden kan soms verschillen van de alge-
mene betekenis. Deze verblijfsvormen zijn tweepersoonskamers naast elkaar 
gelegen in de tuin, of gelegen in kleinere gebouwen, apart van het hoofdge-
bouw. Een dergelijke kamer is niet noodzakelijk groter dan een gewone 
tweepersoonskamer en kan zich op het gelijkvloers of op een verdieping 
bevinden. Soms betekent het woord ‘villa’ een aparte woning, maar dit zal 
uitdrukkelijk in de hotelbeschrijving vermeld staan.

- Zeezicht: een kamer met zeezicht betekent dat u vanuit uw kamer of van op 
uw balkon/terras de zee kan zien. Het zicht kan echter beperkt zijn of de zee 
kan zich op een grote afstand bevinden. De natuur (palmbomen, enz.) of de 
architectuur van het hotel kan het zicht gedeeltelijk belemmeren.

- Zeezijde: de vermelding ‘zeezijde’ verwijst naar de ligging van de kamer in het 
hotel maar betekent niet dat de kamer zeezicht heeft.

- Balkon en terras: deze zijn niet noodzakelijk uitgerust met een tafel en/of 
stoelen. De grootte ervan kan variëren naargelang de architectuur van het 
hotel of de ligging van de kamer. Een Frans balkon is zeer klein en soms zelfs 
beperkt tot een balustrade aan het venster.

- Minibar en koelkast: we maken geen onderscheid op basis van afmetingen, 
temperatuur of koelingsgraad. Een minibar bevat minimum 2 soorten drank, 
bijvoorbeeld mineraalwater en frisdrank. In alle andere gevallen gaat het om 
een koelkast die eventueel gratis ter beschikking van de klanten gesteld 
wordt.

- Adults Only: dit concept is bestemd voor klanten die willen verblijven in een 
hotel waar enkel volwassenen toegelaten zijn. U kunt de minimumleef-
tijd terugvinden in de hotelbeschrijving. Opgelet, indien de hotelier merkt dat 
de werkelijke leeftijd verschilt van de minimumleeftijd kan hij u de toegang 
tot het hotel ontzeggen. Dit brengt hoge kosten met zich mee, voor rekening 
van de reiziger.

- Hoofdkussenservice: deze service biedt u de mogelijkheid om, naargelang 
de beschikbaarheid, te kiezen uit verschillende hoofdkussens. Deze service 
kan gratis of betalend zijn.

- Swim-upkamers en kamers met directe toegang tot het zwembad: in een 
swim-upkamer heeft u directe toegang tot het zwembad vanop uw terras. In 
een kamer met directe toegang tot het zwembad bereikt u het zwembad over 
het gazon of via een trap vanaf uw terras.

4.18 Rondreizen
4.18.1 Fysieke vereisten
Deelnemen aan een rondreis vereist een goede algemene conditie. Indien u 
fysieke, mentale of sociale beperkingen heeft moet u dit melden wanneer u de 
rondreis boekt. In bepaalde gevallen zal u een medisch attest moeten voorleg-
gen. U moet er zich van vergewissen dat uw deelname aan de rondreis geen 
belemmering is voor de andere deelnemers en u moet zich, indien nodig, laten 
vergezellen door een begeleider die u kan bijstaan. Hou ook rekening met de 
clausules van uitsluiting in de polissen van de annulerings- en bijstandsverze-
keringen. Lees ook zeker onze rubriek ‘Personen met een beperking’.
4.18.2 Taal
De begeleiding door de gids gebeurt in de taal die aangeduid staat in het 
programma. Voor bepaalde toeristische bezienswaardigheden is het verplicht 
om een lokale gids in te huren die meestal Engels maar zelden Nederlands 
spreekt.
4.18.3 Wijzigingen in het programma
Naargelang de omstandigheden kan het programma aangepast worden. Deze 
aanpassingen zullen niet van doorslaggevend belang zijn en zullen geen waar-
devermindering van uw volledige reis tot gevolg hebben. Het is mogelijk dat in 
een laat stadium of zelfs tijdens de rondreis één of meerdere hotelwijzigingen 
moeten worden doorgevoerd. In dat geval zal uiteraard een gelijkwaardige 
accommodatie worden aangeboden.
4.18.4 Onvoldoende deelnemers
Bij onvoldoende deelnemers kan uw rondreis tot 15 kalenderdagen vóór de 
voorziene vertrekdatum geannuleerd worden door de reisorganisator. Indien 
mogelijk stellen wij u een alternatief voor. Het minimum aantal deelnemers dat 
nodig is om de rondreis te laten doorgaan, staat vermeld in de beschrijving van 
de rondreis.
4.18.5 Combinatie van hotel en rondreis
Indien u een rondreis middenin uw hotelverblijf boekt, moet u uw kamer volle-
dig vrijmaken vooraleer u op rondreis vertrekt. In de meeste hotels kunt u 
gebruik maken van de bagagekamer.
4.18.5 Kinderen
De minimumleeftijd voor de rondreizen in groep is 10 jaar, tenzij anders ver-
meld.
5. REIZIGERS MET EEN BEPERKING
Indien u een beperking heeft die het verloop van uw reis kan beïnvloeden, 
moet u dit zeker melden bij uw boeking. Wij zullen er alles aan doen opdat u 
maximaal van uw reis zou kunnen genieten.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk dat alle tussenkomende 
partijen van de reis (luchtvaartmaatschappij, vervoersmaatschappij, hotelier, 
enz.) correct geïnformeerd zijn zodat ze de nodige maatregelen kunnen nemen.
5.1 Op het vliegtuig
Luchtvaartmaatschappijen vragen om een speciaal formulier in te vullen zodat 
ze aan alle veiligheidsnormen kunnen voldoen en om het welzijn van de passa-
giers te verzekeren.
Om veiligheidsredenen is het vervoer per vliegtuig van passagiers met een 
beperking strikt gereglementeerd. Het aantal toegelaten mensen met een 
beperking is beperkt volgens het type toestel en de bezetting van de vlucht. 
Een internationaal reglement bepaalt dat mensen met een fysieke beperking 
niet op de eerste rij of aan de nooduitgangen mogen zitten. Dit uit veiligheids-
overwegingen voor wanneer het vliegtuig geëvacueerd zou moeten worden. 
Het is dus zinloos om deze plaatsen aan te vragen, zelfs wanneer u hiervoor 
een medisch attest kunt voorleggen.
Personen in een rolstoel of personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, 
zullen bijstand krijgen bij het inschepen. U moet deze bijstand reserveren 
wanneer u uw reis boekt om problemen op de luchthaven, zoals het missen van 
de vlucht zonder verhaal, te vermijden.
Rolstoelen worden in het bagageruim vervoerd. Afhankelijk van het type batte-
rij van de elektrische rolstoel moet de reiziger uiteenlopende voorzorgsmaatre-
gelen nemen voor het vervoer hiervan.
5.2 Met de bus
Er is geen bijkomende bijstand voorzien op de bestemming tussen de luchtha-
ven en het hotel. Indien de reiziger niet zelfstandig op of van de bus kan, moet 
de reiziger een alternatief (bijvoorbeeld vervoer per taxi of per medicar) aan-
vragen bij de boeking van de reis. Bijkomende kosten zijn voor rekening van de 
reiziger.
5.3 In het hotel
Om te weten of het hotel toegankelijk is voor reizigers met beperkingen, moet 
u contact nemen met onze diensten vóór uw reservering. Onze diensten zullen 
de nodige informatie verzamelen. Het is belangrijk dat u zich goed informeert 
om optimaal te kunnen genieten van uw verblijf. 
Bij uw reisagent kunt u ook het aanbod opvragen van hotels die in het alge-
meen geschikt zijn voor mensen met een beperking (onder voorbehoud van 
wijzigingen door de hotelier en/of TUI). Zoals hierboven vermeld, dient u hier 

