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Maak je reisdromen terug waar in 2022
a een lange tijd van beperkte reismogelijkheden en contacten, zou je haast vergeten hoe inspirerend ontmoetingen zijn. In het bijzonder op vakantie. Kennismaken
met vreemde culturen, een bestemming ten volle beleven, het gevoel weer vrij
te mogen zijn.

N

Eindelijk is de wereld terug aan het openen en merken we dagelijks de groeiende goesting
om weer volop van een deugddoende vakantie te genieten. In aanloop naar het nieuwe jaar
kijken we er dan ook reikhalzend naar uit om jullie reisplannen opnieuw waar te maken.
In dit magazine inspireren we je alvast graag met een gevarieerde selectie bestemmingen
en mogelijkheden. Van vakantiehuizen voor een onvergetelijke gezinsvakantie tot absolute tophotels om jezelf helemaal te verwennen. Van gekende vakantiebestemmingen tot
verrassende aanraders, kortbij en ver weg. Cruiseliefhebber? We tonen je opnieuw een
diverse waaier aan routes en stellen je graag enkele nieuwe cruiseschepen voor.
Waar wacht je nog op om je reizen veilig en gerust te realiseren? Als we één ding geleerd
hebben de voorbije twee jaar, is het dat je je dromen best niet te lang uitstelt. Reken daarvoor
op ons, je vertrouwde reisprofessional. Zo ben je altijd zeker van bijstand en bescherming
conform de Belgische reiswetgeving, voor een vakantie zonder zorgen.
Veel leesplezier,

Inge Bracke

V.U. : Inge Bracke, Slagmanstraat 23, 9080 Lochristi
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Iberostar Grand Bávaro

Coral Level at Iberostar Selection Bávaro

Iberostar Selection Bávaro Suites

Iberostar Dominicana

Coral Level at Iberostar Selection Bávaro

Iberostar Punta Cana

Iberostar Selection Hacienda Dominicus

Voortaan kan je vanuit Zaventem zelfs rechtstreeks naar Punta Cana vliegen.
Vraag ons naar de nieuwe brochure van Live To Travel.
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Live To Travel

DOMINICAANSE REPUBLIEK

Parel in de Caraïben
In de Caraïben is de Dominicaanse Republiek zowat de bestemming bij uitstek om strand en cultuur te
combineren met avontuur. Belgische reisorganisator Live To Travel toont je graag de mooiste plekjes,
van ingesloten watervallen tot exotische natuur. En om je vakantie helemaal af te maken, raden we je ten
zeerste enkele Iberostar-resorts aan.

PUNTA CANA
De Dominicaanse Republiek is wereldberoemd voor zijn parelwitte stranden en
wuivende palmbomen. Belangrijkste trekpleister is ongetwijfeld Punta Cana. Waar
de Atlantische Oceaan en Caribische Zee
langs de kustlijn in elkaar overvloeien. Een
combinatie die zorgt voor talloze kleuren
blauw. Net een postkaartje.
Naast zonnekloppen valt hier ook heel
wat te zien en te doen. Trek bijvoorbeeld
het hinterland en de jungle in tijdens een
avontuurlijke inland-safari. Ga vissen in
Cap Cana, zeil langs de kustlijn van Bávaro
of waag je op een surfplank aan de golven
van Playa Macao.

5X IBEROSTAR
Op logement langs het idyllische Bávaro
Beach, erkend met de ‘Blauwe Vlag’ voor
duurzaam strandbeheer? Resortcomplex
Iberostar Playa Bávaro ligt op een bevoorrechte locatie pal aan het strand, omgeven
door weelderig groen.
Leef je samen uit tijdens tal van activiteiten waaronder fascinerende duiksessies in
het PADI-duikcenter. Ook als golfliefhebber
kom je hier niets tekort. Het complex heeft
een schitterende 18-holesgolfbaan, ontworpen door de wereldberoemde golfbaanarchitect Pete Dye.

LUXUEUZE FAMILIEVAKANTIE
Iberostar Playa Bávaro telt maar liefst vijf
luxehotels. We helpen je graag kiezen,
naargelang je de Dominicaanse Republiek
wil beleven. Want zoals je weet is het ene
5-sterrenhotel het andere niet.

Zo zijn familiehotels Iberostar Dominicana
en Iberostar Punta Cana duidelijk ontworpen voor het hele gezin. De kleinsten kunnen ravotten in het Star Camp met apart
zwembad en speelpark, volwassenen vinden rust tijdens het Aliveness-programma.

SUPERIOR & ADULTS ONLY
In Iberostar Selection Bávaro Suites geniet
je van extra luxe en een eigen leefruimte. In
Coral Level, een apart hotel binnen dit hotel, word je ondergedompeld in een nóg hoger niveau van exclusiviteit. Met premium
services zoals een travel conciërge (24/7),
privé check-in en check-out, en toegang tot
exclusieve zones.
Graag nog meer rust en privacy? Dan is
adults-only-hotel Iberostar Grand Bávaro
je private safehaven. Privébutler, toegang
tot nog meer zwembaden … En wat dacht je
van een cocktail op het dek van een Spaanse driemaster?