melding van te maken bij uw reservering. Deze boekingen zijn steeds op aan-
vraag
6. REIZEN MET KINDEREN
6.1 Leeftijd
De leeftijd van het kind bij aankomst op de bestemming, niet de leeftijd bij 
boeking, is van belang voor de berekening van de kinderkorting.
Wanneer de hotelier een verschil opmerkt tussen de leeftijd op de hotelbon en 
werkelijke leeftijd, kan hij de terugbetaling eisen van de ten onrechte toegeken-
de korting. In dit geval, hoeft hij zich, voor de ter plaatse door u te betalen 
toeslag, niet te baseren op onze prijs maar kan hij het officieel geldende tarief 
hanteren.
6.2 Kinderkorting
De kinderkortingen zijn geldig voor kinderen die een kamer delen met twee 
betalende volwassenen. Wanneer er geen kinderkorting is, kunnen de kinde-
ren van de korting voor de derde persoon in een tweepersoonskamer genieten, 
indien van toepassing. De leeftijd waarvoor een kinderkorting toegekend wordt, 
varieert van hotel tot hotel. Bijvoorbeeld: een korting voor kinderen van 2 tot 
12 jaar betekent dat ook kinderen tot en met 12 jaar recht hebben op deze 
korting (dus tot net voor de dag waarop ze 13 jaar worden).
6.3 Reizen met een baby (jonger dan 2 jaar)
Wanneer u met een baby reist, moet u dit uitdrukkelijk vermelden bij uw boe-
king en eventueel een kinderbedje aanvragen. Een baby jonger dan 2 jaar 
reist gratis mee op de schoot van een van de ouders tijdens vakantievluch-
ten. Een eventueel visum moet altijd betaald worden. Ook wordt er voor een 
infant steeds een vaste kost voor de luchthavenafwikkeling aangerekend: 
€ 30 per infant/per traject voor Short- en Medium Haul, € 60 per infant/per 
traject voor Long Haul (voor de categorisering van de bestemmingen verwijzen 
we naar de Bijzondere voorwaarden). Wanneer u toch een aparte stoel voor uw 
baby wenst, zult u deze moeten boeken aan de normale prijs van een vliegtuig-
stoel. Opgelet, indien men op de luchthaven vaststelt dat uw kind ouder is dan 
2 jaar, riskeert u hoge bijkomende kosten te moeten betalen en kan u zelfs de 
toegang tot het vliegtuig ontzegd worden, zonder mogelijkheid tot verhaal.
Op lijnvluchten reizen baby’s nooit gratis. Kinderbedjes staan meestal ter 
beschikking op uw bestemming (deze zijn meestal gratis, raadpleeg de hotel-
beschrijving). Vergeet het kinderbedje niet te vermelden bij uw boeking want 
er zijn slechts een aantal kinderbedjes ter plaatse beschikbaar.
6.6 Reisformaliteiten
Raadpleeg onze rubriek ‘Reisformaliteiten’.
7. BIJSTAND EN OPLOSSEN VAN KLACHTEN
7.1 Onze reisleiding
U wordt verwelkomd door onze tweetalige host(ess) bij vertrek op de luchtha-
ven van Zaventem, Luik, Oostende, Charleroi en Antwerpen.
Zodra u op de bestemming aankomt, volgt u gewoon de TUI Smile. Zo staat u 
in een mum van tijd bij ons TUI-ontvangstteam dat u naar de juiste bus bege-
leidt. Iedereen in een TUI-uniform zal u met plezier verder helpen tijdens uw 
vakantie. Ons internationaal TUI team staat u met plezier te woord. We kunnen 
u echter niet garanderen dat u in uw eigen taal geholpen zal worden.
Op zoek naar advies of assistentie? Het TUI team staat 24/7 voor u klaar. Zo 
kan u elk moment contact opnemen met onze Nederlandstalige digitale reis-
leiding via de TUI app, het online contactformulier of SMS. Noodgeval? Ook 
dan kan u ons altijd telefonisch bereiken op het nummer dat vermeld staat in 
uw reisdocumenten.Indien er een TUI host(ess) in uw hotel langskomt, kan u 
ook steeds bij hem/haar terecht. Tijdens uw vakantie, zal iedereen in een TUI-
uniform u met plezier verder helpen. Het kan wel zijn dat de host(ess) u enkel 
in het Engels te woord kan staan. Indien u graag in het Nederlands geholpen 
wordt, kan u ons steeds een bericht sturen via de TUI app.
7.2 Bijstand
Wij stellen ook een permanente telefoonservice ter beschikking waarvan de 
gegevens vermeld staan op uw reisdocumenten. Op deze manier bent u zeker 
dat u altijd de nodige bijstand krijgt.
Vergeet niet om bij uw boeking uw gsm-nummer mee te delen waarop u altijd 
bereikbaar zal zijn tijdens uw verblijf.
7.3 Beoordeling van uw reis
Dagelijks stellen wij alles in het werk om u een mooie vakantie te bezorgen en 
wij hechten veel belang aan uw mening. Daarom vragen wij u een beoordelings-
formulier in te vullen op onze website bij uw terugkeer.
In dit formulier meten we uw tevredenheid aan de hand van de NPS methodo-
logie. We vragen u een aantal elementen van uw reis te quoteren, zoals vlucht 
of boekingsgemak, zodat we perfect weten waar wij goed scoren en waar wij 
zaken kunnen verbeteren. Onze afdeling Customer Experience & Quality 
Management volgt deze zaken zorgvuldig op en neemt de gepaste acties.
Op deze manier blijven wij u de kwaliteit bieden die u van ons verwacht en 
geven we de nodige aandacht aan uw noden en wensen.
Ook vragen wij u het hotel te quoteren en een vrije commentaar te geven. Zoals 
u weet wordt uw beoordeling van het hotel op onze website geplaatst. U kan 
dus uw mening delen en de mening van andere klanten lezen, wat uw keuze 
kan vergemakkelijken. En zo zijn wij altijd zeker dat wij u een aanbod voorstellen 
van hotels die erg in de smaak vallen bij klanten zoals u.
7.4 Klachten
Indien u, ondanks alles, niet tevreden bent, moet u dit melden tijdens uw 
verblijf. Wij voorzien procedures om eventuele problemen op te lossen vanaf 
het moment dat die zich voordoen. U vindt alle informatie die u nodig heeft op 
uw reisdocumenten. Indien u pas na uw vakantie een klacht indient, kunnen de 
feiten niet altijd vastgesteld worden en kan uw recht tot compensatie vervallen. 
Wij verwijzen eveneens naar de Algemene en Bijzondere voorwaarden.
7.5 Verzekering
Voor een probleemloze vakantie, raden wij u sterk aan een reisverzekering af te 
sluiten.
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ziekte in verband kunnen worden gebracht hadden gemanifesteerd, ongeacht 
de datum van diagnose. Eventuele tussenkomende factoren (zoals het verloop 
van de behandeling, evolutie van de klachten, fout van een derde…) doen geen 
afbreuk aan het verband tussen de medische klachten en de ziekte. De waar-
borg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen het advies van 
de behandelende arts.
b) onverwachte medisch noodzakelijke behandeling van de gevolgen van een 
ongeval of van een ziekte, wanneer het ongeval of de ziekte dateren van vóór 
de inschrijvingsdatum (volgens de definitie in art. 4 a), doch enkel op voorwaar-
de dat de medische toestand na ongeval of de ziekte op de inschrijvingsdatum 
stabiel waren zoals gedefinieerd in art. 3.g) en art. 3.i)., van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde 
zou passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende 
personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden onmo-
gelijk kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor een nor-
maal zorgvuldig patiënt niet mogelijk de behandeling zo te organiseren dat de 
reis toch kan doorgaan.
Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de behandeling op de inschrijvingsda-
tum door een normaal zorgvuldig patiënt en een normaal zorgvuldig arts niet 
konden worden voorzien. 
De waarborg vervalt wanneer de begunstigde de reis heeft geboekt tegen het 
advies van de behandelende arts.
c) de onverwacht noodzakelijke zorg voor een familielid tot de tweede graad 
van de verzekerde omwille van medische redenen na een ziekenhuisopname 
mits de hulpbehoevende op het moment van de inschrijvingsdatum niet 
gehospitaliseerd was en de verzekerde vóór de inschrijvingsdatum nog niet op 
dezelfde manier in de zorg van dit familielid moest voorzien en mits bewijs van 
de nood aan de zorg uitgaat van het ziekenhuis waar het familielid werd opge-
nomen. Het moet daarbij voor een normaal zorgvuldige verzekerde onmogelijk 
zijn om de zorg zo te organiseren dat de reis toch kan doorgaan. Onder 
“onverwacht” wordt verstaan dat de noodzaak van de zorg op de inschrijvings-
datum door een normaal zorgvuldig patiënt en een normaal zorgvuldig arts 
niet konden worden voorzien.
d) zwangerschap mits de zwangere verzekerde nog niet zwanger was op de 
inschrijvingsdatum en mits de vertrekdatum voor de reis in de laatste drie 
maanden van de normale zwangerschapsperiode valt;
e) onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij de zwangere verzekerde mits dit 
de uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt; onvoor-
ziene zwangerschapscomplicaties bij een familielid van de verzekerde tot de 
tweede graad met inbegrip van een vroeggeboorte vroeger dan één maand 
vóór de voorziene bevallingsdatum. Onder “onvoorziene” complicaties wordt 
verstaan: afwijkend van het op de inschrijvingsdatum normaal te verwachten 
medisch verloop;
f) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde of van uw 
levensgezel na de inschrijvingsdatum door de werkgever om economische 
redenen;
g) het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minstens drie 
opeenvolgende maanden door de verzekerde na de inschrijvingsdatum, indien 
deze periode geheel of gedeeltelijk samenvalt met de duur van de reis en de 
vakantieperiode van de reis niet werd goedgekeurd door de nieuwe werkgever;
h) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen van de verzekerde, 
buiten hun toedoen en waarbij de nodige vaststellingen zijn gedaan door de 
overheid (zoals politiediensten) en/of door een expert, die uw aanwezigheid 
noodzakelijk maken en waarbij er in het geval van inbraak duidelijke sporen van 
braak terug te vinden zijn; mits de schade dateert uiterlijk binnen de maand 
vóór de vertrekdatum van de reis of tijdens de reis;
i) de oproeping van de verzekerde of van uw levensgezel na de inschrijvingsdatum
• voor een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, mits bewijs met 
een medisch attest waarop de onmogelijkheid om de reis te ondernemen 
wordt bevestigd; de vergoeding kan ook genoten worden voor een orgaan-
transplantatie, als donor of als ontvanger, voor familieleden tot de tweede 
graad;
• voor de aankomst van een geadopteerd kind indien die aankomst van het 
kind zich situeert in de periode tussen één maand vóór en één maand na de 
vertrekdatum van de reis;
• voor een militaire missie;
• als jurylid in een assisenzaak of als getuige in een rechtszaak die plaatsvindt 
tijdens de reis;
j) de verdwijning of kidnapping door derden van de verzekerde of uw levens-
gezel of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
k) zelfmoord van:
• de verzekerde of van uw levensgezel;
• een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de tweede graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengesteld gezin van de verzekerde;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzeker-
de zou passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende 
personen;
l) echtscheiding of feitelijke scheiding van de verzekerde met de reisgezel 
indien de procedure voor de rechtbank werd ingeleid of de ontbinding van een 
samenlevingscontract gebeurde na de inschrijvingsdatum en mits voorlegging 
van het bewijs dat de adreswijziging van de verzekerde of van uw ex-partner 
dateert van na de inschrijvingsdatum;
m) de annulering van een gepland huwelijk door de verzekerde wanneer het 
een reis betreft met degene met wie zou gehuwd worden en die zich zou 
gesitueerd hebben na dit huwelijk;
n) herexamens als student voor de verzekerde die tijdens of binnen de maand 
na de reis moeten worden afgelegd door de verzekerde, mits u niet op de 
hoogte was van een herexamen of een onvoldoende op de inschrijvingsdatum 
en mits het herexamen niet verplaatst kan worden buiten voormelde periode;
o) het totale verlies van het persoonlijke voertuig van de verzekerde of uw 
levensgezel ten gevolge van een ongeval, een brand of een diefstal binnen de 
week vóór de vertrekdatum van de autovakantie en mits bewijs via een over-
heid (zoals politiediensten) en/of door een expert;
p) immobilisatie door ongeval, diefstal, brand of defect van het particuliere 
voertuig (en bijgevolg niet van een voertuig voor georganiseerd betalend ver-
voer) dat de verzekerde naar de lucht- of zeehaven van vertrek moest brengen 
zodat de lucht- of zeehaven van vertrek niet tijdig kan worden bereikt, mits 
afdoende bewijs hiervan door bv. de overheid (zoals politiediensten, takel-
dienst,…) en/of door een expert en mits het bewijs dat de oorzaak van de 
immobilisatie zich voordoet meer dan één uur vóór het inschepen op het 
vliegtuig of de boot.
q) home- of carjacking van de verzekerde, door een derde, uiterlijk binnen de 
week vóór vertrek, mits bewijs door vaststellingen van de politiediensten;
r) opzegging door de verhuurder van het huurcontract voor de hoofdverblijf-
plaats van de verzekerde na de inschrijvingsdatum, binnen de drie maand vóór 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Als u een reis uit dit aanbod reserveert is er geen annuleringsverzekering 
inbegrepen in de reissom. Daarom bevelen wij u de annuleringsverzekeringen 
ALL RISK aan. Wanneer u wenst in te schrijven op deze polis, moet u dit doen 
op het ogenblik van het boeken van uw reis.
1. Doel van de verzekering
De annuleringsverzekering ALL RISK heeft als doel de verzekerde te vergoeden 
voor welomschreven schadelijke gevolgen van de annulering van een via een 
reiscontract geboekte vakantiereis of huurovereenkomst voor een vakantiever-
blijf, als gevolg van welomschreven gebeurtenissen die dateren van na het 
afsluiten van zowel de polis als de reis.
2. De partijen
a) de Verzekeraar: Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, vennootschap 
naar Maltees recht, met zetel te Malta, Qormi QRM3800, Triq L-lljun, The 
landmark, Level 1, Suite 2, goedgekeurd door het MFSA (nummer C 52394) en 
het FSMA (nummer 2787) en met als gemandateerde schaderegelaar in België 
Pats nv, met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1 en met onderne-
mingsnummer 0436.072.606.
b) de Verzekeringsnemer: de natuurlijke persoon die het reiscontract en de 
daaraan gekoppelde annuleringsverzekering ALL RISK afsluit en die gedomici-
lieerd is in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. 
c) de Verzekerden: de personen die met naam in de bijzondere voorwaarden 
van de overeenkomst vermeld staan onder de “begunstigden” en die gedomi-
cilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. De verze-
kerden zullen ook vernoemd worden in onderhavig contract door de term “u”.
3. Definities
a) reiscontract: ieder vervoer, verblijf of afhuring van een vakantieverblijf, al dan 
niet gecombineerd, afgesloten door de verzekeringsnemer als reiziger en/of 
huurder met TUI Belgium nv als reisbemiddelaar of als reisorganisator.
b) vertrekdatum: de vertrekdatum vermeld in het reiscontract.
c) inschrijvingsdatum: de datum waarop de verzekeringsnemer het reiscontract 
en de daaraan gekoppelde annuleringsverzekering heeft afgesloten met de 
reisorganisator en de verzekeraar. 
d) reisgezel: de natuurlijke persoon met wie de verzekeringsnemer samen 
ingeschreven is en besloot de geplande reis te ondernemen en van wie de 
aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop ervan.
e) levensgezel: de persoon met wie de verzekeringsnemer een feitelijke of 
wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde 
verblijfplaats samenleeft.
f) ziekte: elke aantasting van de gezondheidstoestand die niet door een onge-
val veroorzaakt wordt, waarvan de oorzaak en de symptomen objectief 
medisch zijn vastgesteld door een erkende arts vóór of op de datum van 
annulering en die de uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk 
maakt. 
g) stabiele ziekte: het stabiele karakter van een ziekte wordt beoordeeld met 
verwijzing naar de “referentiedatum”, d.i. de dag zes kalendermaanden vóór de 
inschrijvingsdatum. Een ziekte wordt enkel als stabiel beschouwd onder drie 
cumulatieve voorwaarden: 
1. vóór de referentiedatum heeft de behandelende arts een definitieve diag-
nose gesteld en de eventuele medische behandeling opgestart met een 
medisch normaal verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt 
geen nieuwe symptomen of medische gevolgen van de ziekte (“nieuw”: afwij-
kend van de symptomen of medische gevolgen die de patiënt vertoonde in de 
periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is er geen wijziging van 
behandeling en/of medicatie voor de ziekte vereist, uitgevoerd, gepland of 
voorzienbaar voor arts of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/
of medicatie in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de 
referentiedatum). 
h) ongeval: elke aantasting van de lichamelijke integriteit door een plotse 
gebeurtenis buiten de betrokkene, objectief medisch vastgesteld door een 
erkende arts vóór of op de datum van de annulering en die de uitvoering van 
het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
i) stabiele medische toestand na ongeval of medische/chirurgische ingreep: het 
stabiele karakter van de medische toestand wordt beoordeeld met verwijzing 
naar de “referentiedatum”, dit is de dag zes kalendermaanden vóór de inschrij-
vingsdatum. 
De gevolgen van een ongeval of een medische/chirurgische ingreep worden 
enkel als stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden: 
1. het ongeval of de ingreep dateren van vóór de referentiedatum en de navol-
gende behandeling kent een medisch normaal verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt 
geen nieuwe symptomen of medische gevolgen van de ziekte (“nieuw”: afwij-
kend van de symptomen of medische gevolgen in de periode van zes kalender-
maanden voorafgaand aan de referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is geen wijziging van 
behandeling en/of medicatie voor de ziekte vereist, uitgevoerd, gepland of 
voorzienbaar voor arts of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/
of medicatie in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de 
referentiedatum). 
j) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en 
door een plotse gebeurtenis veroorzaakte schade ten belope van minstens 
2.500 euro aan onroerende goederen van de verzekerde ongeacht de bestem-
ming van die goederen, onafhankelijk van uw wil, want ten gevolge van een 
toevallige oorzaak, en die de annulering vereist voor de vrijwaring van uw 
materiële belangen.
4. Recht op vergoeding
De verzekeraar vergoedt de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd aan 
de reisorganisator als gevolg van annulering of wijziging van het reiscontract 
omwille van één van de hierna volgende redenen die dateren van na de 
inschrijvingsdatum. De verzekeraar behoudt zich het recht om een adviserend 
geneesheer aan te duiden die bevoegd is om bijkomende medische informatie 
op te vragen of inzage te krijgen in het volledige medische dossier van de 
patiënt, wie de reden is om het reiscontract te annuleren of te wijzigen. De 
eindbeslissing blijft dan ook altijd het recht van de verzekeringsmaatschappij.
a) ongeval, overlijden, of ziekte, daterend van na de inschrijvingsdatum, inclu-
sief de medisch noodzakelijke behandeling n.a.v. dit ongeval of deze ziekte, van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde 
zou passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende 
personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden onmo-
gelijk kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor een nor-
maal zorgvuldig patiënt niet mogelijk de behandeling zo te organiseren dat de 
reis toch kan doorgaan. Een ziekte dateert van na de inschrijvingsdatum indien 
zich op dat moment nog geen symptomen of medische klachten die met de 

de vertrekdatum van de reis en mits de woning binnen de maand vóór vertrek 
of tijdens de reis moet verlaten worden;
s) intrekking van het reeds toegekende verlof van de verzekerde door uw 
werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega die de verzekerde ver-
vangt, ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden. De verzekerde moet een 
attest van de werkgever voorleggen dat bewijst dat de vervanger was aange-
duid voor de datum waarop de reis werd geboekt, evenals een medisch attest 
van werkonbekwaamheid of, desgevallend, een overlijdensattest van de ver-
vanger van de verzekerde;
t) noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig 
beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid van uw vervanger zoals aange-
duid bij het afsluiten van de verzekeringspolis door ziekte, ongeval of overlijden 
en mits voorlegging van een bewijs waaruit blijkt dat hij/zij als vervanger was 
aangeduid vóór de inschrijvingsdatum en mits ook een medisch attest van 
werkongeschiktheid of, desgevallend, een overlijdensattest van de vervanger 
van de verzekerde;
u) diefstal met geweld of met inbraak bij de verzekerde, uiterlijk binnen de vijf 
dagen vóór de vertrekdatum van de reis én met diefstal van de identiteits- of 
vervoers- of andere bewijzen, noodzakelijk voor de reis en mits bewijs van 
vaststellingen door de politiediensten;
v) de onmogelijkheid voor de verzekerde wegens medische redenen om gevac-
cineerd te worden terwijl deze vaccinatie uitdrukkelijk noodzakelijk is volgens 
de WHO (World Health Organization);
w) het niet of niet tijdig bekomen vanwege de bevoegde autoriteiten (ook die 
van het land van bestemming) van een vereist visum voor de verzekerde, voor 
zover dit niet (tijdig) bekomen niet het gevolg is van een laattijdige aanvraag 
door de verzekerde of van een aanvraag waarbij onjuiste of onvoldoende 
informatie werd bezorgd door de verzekerde en voor zover op de inschrijvings-
datum niet kon geweten zijn dat het visum niet of niet tijdig kon bekomen 
worden;
x) het overlijden van de hond, de kat of het paard van de verzekerde binnen de 
twee dagen vóór de vertrekdatum van de reis, mits bewijs met een overlij-
densverklaring van de dierenarts en met een verklaring van de dierenarts van 
de goede gezondheid van het dier op de dag van het afsluiten van het reiscon-
tract en van de verzekeringspolis en mits ook het bewijs dat het dier eigendom 
is van de verzekerde.
y) de verzekeraar vergoedt 75% van de annulerings- of wijzigingskosten in 
geval van annulering omwille van een andere (persoonlijke) aantoonbare 
reden, rekening houdend met de uitsluitingen zoals beschreven onder art. 6. 
z) de verzekeraar vergoedt 75% van de annulerings- of wijzigingskosten bij een 
uitbraak van een epidemie/pandemie indien het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken op het ogenblijk van annulering van je reis een advies heeft uitgevaar-
digd voor je bestemming dat oranje of rood kleurt (zie hiervoor: https://diplo-
matie.belgium.be/nl) of indien je op de luchthaven positief test bij de 
lichaamscontrole checkpunten of indien de verzekerde is getroffen door ont-
slag, ingetrokken verlof of faillissement omwille van de epidemie/pandemie. 
5. Gewaarborgde schade en omvang van de waarborg
Indien het recht op vergoeding is aangetoond en verworven aan de hand van 
de nodige bewijsdocumenten, waarborgt de annuleringsverzekering ALL RISK:
a) de volledige terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten verschul-
digd aan de reisorganisator bij toepassing van het reiscontract;
b) in geval van annulering tijdens de duur van het reiscontract, de niet recupe-
reerbare kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld op 
het reiscontract;
c) indien omwille van een reden tot annulering zoals beschreven onder 4. pas 
later kan worden afgereisd dan de vertrekdatum voorzien in het reiscontract, 
de niet recupereerbare kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf 
zoals vermeld op het reiscontract.
De verzekerde moet geen franchise noch administratiekosten ten laste nemen. 
Anderzijds bent u niet gerechtigd op de terugbetaling van de premie en admi-
nistratiekosten in het reiscontract.
5.1 Waarborg ALL RISK
De ALL RISK annuleringsverzekering verzekert de totale kostprijs van de reis 
indien de reis wordt geannuleerd omwille van een reden zoals beschreven 
onder art. 4. (punt a) t.e.m. x)).
De ALL RISK annuleringsverzekering verzekert 75% van de totale kostprijs van 
de reis indien de reis wordt geannuleerd omwille van een reden beschreven 
onder art. 4. (punt y) en z)), rekening houdend met de uitsluitingen onder art. 6.
6. Uitsluitingen
In dit artikel opgesomde redenen van annulering sluit de verzekeraar dekking 
uit en zal dus geen vergoeding verschuldigd zijn. 
a) alle redenen die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot annu-
lering van de reis die de verzekerde kende, of die een normaal zorgvuldig ver-
zekerde redelijkerwijze had moeten kennen, op de inschrijvingsdatum, met 
uitzondering van vooraf bestaande ziekte of ongeval onder de voorwaarden 
beschreven in art. 4, b).
b) alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opzettelijke 
daden van de verzekerde;
c) de verzekerde heeft geen zin meer om de reis te ondernemen;
d) de weersomstandigheden op de reisbestemming voldoen niet aan de ver-
wachtingen van de verzekerde (teveel of gebrek aan zon of neerslag, etc.);
e) de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij is failliet verklaard;
f) annulering waarvoor de reisorganisator geen kosten aanrekent of mag aan-
rekenen of waarvoor een kosteloos alternatief aangeboden wordt;
g) alle gebeurtenissen te wijten aan een overmatig – d.i. boven de risico- of 
wettelijke drempel - gebruik van alcohol, verdovende middelen, niet door een 
arts voorgeschreven geneesmiddelen of bij verkeerd gebruik van voorgeschre-
ven geneesmiddelen;
h) annulering wegens een niet gespecificeerde, materieel niet tastbare of 
verifieerbare reden die niet met de nodige bewijsdocumenten kan aangetoond 
worden;
i) reizen die niet beantwoorden aan de definitie onder 3 a);
j) wanneer de verzekerde op reis vertrekt tegen het advies van de behandelen-
de arts of toch op reis vertrekt in dezelfde afreisperiode als het oorspronkelijk 
geannuleerd reiscontract.
Binnen de annuleringsverzekering ALL RISK zijn de waarborgen & de uitsluitin-
gen niet alleen van toepassing op de verzekerde en uw reisgezellen maar 
eveneens op de personen van wie de medische toestand de oorzaak is van de 
vraag tot tussenkomst.
Indien de verzekerde nalaat de verschuldigde premie te betalen die van hem 
wordt gevraagd, zal de verzekeraar geen terugbetaling verschuldigd zijn in geval 
de dekking is bewezen door de verzekerde.
7. Looptijd van de annuleringsverzekering
De waarborg neemt aanvang bij het onderschrijven van het reiscontract en 
loopt tot de aanvang van de reis.
8. Up-/downgraden van de annuleringsverzekering
8.1 Upgraden
Het bijboeken van de tijdelijke annuleringsverzekering All Risk of upgraden van 
de annuleringsverzekering  Platinum naar All Risk is toegelaten tot 7 dagen na 
boeking mits deze datum minstens 57 dagen voor afreis ligt. Uiteraard geldt de 
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Als u een reis uit dit aanbod reserveert is er geen annuleringsverzekering 
inbegrepen in de reissom. Daarom bevelen wij u de annuleringsverzekeringen 
PLATINUM aan. Wanneer u wenst in te schrijven op deze polis, moet u dit doen 
op het ogenblik van het boeken van uw reis.
1. Doel van de verzekering
De annuleringsverzekering PLATINUM heeft als doel de verzekerde te vergoe-
den voor welomschreven schadelijke gevolgen van de annulering van een via 
een reiscontract geboekte vakantiereis of huurovereenkomst voor een vakan-
tieverblijf, als gevolg van welomschreven gebeurtenissen die dateren van na het 
afsluiten van zowel de polis als de reis.
2. De partijen
a) de Verzekeraar: Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, vennootschap 
naar Maltees recht, met zetel te Malta, Qormi QRM3800, Triq L-lljun, The 
landmark, Level 1, Suite 2, goedgekeurd door het MFSA (nummer C 52394) en 
het FSMA (nummer 2787) en met als gemandateerde schaderegelaar in België 
Pats nv, met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1 en met onderne-
mingsnummer 0436.072.606.
b) de Verzekeringsnemer: de natuurlijke persoon die het reiscontract en de 
daaraan gekoppelde annuleringsverzekering PLATINUM afsluit en die gedomi-
cilieerd is in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. 
c) de Verzekerden: de personen die met naam in de bijzondere voorwaarden 
van de overeenkomst vermeld staan onder de “begunstigden” en die gedomi-
cilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. De verze-
kerden zullen ook vernoemd worden in onderhavig contract door de term “u”.
3. Definities
a) reiscontract: ieder vervoer, verblijf of afhuring van een vakantieverblijf, al dan 
niet gecombineerd, afgesloten door de verzekeringsnemer als reiziger en/of 
huurder met TUI Belgium nv als reisbemiddelaar of als reisorganisator.
b) vertrekdatum: de vertrekdatum vermeld in het reiscontract.
c) inschrijvingsdatum: de datum waarop de verzekeringsnemer het reiscontract 
en de daaraan gekoppelde annuleringsverzekering heeft afgesloten met de 
reisorganisator en de verzekeraar. 
d) reisgezel: de natuurlijke persoon met wie de verzekeringsnemer samen 
ingeschreven is en besloot de geplande reis te ondernemen en van wie de 
aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop ervan.
e) levensgezel: de persoon met wie de verzekeringsnemer een feitelijke of 
wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde
verblijfplaats samenleeft.
f) ziekte: elke aantasting van de gezondheidstoestand die niet door een onge-
val veroorzaakt wordt, waarvan de oorzaak en de symptomen objectief 
medisch zijn vastgesteld door een erkende arts vóór of op de datum van 
annulering en die de uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk 
maakt. 
g) stabiele ziekte: het stabiele karakter van een ziekte wordt beoordeeld met 
verwijzing naar de “referentiedatum”, d.i. de dag zes kalendermaanden vóór de 
inschrijvingsdatum. Een ziekte wordt enkel als stabiel beschouwd onder drie 
cumulatieve voorwaarden: 
1. vóór de referentiedatum heeft de behandelende arts een definitieve diag-
nose gesteld en de eventuele medische behandeling opgestart met een 
medisch normaal verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt 
geen nieuwe symptomen of medische gevolgen van de ziekte (“nieuw”: afwij-
kend van de symptomen of medische gevolgen die de patiënt vertoonde in de 
periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is er geen wijziging van 
behandeling en/of medicatie voor de ziekte vereist, uitgevoerd, gepland of 
voorzienbaar voor arts of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/
of medicatie in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de 
referentiedatum). 

h) ongeval: elke aantasting van de lichamelijke integriteit door een plotse 
gebeurtenis buiten de betrokkene, objectief medisch vastgesteld door een 
erkende arts vóór of op de datum van de annulering en die de uitvoering van 
het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
i) stabiele medische toestand na ongeval of medische/chirurgische ingreep: het 
stabiele karakter van de medische toestand wordt beoordeeld met verwijzing 
naar de “referentiedatum”, dit is de dag zes kalendermaanden vóór de inschrij-
vingsdatum. 
De gevolgen van een ongeval of een medische/chirurgische ingreep worden 
enkel als stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden: 
1. het ongeval of de ingreep dateren van vóór de referentiedatum en de navol-
gende behandeling kent een medisch normaal verloop; en 
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt 
geen nieuwe symptomen of medische gevolgen van de ziekte (“nieuw”: afwij-
kend van de symptomen of medische gevolgen in de periode van zes kalender-
maanden voorafgaand aan de referentiedatum); en 
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is geen wijziging van 
behandeling en/of medicatie voor de ziekte vereist, uitgevoerd, gepland of 
voorzienbaar voor arts of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/
of medicatie in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de 
referentiedatum). 
j) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en 
door een plotse gebeurtenis veroorzaakte schade ten belope van minstens 
2.500 euro aan onroerende goederen van de verzekerde ongeacht de bestem-
ming van die goederen, onafhankelijk van uw wil, want ten gevolge van een 
toevallige oorzaak, en die de annulering vereist voor de vrijwaring van uw 
materiële belangen.
k) terminaal: een ziekte die niet kan worden genezen
l) natuurramp: een hevige gebeurtenis van natuurlijke oorsprong met verwoes-
tende gevolgen op grote schaal. Natuurrampen zijn gebeurtenissen veroor-
zaakt door de atmosfeer of de grond die het land treffen, in het bijzonder 
overstromingen, vloedgolven, orkanen, droogvallen of uitzetting van gronden 
(extreme droogtes), aardbevingen, aardverschuivingen, vulkanische uitbarstin-
gen, grondverschuivingen, grondverzakkingen.
4. Recht op vergoeding
De verzekeraar vergoedt de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd aan 
de reisorganisator als gevolg van annulering of wijziging van het reiscontract 
omwille van één van de hierna volgende redenen die dateren van na de 
inschrijvingsdatum. De verzekeraar behoudt zich het recht om een adviserend 
geneesheer aan te duiden die bevoegd is om bijkomende medische informatie 
op te vragen of inzage te krijgen in het volledige medische dossier van de 
patiënt, wie de reden is om het reiscontract te annuleren of te wijzigen. De 
eindbeslissing blijft dan ook altijd het recht van de verzekeringsmaatschappij.
a) ongeval, overlijden, of ziekte, daterend van na de inschrijvingsdatum, inclu-
sief de medisch noodzakelijke behandeling n.a.v. dit ongeval of deze ziekte, van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde 
zou passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende 
personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden onmo-
gelijk kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor een nor-
maal zorgvuldig patiënt niet mogelijk de behandeling zo te organiseren dat de 
reis toch kan doorgaan.
Een ziekte dateert van na de inschrijvingsdatum indien zich op dat moment 
nog geen symptomen of medische klachten die met de ziekte in verband 
kunnen worden gebracht hadden gemanifesteerd, ongeacht de datum van 

diagnose. Eventuele tussenkomende factoren (zoals het verloop van de behan-
deling, evolutie van de klachten, fout van een derde…) doen geen afbreuk aan 
het verband tussen de medische klachten en de ziekte.
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen het 
advies van de behandelende arts.
b) onverwachte medisch noodzakelijke behandeling van de gevolgen van een 
ongeval of van een ziekte, wanneer het ongeval of de ziekte dateren van vóór 
de inschrijvingsdatum (volgens de definitie in art. 4 a), doch enkel op voorwaar-
de dat de medische toestand na ongeval of de ziekte op de inschrijvingsdatum 
stabiel waren zoals gedefinieerd in art. 3.g) en art. 3.i)., van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde 
zou passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende 
personen; indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze 
reden onmogelijk kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is 
voor een normaal zorgvuldig patiënt niet mogelijk de behandeling zo te orga-
niseren dat de reis toch kan doorgaan. Onder “onverwacht” wordt verstaan dat 
de behandeling op de inschrijvingsdatum door een normaal zorgvuldig patiënt 
en een normaal zorgvuldig arts niet konden worden voorzien. De waarborg 
vervalt wanneer de begunstigde de reis heeft geboekt tegen het advies van de 
behandelende arts.
c) de onverwacht noodzakelijke zorg voor een familielid tot de tweede graad 
van de verzekerde omwille van medische redenen na een ziekenhuisopname 
mits de hulpbehoevende op het moment van de inschrijvingsdatum niet 
gehospitaliseerd was en de verzekerde vóór de inschrijvingsdatum nog niet op 
dezelfde manier in de zorg van dit familielid moest voorzien en mits bewijs van 
de nood aan de zorg uitgaat van het ziekenhuis waar het familielid werd opge-
nomen. Het moet daarbij voor een normaal zorgvuldige verzekerde onmogelijk 
zijn om de zorg zo te organiseren dat de reis toch kan doorgaan. Onder 
“onverwacht” wordt verstaan dat de noodzaak van de zorg op de inschrijvings-
datum door een normaal zorgvuldig patiënt en een normaal zorgvuldig arts 
niet konden worden voorzien.
d) zwangerschap mits de zwangere verzekerde nog niet zwanger was op de 
inschrijvingsdatum en mits de vertrekdatum voor de reis in de laatste drie 
maanden van de normale zwangerschapsperiode valt;
e) onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij de zwangere verzekerde mits dit 
de uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt; onvoor-
ziene zwangerschapscomplicaties bij een familielid van de verzekerde tot de 
tweede graad met inbegrip van een vroeggeboorte vroeger dan één maand 
vóór de voorziene bevallingsdatum. Onder “onvoorziene” complicaties wordt 
verstaan: afwijkend van het op de inschrijvingsdatum normaal te verwachten 
medisch verloop;
f) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde of van uw 
levensgezel na de inschrijvingsdatum door de werkgever om economische 
redenen;
g) het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minstens drie 
opeenvolgende maanden door de verzekerde na de inschrijvingsdatum, indien 
deze periode geheel of gedeeltelijk samenvalt met de duur van de reis en de 
vakantieperiode van de reis niet werd goedgekeurd door de nieuwe werkgever;
h) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen van de verzekerde, 
buiten hun toedoen en waarbij de nodige vaststellingen zijn gedaan door de 
overheid (zoals politiediensten) en/of door een expert, die uw aanwezigheid 
noodzakelijk maken en waarbij er in het geval van inbraak duidelijke sporen van 
braak terug te vinden zijn; mits de schade dateert uiterlijk binnen de maand 
vóór de vertrekdatum van de reis of tijdens de reis;
i) de oproeping van de verzekerde of van uw levensgezel na de inschrijvingsda-
tum
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uitgebreide dekking enkel voor redenen die dateren van na de upgrade. Men 
kan nooit dekking bekomen voor gebeurtenissen die zich reeds hebben vol-
trokken, of waarvoor er aanwijzingen zijn dat deze zich zullen voltrekken (ver-
hoogd risico).
8.2 Downgraden
Het opzeggen van de tijdelijke annuleringsverzekering wordt niet toegelaten.
9. Verplichtingen van de verzekerde
a) de verzekerde moet alle maatregelen nemen om de annulerings- of wijzi-
gingskosten tot een minimum te beperken; in het bijzonder zal u de reisorga-
nisator op de hoogte brengen zodra iets gebeurt dat een reden kan zijn om uw 
reis te annuleren, te wijzigen of te onderbreken;
b) de verzekerde is gehouden de schadeaangifte online te doen via de website 
https://claims.tui.be. Verdere communicatie verloopt via het telefoonnummer 
+32 (0)59 56 58 01 met Pats nv die door Advent Insurance PCC Limited - 
Absolut Cell werd aangesteld als haar gemandateerde schaderegelaar. Met het 
oog op een vlotte behandeling, is de verzekerde daarbij gehouden:
- de nodige medische documenten te downloaden op https://claims.tui.be, 
online het aangifteformulier in te vullen en de ingevulde medische documen-
ten en/of andere bewijsdocumenten te uploaden binnen 30 kalenderdagen 
vanaf de annuleringsdatum van het reiscontract of vanaf de datum van de 
heenreis in geval van een no show die tevens de uitschrijvingsdatum van de 
kostenfactuur is, op risico van een lagere dekking;
- alle nuttige inlichtingen en/of documenten te bezorgen aan Pats nv;
- zich te schikken naar de instructies van Pats nv;
- daar waar vereist officiële medische verslagen van de behandelende arts te 
bezorgen of bij reisonderbreking een medisch attest van de arts ter plaatse en 
een bewijs van de vervroegde terugkeer;
c) door het afsluiten van deze polis, aanvaardt de verzekerde dat de verzeke-
raar of haar daartoe bevoegde gemandateerden, en in geval van medische 
gegevens haar daartoe bevoegde gemandateerde artsen, controles kunnen 
uitoefenen en ook toegang en inzage kunnen krijgen van het volledige medisch 
dossier bij ongeval of ziekte van de persoon van wie de medische toestand de 
reden is tot de aanvraag tot vergoeding; tevens aanvaardt de verzekerde dat 
wanneer geen controle mogelijk is en zo de reden van tussenkomst niet 
afdoende bewezen is, de verzekeraar gerechtigd is de vergoeding te weigeren.
10. Algemene bepalingen
10.1 Eerder afgesloten verzekeringen
Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verschillende verzekeraars voor 
hetzelfde risico, kan de verzekerde of de begunstigde van de vergoeding, in 
geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de 
grenzen van ieders verplichtingen en tot beloop van de vergoeding waarop u 
recht heeft. De verzekeraar kan zich in dat geval niet beroepen op het bestaan 

van andere contracten die hetzelfde risico dekken om zijn waarborg te weige-
ren, behalve in geval van fraude. De schaderegeling zal gebeuren overeenkom-
stig artikel 99 §2 van de W. Verz.
10.2 Subrogatie
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell treedt automatisch in de rechten 
van de begunstigde van de vergoeding ten aanzien van aansprakelijke derden 
tot beloop van het bedrag van haar tussenkomst. Advent Insurance PCC 
Limited - Absolut Cell respecteert de privacy van haar klanten en van de 
gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en het 
gebruik dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell van deze gegevens 
maakt, is in overeenstemming met de General Data Protection Regulation. In 
geval van aansluiting worden uw persoonsgegevens opgeslagen in een databe-
stand. De verwerkingsverantwoordelijke van dit bestand en de persoonsgege-
vens vervat in dit bestand is Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell.
Uw identiteitsgegevens en contactgegevens worden gebruikt om de verzeke-
ringsovereenkomst te kunnen sluiten, te kunnen beheren en te kunnen uitvoe-
ren. Daarnaast kan Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, op basis van 
haar gerechtvaardigd commercieel belang, uw identiteits- en contactgegevens 
ook gebruiken om te voldoen aan de vragen van haar klanten, haar klanten op 
de hoogte te houden van de activiteiten van Advent Insurance PCC Limited - 
Absolut Cell, alsook voor marketingdoeleinden zoals het aanbieden van dien-
sten of producten, ledenvoordelen en promoties bij partners, het beheer van 
het klantenbestand, (direct) marketing, public relations en activiteiten als tus-
senpersoon. Voorts is het mogelijk dat voor het sluiten van uw overeenkomst, 
de uitvoering van uw overeenkomst en/of de afhandeling van uw schadegeval 
dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell ook gezondheidsgegevens 
moet verwerken. De wet verplicht ons om uw uitdrukkelijke toestemming te 
vragen om uw gezondheidsgegevens of die van de persoon die u vertegen-
woordigt te verwerken. U kan deze toestemming op elk moment intrekken. 
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell kan bij intrekking van die toe-
stemming die gegevens ook zonder uw toestemming verder verwerken als het 
gaat om het verwerken van persoonsgegevens die u zelf openbaar gemaakt 
hebt en de verwerking nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te 
oefenen of te onderbouwen. Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell 
beveiligt uw persoonsgegevensgegevens met verregaande technische maatre-
gelen. Alleen personen die daarvoor bevoegd zijn, verwerken uw persoonsge-
gevens en dat met de grootste vertrouwelijkheid. Advent Insurance PCC 
Limited - Absolut Cell deelt gegevens alleen mee aan de contractueel met 
Advent Insurance verbonden organisaties. Zo doet Advent Insurance PCC 
Limited - Absolut Cell beroep op een subverwerker Pats nv (met maatschap-
pelijke zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1, ingeschreven in de KBO 
onder het ondernemingsnummer 0436.072.606). U heeft een recht van mede-

deling, inzage, toegang en verbetering toe van uw persoonlijke gegevens. U kan 
zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwil-
le van direct marketingdoeleinden of tegen de doorgifte van uw gegevens aan 
een contractueel met Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell verbonden 
organisatie. U kunt deze rechten uitoefenen door het richten van een eenvou-
dig schrijven met kopie van identiteitskaart naar Advent Insurance PCC Limited 
- Absolut Cell op haar maatschappelijke zetel. Als u denkt dat de gegevensver-
werking niet gebeurt volgens de geldende wetten en regels, dan kunt u klacht 
indienen bij de Gegevens beschermings autoriteit. Meer uitgebreide informatie 
over het gebruik van de gegevens door de verzekeraar en uw rechten vindt u 
in de privacyverklaring van de verzekeraar, beschikbaar via de website van de 
verzekeraar (http://www.adventpcc.com/data-protection). Een papieren versie 
kan ook kosteloos opgevraagd worden bij de verzekeraar.
10.3 Toepasselijk recht en verjaring
Op de verzekeringsovereenkomst ALL RISK is het Belgisch recht van toepas-
sing. In geval van betwisting is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats 
van de verzekeringsnemer. Elke vordering voortvloeiend uit het ontstaan, de 
toepassing of het einde van deze verzekeringsovereenkomst verjaart na drie 
jaar, te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de 
vraag tot vergoeding.
10.4 Woonplaatskeuze  
De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen
- voor Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell op de maatschappelijke 
zetel van haar schaderegelaar;
- voor de begunstigde op zijn domicilie-adres.
10.5 Klachtenbehandeling
Niettegenstaande de verzekeraar er alles aan doet om uw dossier correct te 
beheren, zou het kunnen dat u niet tevreden bent en u een klacht wil indienen. 
Wendt u zich dan in eerste instantie tot uw schadebeheerder, u vindt zijn/haar 
gegevens op de briefwisseling van Pats nv. Mocht dit niet volstaan, dan kunt u 
zich richten tot de klachtendienst van de verzekeraar, die in België is vertegen-
woordigd door Pats nv dienst klachtenbeheer, Gistelsesteenweg 1 te 8400 
Oostende. Telefoon +32 (0)59 56 58 01– e-mail: travel_insurance@tui.be.
Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer om een vlot verloop te 
garanderen. Pats nv onderzoekt uw klacht zodra zij ze hebben ontvangen en u 
ontvangt hun antwoord binnen twee weken na ontvangst. Mochten zij u bin-
nen die termijn niet kunnen antwoorden, dan laten zij u weten wanneer u wel 
een antwoord mag verwachten. Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn over 
deze klachtenbehandeling, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de 
Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Vermeld steeds uw reserve-
rings- en dossiernummer. Deze klachtenprocedure doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid om gerechtelijk te ageren.
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• voor een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, mits bewijs met 
een medisch attest waarop de onmogelijkheid om de reis te ondernemen 
wordt bevestigd; de vergoeding kan ook genoten worden voor een orgaan-
transplantatie, als donor of als ontvanger, voor familieleden tot de tweede 
graad;
• voor de aankomst van een geadopteerd kind indien die aankomst van het 
kind zich situeert in de periode tussen één maand vóór en één maand na de 
vertrekdatum van de reis;
• voor een militaire missie;
• als jurylid in een assisenzaak of als getuige in een rechtszaak die plaatsvindt 
tijdens de reis;
j) de verdwijning of kidnapping door derden van de verzekerde of uw levens-
gezel of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
k) zelfmoord van:
• de verzekerde of van uw levensgezel;
• een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de tweede graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengesteld gezin van de verzeker-
de;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzeker-
de zou passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende 
personen;
l) echtscheiding of feitelijke scheiding van de verzekerde met de reisgezel 
indien de procedure voor de rechtbank werd ingeleid of de ontbinding van een 
samenlevingscontract gebeurde na de inschrijvingsdatum en mits voorlegging 
van het bewijs dat de adreswijziging van de verzekerde of van uw ex-partner 
dateert van na de inschrijvingsdatum;
m) de annulering van een gepland huwelijk door de verzekerde wanneer het 
een reis betreft met degene met wie zou gehuwd worden en die zich zou 
gesitueerd hebben na dit huwelijk;
n) herexamens als student voor de verzekerde die tijdens of binnen de maand 
na de reis moeten worden afgelegd door de verzekerde, mits u niet op de 
hoogte was van een herexamen of een onvoldoende op de inschrijvingsdatum 
en mits het herexamen niet verplaatst kan worden buiten voormelde periode;
o) het totale verlies van het persoonlijke voertuig van de verzekerde of uw 
levensgezel ten gevolge van een ongeval, een brand of een diefstal binnen de 
week vóór de vertrekdatum van de autovakantie en mits bewijs via een over-
heid (zoals politiediensten) en/of door een expert;
p) immobilisatie door ongeval, diefstal, brand of defect van het particuliere 
voertuig (en bijgevolg niet van een voertuig voor georganiseerd betalend ver-
voer) dat de verzekerde naar de lucht- of zeehaven van vertrek moest brengen 
zodat de lucht- of zeehaven van vertrek niet tijdig kan worden bereikt, mits 
afdoende bewijs hiervan door bv. de overheid (zoals politiediensten, takel-
dienst,…) en/of door een expert en mits het bewijs dat de oorzaak van de 
immobilisatie zich voordoet meer dan één uur vóór het inschepen op het 
vliegtuig of de boot.
q) home- of carjacking van de verzekerde, door een derde, uiterlijk binnen de 
week vóór vertrek, mits bewijs door vaststellingen van de politiediensten;
r) opzegging door de verhuurder van het huurcontract voor de hoofdverblijf-
plaats van de verzekerde na de inschrijvingsdatum, binnen de drie maand vóór 
de vertrekdatum van de reis en mits de woning binnen de maand vóór vertrek 
of tijdens de reis moet verlaten worden;
s) intrekking van het reeds toegekende verlof van de verzekerde door uw 
werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega die de verzekerde ver-
vangt, ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden. De verzekerde moet een 
attest van de werkgever voorleggen dat bewijst dat de vervanger was aange-
duid voor de datum waarop de reis werd geboekt, evenals een medisch attest 
van werkonbekwaamheid of, desgevallend, een overlijdensattest van de ver-
vanger van de verzekerde;
t) noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig 
beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid van uw vervanger zoals aange-
duid bij het afsluiten van de verzekeringspolis door ziekte, ongeval of overlijden 
en mits voorlegging van een bewijs waaruit blijkt dat hij/zij als vervanger was 
aangeduid vóór de inschrijvingsdatum en mits ook een medisch attest van 
werkongeschiktheid of, desgevallend, een overlijdensattest van de vervanger 
van de verzekerde;
u) diefstal met geweld of met inbraak bij de verzekerde, uiterlijk binnen de vijf 
dagen vóór de vertrekdatum van de reis én met diefstal van de identiteits- of 
vervoers- of andere bewijzen, noodzakelijk voor de reis en mits bewijs van 
vaststellingen door de politiediensten;
v) de onmogelijkheid voor de verzekerde wegens medische redenen om gevac-
cineerd te worden terwijl deze vaccinatie uitdrukkelijk noodzakelijk is volgens 
de WHO (World Health Organization);
w) het niet of niet tijdig bekomen vanwege de bevoegde autoriteiten (ook die 
van het land van bestemming) van een vereist visum voor de verzekerde, voor 
zover dit niet (tijdig) bekomen niet het gevolg is van een laattijdige aanvraag 
door de verzekerde of van een aanvraag waarbij onjuiste of onvoldoende 
informatie werd bezorgd door de verzekerde en voor zover op de inschrijvings-
datum niet kon geweten zijn dat het visum niet of niet tijdig kon bekomen 
worden;
x) het overlijden van de hond, de kat of het paard van de verzekerde binnen de 
twee dagen vóór de vertrekdatum van de reis, mits bewijs met een overlij-
densverklaring van de dierenarts en met een verklaring van de dierenarts van 
de goede gezondheid van het dier op de dag van het afsluiten van het reiscon-
tract en van de verzekeringspolis en mits ook het bewijs dat het dier eigendom 
is van de verzekerde.
5. Gewaarborgde schade en omvang van de waarborg
Indien het recht op vergoeding is aangetoond en verworven aan de hand van 
de nodige bewijsdocumenten, waarborgt de annuleringsverzekering 
PLATINUM:
a) de volledige terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten verschul-
digd aan de reisorganisator bij toepassing van het reiscontract;
b) in geval van annulering tijdens de duur van het reiscontract, de niet recupe-
reerbare kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld op 
het reiscontract;
c) indien omwille van een reden tot annulering zoals beschreven onder 4. pas 
later kan worden afgereisd dan de vertrekdatum voorzien in het reiscontract, 
de niet recupereerbare kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf 
zoals vermeld op het reiscontract.
De verzekerde moet geen franchise noch administratiekosten ten laste nemen. 
Anderzijds bent u niet gerechtigd op de terugbetaling van de premie en admi-
nistratiekosten in het reiscontract.
5.1 Waarborg PLATINUM
De PLATINUM annuleringsverzekering verzekert de totale kostprijs van de reis 
indien de reis wordt geannuleerd omwille van een reden zoals beschreven 
onder art. 4. (punt a) t.e.m. x)).

6. Uitsluitingen
In dit artikel opgesomde redenen van annulering sluit de verzekeraar dekking 
uit en zal dus geen vergoeding verschuldigd zijn. 
a) alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot annulering van de reis en die 
niet expliciet vermeld staan onder art. 4.;
b) ziektes in een terminaal stadium op de inschrijvingsdatum; 
c) alle gebeurtenissen te wijten aan een overmatig – d.i. boven de risico- of 
wettelijke drempel - gebruik van alcohol, verdovende middelen, niet door een 
arts voorgeschreven geneesmiddelen of bij verkeerd gebruik van voorgeschre-
ven geneesmiddelen;
d) depressies, psychische of psychosomatische ziektes, geestes- of zenuw-
stoornissen, behalve wanneer die noodzaken tot hospitalisatie of opname in 
een geestelijke gezondheidsinstelling tijdens de reisperiode, doch dit uiteraard 
onder de voorwaarden beschreven in art. 4, eerste lid, a) en b). 
e) ziektes of ongevallen die niet via een medisch onderzoek kunnen worden 
vastgesteld of die niet gepaard gaan met objectieve waarneembare sympto-
men op basis waarvan een onbetwistbare diagnose kan worden gesteld;
f)  alle redenen die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot annu-
lering van de reis die de verzekerde kende, of die een normaal zorgvuldig ver-
zekerde redelijkerwijze had moeten kennen, op de inschrijvingsdatum, met 
uitzondering van voorafbestaande ziekte of ongeval onder de voorwaarden 
beschreven in art. 4, b).
g) een medische of chirurgische ingreep en de gevolgen daarvan (waaronder 
complicaties) wanneer: 1. de ingreep reeds gepland of uitgevoerd was vóór de 
inschrijvingsdatum (tenzij de medische toestand na ingreep stabiel was zoals 
omschreven in art 3, i);  of 2. de ingreep werd uitgevoerd na de inschrijvings-
datum en in causaal verband kan worden gebracht met symptomen of medi-
sche klachten die zich reeds hadden gemanifesteerd vóór de inschrijvingsda-
tum. Dit causaal verband kan rechtstreeks of onrechtstreeks zijn, eventuele 
bijkomende factoren van latere datum (zoals het verloop van de behandeling, 
evolutie van de klachten, fout van een derde,…) doen hieraan geen afbreuk.  
h) niet medisch dringende chirurgische ingreep (zoals o.a. esthetische ingreep, 
gastric bypass, obesitasheelkunde,…) en alle gevolgen daarvan, waaronder 
complicaties. Dit causaal verband kan rechtstreeks of onrechtstreeks zijn, 
eventuele bijkomende factoren van latere datum (zoals het verloop van de 
behandeling, evolutie van de klachten, fout van een derde,…) doen hieraan 
geen afbreuk.  
i) ziektes, ongevallen of stoornissen en schade als gevolg van:
a. het beoefenen van gevaarlijke sporten of vrijetijdsbestedingen zoals bergbe-
klimmen, jacht op groot wild, speleologie, diepzeeduiken, gevechtssporten;
b. de deelname aan snelheidspogingen of –wedstrijden;
c. professioneel of betaald sporten met inbegrip van de trainingen;
j) epidemieën en/of pandemieën ;
k) alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opzettelijke 
daden van de verzekerde;
l) de gevolgen van nucleaire of atomische aanvallen of stralingen;
m) oorlog, staking, oproer, burgeroorlog, terreur of gewelddaden met collectie-
ve drijfveer, tenzij het bewijs wordt geleverd dat er geen oorzakelijk verband is 
tussen de annulering en de gebeurtenis;
n) aardbeving, vloedgolf, vulkaanuitbarsting, overstroming of een andere 
natuurramp;
o) annulering waarvoor de reisorganisator geen kosten aanrekent of mag 
aanrekenen of waarvoor een kosteloos alternatief aangeboden wordt;
p) wanneer de verzekerde op reis vertrekt tegen het advies van de behande-
lende arts of toch op reis vertrekt in dezelfde afreisperiode als het oorspron-
kelijk geannuleerd reiscontract.
Binnen de annuleringsverzekering PLATINUM zijn de waarborgen & de uitslui-
tingen niet alleen van toepassing op de verzekerde en uw reisgezellen maar 
eveneens op de personen van wie de medische toestand de oorzaak is van de 
vraag tot tussenkomst.
Indien de verzekerde nalaat de verschuldigde premie te betalen die van hem 
wordt gevraagd, zal de verzekeraar geen terugbetaling verschuldigd zijn in geval 
de dekking is bewezen door de verzekerde.
7. Looptijd van de annuleringsverzekering
De waarborg neemt aanvang bij het onderschrijven van het reiscontract en 
loopt tot de aanvang van de reis.
8. Up-/downgraden van de annuleringsverzekering
8.1 Upgraden
Het bijboeken van de tijdelijke annuleringsverzekering Platinum of upgraden 
van de annuleringsverzekering  Platinum naar All Risk is toegelaten tot 7 dagen 
na boeking mits deze datum minstens 57 dagen voor afreis ligt. Uiteraard geldt 
de uitgebreide dekking enkel voor redenen die dateren van na de upgrade. 
Men kan nooit dekking bekomen voor gebeurtenissen die zich reeds hebben 
voltrokken, of waarvoor er aanwijzingen zijn dat deze zich zullen voltrekken 
(verhoogd risico).
8.2 Downgraden
Het opzeggen van de tijdelijke annuleringsverzekering wordt niet toegelaten.
9. Verplichtingen van de verzekerde
a) de verzekerde moet alle maatregelen nemen om de annulerings- of wijzi-
gingskosten tot een minimum te beperken; in het bijzonder zal u de reisorga-
nisator op de hoogte brengen zodra iets gebeurt dat een reden kan zijn om uw 
reis te annuleren, te wijzigen of te onderbreken;
b) de verzekerde is gehouden de schadeaangifte online te doen via de websi-
te https://claims.tui.be. Verdere communicatie verloopt via het telefoonnum-
mer +32 (0)59 56 58 01 met Pats nv die door Advent Insurance PCC Limited 
- Absolut Cell werd aangesteld als haar gemandateerde schaderegelaar. Met 
het oog op een vlotte behandeling, is de verzekerde daarbij gehouden:
- de nodige medische documenten te downloaden op https://claims.tui.be, 
online het aangifteformulier in te vullen en de ingevulde medische documen-
ten en/of andere bewijsdocumenten te uploaden binnen 30 kalenderdagen 
vanaf de annuleringsdatum van het reiscontract of vanaf de datum van de 
heenreis in geval van een no show die tevens de uitschrijvingsdatum van de 
kostenfactuur is, op risico van een lagere dekking;
- alle nuttige inlichtingen en/of documenten te bezorgen aan Pats nv;
- zich te schikken naar de instructies van Pats nv;
- daar waar vereist officiële medische verslagen van de behandelende arts te 
bezorgen of bij reisonderbreking een medisch attest van de arts ter plaatse en 
een bewijs van de vervroegde terugkeer;
c) door het afsluiten van deze polis, aanvaardt de verzekerde dat de verzeke-
raar of haar daartoe bevoegde gemandateerden, en in geval van medische 

gegevens haar daartoe bevoegde gemandateerde artsen, controles kunnen 
uitoefenen en ook toegang en inzage kunnen krijgen van het volledige medisch 
dossier bij ongeval of ziekte van de persoon van wie de medische toestand de 
reden is tot de aanvraag tot vergoeding; tevens aanvaardt de verzekerde dat 
wanneer geen controle mogelijk is en zo de reden van tussenkomst niet 
afdoende bewezen is, de verzekeraar gerechtigd is de vergoeding te weigeren.
10. Algemene bepalingen
10.1 Eerder afgesloten verzekeringen
Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verschillende verzekeraars voor 
hetzelfde risico, kan de verzekerde of de begunstigde van de vergoeding, in 
geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de 
grenzen van ieders verplichtingen en tot beloop van de vergoeding waarop u 
recht heeft. De verzekeraar kan zich in dat geval niet beroepen op het bestaan 
van andere contracten die hetzelfde risico dekken om zijn waarborg te weige-
ren, behalve in geval van fraude. De schaderegeling zal gebeuren overeenkom-
stig artikel 99 §2 van de W. Verz.
10.2 Subrogatie
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell treedt automatisch in de rechten 
van de begunstigde van de vergoeding ten aanzien van aansprakelijke derden 
tot beloop van het bedrag van haar tussenkomst.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell respecteert de privacy van haar 
klanten en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoon-
lijke gegevens en het gebruik dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut 
Cell van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de General Data 
Protection Regulation. In geval van aansluiting worden uw persoonsgegevens 
opgeslagen in een databestand. De verwerkingsverantwoordelijke van dit 
bestand en de persoonsgegevens vervat in dit bestand is Advent Insurance 
PCC Limited - Absolut Cell. Uw identiteitsgegevens en contactgegevens wor-
den gebruikt om de verzekeringsovereenkomst te kunnen sluiten, te kunnen 
beheren en te kunnen uitvoeren. Daarnaast kan Advent Insurance PCC Limited 
- Absolut Cell, op basis van haar gerechtvaardigd commercieel belang, uw 
identiteits- en contactgegevens ook gebruiken om te voldoen aan de vragen 
van haar klanten, haar klanten op de hoogte te houden van de activiteiten van 
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, alsook voor marketingdoeleinden 
zoals het aanbieden van diensten of producten, ledenvoordelen en promoties 
bij partners, het beheer van het klantenbestand, (direct) marketing, public 
relations en activiteiten als tussenpersoon. Voorts is het mogelijk dat voor het 
sluiten van uw overeenkomst, de uitvoering van uw overeenkomst en/of de 
afhandeling van uw schadegeval dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut 
Cell ook gezondheidsgegevens moet verwerken. De wet verplicht ons om uw 
uitdrukkelijke toestemming te vragen om uw gezondheidsgegevens of die van 
de persoon die u vertegenwoordigt te verwerken. U kan deze toestemming op 
elk moment intrekken. Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell kan bij 
intrekking van die toestemming die gegevens ook zonder uw toestemming 
verder verwerken als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens die u 
zelf openbaar gemaakt hebt en de verwerking nodig is om een rechtsvordering 
in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell beveiligt uw persoonsgegevens-
gegevens met verregaande technische maatregelen. Alleen personen die 
daarvoor bevoegd zijn, verwerken uw persoonsgegevens en dat met de groot-
ste vertrouwelijkheid.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell deelt gegevens alleen mee aan 
de contractueel met Advent Insurance verbonden organisaties. Zo doet Advent 
Insurance PCC Limited - Absolut Cell beroep op een subverwerker Pats nv 
(met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1, ingeschre-
ven in de KBO onder het ondernemingsnummer 0436.072.606).
U heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering toe van uw 
persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens omwille van direct marketingdoeleinden of tegen 
de doorgifte van uw gegevens aan een contractueel met Advent Insurance 
PCC Limited - Absolut Cell verbonden organisatie. U kunt deze rechten uit-
oefenen door het richten van een eenvoudig schrijven met kopie van identi-
teitskaart naar Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell op haar maat-
schappelijke zetel. Als u denkt dat de gegevensverwerking niet gebeurt vol-
gens de geldende wetten en regels, dan kunt u klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer uitgebreide informatie over het gebruik van de gegevens door de verze-
keraar en uw rechten vindt u in de privacyverklaring van de verzekeraar, 
beschikbaar via de website van de verzekeraar (http://www.adventpcc.com/
data-protection). Een papieren versie kan ook kosteloos opgevraagd worden 
bij de verzekeraar.
10.3 Toepasselijk recht en verjaring
Op de verzekeringsovereenkomst PLATINUM is het Belgisch recht van toepas-
sing. In geval van betwisting is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats 
van de verzekeringsnemer. Elke vordering voortvloeiend uit het ontstaan, de 
toepassing of het einde van deze verzekeringsovereenkomst verjaart na drie 
jaar, te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de 
vraag tot vergoeding.
10.4 Woonplaatskeuze  
De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen
- voor Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell op de maatschappelijke 
zetel van haar schaderegelaar;
- voor de begunstigde op zijn domicilie-adres.
10.5 Klachtenbehandeling
Niettegenstaande de verzekeraar er alles aan doet om uw dossier correct te 
beheren, zou het kunnen dat u niet tevreden bent en u een klacht wil indienen. 
Wendt u zich dan in eerste instantie tot uw schadebeheerder, u vindt zijn/haar 
gegevens op de briefwisseling van Pats nv. Mocht dit niet volstaan, dan kunt u 
zich richten tot de klachtendienst van de verzekeraar, die in België is vertegen-
woordigd door Pats nv dienst klachtenbeheer, Gistelsesteenweg 1 te 8400 
Oostende. Telefoon +32 (0)59 56 58 01– e-mail: travel_insurance@tui.be.
Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer om een vlot verloop te 
garanderen. Pats nv onderzoekt uw klacht zodra zij ze hebben ontvangen en u 
ontvangt hun antwoord binnen twee weken na ontvangst. Mochten zij u bin-
nen die termijn niet kunnen antwoorden, dan laten zij u weten wanneer u wel 
een antwoord mag verwachten. Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn over 
deze klachtenbehandeling, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de 
Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Vermeld steeds uw reserve-
rings- en dossiernummer. Deze klachtenprocedure doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid om gerechtelijk te ageren.
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     TUI GARANTIES

OMRUIL-
GARANTIE

REPATRIËRINGS-
GARANTIE

LAAGSTEPRIJS-
GARANTIE

WE-LOSSEN-HET-OP-
GARANTIE

Meer info en voorwaarden voor de TUI Garanties vind je bij je reisagent.

ALS JE JE VAKANTIE ERGENS 
ANDERS GOEDKOPER VINDT, 
BETAALT TUI JE HET VERSCHIL 
TERUG. STERKER NOG, JE 
KRIJGT ER EEN EXTRA KORTING 
BOVENOP!

BOEK MET EEN GERUST HART JE 
VAKANTIE. KOM JE OP JE EERSTE 
KEUZE TERUG, DAN KAN JE BIJ 
TUI TOT 7 DAGEN VÓÓR VERTREK 
GRATIS WIJZIGEN.

BIJ VRAGEN OF PROBLEMEN OP 
JE BESTEMMING KAN JE ALTIJD 
TERECHT BIJ ONZE 24/7 SERVICE.

TUI BRENGT JE VEILIG THUIS.
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Beste reiziger,

Met TUI tours maak je kennis met bestemmingen 
wereldwijd. Kies je ervoor om samen met anderen op 
ontdekking te gaan met voldoende vrije tijd en ruimte 
voor privé-ervaringen? Of kruip je zelf achter het stuur van 
je eigen huurwagen en ontdek je de bestemming liever op 
eigen ritme? Bij TUI tours vind je een ruim aanbod aan 
groepsreizen en individuele rondreizen op verschillende 
continenten en in verschillende formules, voor elk type reiziger. 
Vanaf 2021 vind je het aanbod rondreizen van het gekende 
merk VTB Reizen trouwens ook onder TUI tours. Hierdoor 
breiden we het aantal bestemmingen van deze brochure 
aanzienlijk uit, met onder andere groepsreizen in Albanië, 
Ecuador, Chili, Oman en Nieuw-Zeeland. Ook een aantal 
minder gekende rondreisbestemmingen komen zo in het 
aanbod, zoals Georgië, Polen of Armenië. 
Laat ons weten waar je naar op zoek bent en wij komen met 
een op maat gemaakt voorstel. Jij kiest de bestemming en 
gezelschap, wij regelen al de rest voor de TUI vakantie van 
jouw dromen.

Je reisagent

WIJ ZIJN ER VOOR JOU

We staan voor je klaar, zowel bij het kiezen van je vakantie, 
als tijdens en na je vakantie.

Dankzij onze ervaring en productkennis kan je rekenen op 
ons professioneel advies, volgens jouw wensen.

Het kostenplaatje is niet onbelangrijk. We berekenen 
vrijblijvend de juiste prijs van jouw droomreis.

We zijn de ‘extra quality check’: heel wat bestemmingen en 
hotels hebben wij zelf al bezocht.

Wil je info over uitstappen op je bestemming? 
Ook daarmee helpen we je graag!
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Voornaamste garanties
Bijstand aan het slachtoffer van een ziekte of een ongeluk
- Wij verzekeren u 24 uur op 24. Via één enkel telefoonnummer kan u overal ter wereld een bijstandsverlener van Europ Assistance in België 

bereiken die persoonlijk voor uw hulpverlening zal zorgen. (02/541.91.01) 
- Wij zorgen voor de hulpverlening en vergoeden u de medische kosten in het buitenland tot € 100.000 in Europa en € 1.000.000 elders in de 

wereld, na tussenkomst van uw sociale zekerheid.
- Wij vergoeden u de medische kosten in België als gevolg van een ongeluk in het buitenland tot € 6.200.
- Wij repatriëren het slachtoffer van een ziekte of ongeluk samen met een verzekerde medereiziger naar keuze.
- Een ongeluk of verdwaald in de bergen. Wij betalen de opsporingskosten en reddingskosten.

Begeleiding van medereizigers
- Een ongeval of een ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw medereizigers.
- Wij organiseren en begeleiden de terugkeer van de andere verzekerde medereizigers.
- Als u niet ter plaatse voor uw kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen kan zorgen, organiseren wij hun terugkeer naar België met een 

begeleider.
- Indien wij uw vervroegd terugkeer naar huis organiseren, komen wij tussen tot maximaal € 250 voor onder andere de skipas, de fee voor het 

golfterrein, de huur van duikmateriaal.

Hereniging met uw familie in België
- Als één van uw familieleden in België overlijdt of wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan organiseren wij uw vervroegde terugkeer naar België.
- Als u in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen voor meer dan 5 dagen, dan betalen en organiseren wij de reis van één van uw

familieleden vanuit België om u te komen bezoeken (wij nemen de reis-, hotel- en vervoerkosten voor onze rekening).

Thuisbijstand in België
- Als tijdens uw verblijf in het buitenland uw woning in België ernstige schade heeft opgelopen, dan organiseren wij en nemen wij uw terugreis

naar uw woning ten laste.
- Als uw woning onbewoonbaar is door zware schade of diefstal met inbraak, dan betalen wij de bewakingskosten gedurende de eerste 48 uur indien

de woning moet beschermd worden tegen diefstal.
Logistieke en administratieve bijstand
- In het buitenland heeft een onvoorziene gebeurtenis al snel ernstige gevolgen. Een goede service maakt dan het verschil.
- Vertraging van uw bagage? Wij waarborgen uw kosten voor de aankoop van kleding en toiletartikelen tot maximaal € 250.
- Bagage verloren of gestolen? Wij komen tussen voor een maximaal bedrag van € 1.250.
- Wij verlenen u bijstand in geval van gerechtelijke vervolgingen in het buitenland.
- In het kader van een bijstandsverlening helpen wij u als u de taal van het land niet begrijpt.

Conciërge diensten
- Wij kunnen u inlichtingen verstrekken over visumverplichtingen, verplichte inentingen, het klimaat, de transportmiddelen en sanitaire voorzieningen.
- U kan ons ook contacteren als u info nodig heeft voor diensten aan huis (tuinman, uitlaatdienst, kinderoppas, pedicure, haarkapper, enz...).
- Wij geven informatie over een reeks restaurants. Op uw vraag zullen wij een reservatie plaatsen in het door u gekozen etablissement.

Bovenstaande informatie bevat onze belangrijkste prestaties en is niet bindend. Alle informatie over onze prestaties vindt u in de algemene
voorwaarden terug. U kan deze raadplegen via de link website: https://www.tui.be/nl/reisbijstand

De oplossing die aangepast is aan uw vakantie!
De tijdelijke verzekering biedt u een optimale bescherming tijdens uw 
verblijf in het buitenland.

Medische bijstand

Terugbetaling van de medische kosten tot € 100.000 (Europa) – tot € 1.000.000 (wereld) 

Repatriëring na ziekte, ongeval of overlijden (uzelf of medereiziger)

Repatriëring na ziekte, overlijden of hospitalisatie van een naaste in België gebleven

Bagage

Diefstal van bagage met geweld, tot € 1.250 

Diefstal, schade, bagage niet aangekomen door vervoerbedrijf + huur sportmateriaal indien 
beschadigd door vervoerbedrijf of indien diefstal met geweld, tot € 1.250 

Aankoop eerste benodigdheden bij vertraging van bagage van meer dan 12 uur, tot € 250

Bijstand aan het voertuig op de luchthaven

Indien bij uw terugreis uw voertuig dat geparkeerd staat op de luchthaven geïmmobiliseerd is, 
sturen en betalen wij een pechverhelper en indien nodig het slepen van het voertuig

Korte en middellange 
afstandsvluchten

€ 3,50
per persoon per dag

Lange afstandsvluchten

€ 7,00
per persoon per dag
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PERSOONLIJK REISADVIES VAN A TOT Z
Beste reiziger,

Vakanties roepen de beste herinneringen bij ons op. Het zijn de momenten waarop je echt doet wat je wilt 
en je helemaal tot jezelf komt. Wij begrijpen hoe waardevol dat voor je is en we weten ook dat iedereen op 
zijn eigen manier vakantie viert. Daarom maken we vakanties op basis van diverse, specifieke voorkeuren. 
Vakanties op maat, voor jou ontworpen door de specialisten van TUI.

Of je nu op zoek bent naar een zonvakantie, citytrip, cruise, 
weekendje weg of een verre rondreis... 
Kom langs in ons kantoor en we inspireren je graag met 
ons uitgebreid assortiment TUI reizen. Van autoverhuur tot 
belevingen, safari tot swim-upkamers, wij regelen alles voor 
de TUI vakantie van jouw dromen!

Je reisagent
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• INDIVIDUEEL OF IN KLEINE GROEPEN
• NEDERLANDSTALIGE BEGELEIDING
• FLEXIBELE EXCURSIEMOGELIJKHEDEN & VRIJE TIJD
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RONDREIZEN
Ontdek authentieke bestemmingen, via de mooiste routes

001_V1_TUItours_NL   1 1/12/20   16:40