FLORERENDE HAVENSTAD
Om ook een andere kant van de Dominicaanse Republiek te leren kennen, wijst
Live To Travel je graag de weg naar de zuidoostkust. Begin 19e eeuw stond de regio volledig in het teken van suikerrietproductie
met La Romana als florerende havenstad.

PRIVÉZWEMBAD OP BALKON
Geniet van de koloniale architectuur van
dit 5-sterrenhotel, zijn indrukwekkende
tuinen en charmante vuurtoren. Met ook
heel wat activiteiten voor de kleintjes. Of
verblijf in een Rooftop Suite of Duplex Torréon Suite, allebei met privézwembad op
het balkon.

GOLFBESTEMMING
VAN HET JAAR
In 2019 werd de Dominicaanse Republiek verkozen tot ‘Golfbestemming
van het Jaar van Latijns-Amerika en de
Caraïben’. De top 5 van alle golfbanen
in de Caraïben ligt hier namelijk op een
boogscheut van elkaar. Probeer ze alle
vijf tijdens één golfsafari.
Contacteer ons voor meer informatie.

Live To Travel is dé specialist voor
budgetvriendelijke tot exclusieve op maat

Ten oosten van de stad ligt Bayahíbe. In
1874 gesticht als vissersdorp, vandaag een
pittoresk plaatsje vol ecotoerisme, geliefd
bij zon- en strandliefhebbers. Iberostar
Selection Hacienda Dominicus is hier de
grote verblijftip, waar je kan duiken tussen
het koraalrif van Playa Dominicus.
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uitgewerkte reizen naar Afrika en droomstranden
in de Caraïben en Indische Oceaan. Jaarlijks krijgen
ze het vertrouwen van duizenden klanten voor het
uitwerken van hun droomreis. Live To Travel gaat
geen enkele uitdaging uit de weg. Vraag naar hun
aanbod bij ons, uw reisagent.

Imagine Travel
IERLAND

Woest en ongerept
Ierland is wereldwijd bekend voor St. Patrick’s Day, Guinness en de gezellige hoofdstad Dublin. Maar
er is meer. Eindeloze en ongerepte groene landschappen, de ruige kusten van de Wild Atlantic Way, het
typische maanlandschap van de Burren, ruïnes en kastelen, en de meren van de Connemara.

MAANLANDSCHAP DE BURREN
De uitgestrekte regio van de Burren in
County Clare is een van de meest fascinerende contreien van Ierland. Eén en al rots,
maar een bijzonder natuurverschijnsel van
poëtische schoonheid. Net een maanlandschap, miljoenen jaren geleden gevormd
onder lang vergeten zeeën.
Het koele, grijze rotsplateau vol groeven en
spleten helt af naar de woeste, diepblauwe
Atlantische Oceaan. De enorme rotsvlakte
is bezaaid met rotsformaties, grotten, fossielen en kent een ongelofelijke variëteit
aan bloemen. Van inheemse tot arctische,
alpine en mediterrane soorten.

legenden en folklore is beroemd om zijn
woeste gronden en zachte kleuren.
De roestkleurige veenmoerassen en grijsblauwe meren spreken echt tot de verbeelding. Oude stapelmuurtjes kronkelen
over de heuvels, waar de koraalstranden,
zandbaaien en natuurlijke haventjes worden begrensd door de immer veranderende
oceaan. Niet vreemd dus, dat kunstenaars,
dichters en toneelschrijvers hier al eeuwen
inspiratie vinden.

Imagine Travel is een dynamische Belgische
touroperator met een passie voor andere
culturen, boeiende steden, weergaloze natuur en

KLEURENSPEL IN CONNEMARA
Een andere buitengewoon mooie streek
langs de Ierse Westkust is Connemara in
County Galway. Dit uitgesproken gebied vol

Cliffs of Moher

authenticiteit. Een geselecteerd aanbod, specifieke
activiteiten of een rondreis op maat? Vraag naar hun
aanbod bij ons, uw reisagent.

Galway, Dunguaire Castle

Connemara, County Galway

Verschillende
rondreizen mogelijk
Een fly & drive naar de hoogtepunten
van Ierland met een verblijf in lokale
B&B’s? Een 10-daagse familierondreis met huurwagen en logeren in de
charmante Original Irish Hotels?
Bij Imagine Travel ontdek je Ierland
zoals je het zelf wil. Van het bestaande
aanbod aan programma’s, een reis met
verschillende bouwstenen, of volledig
op maat.

Dingle

Killarney
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Royal Hotel Sanremo *****L
ITALIË

Goddelijk genieten
aan de Bloemenrivièra
Luxeverblijf in
belle-époquestijl
Opgericht in de bloeiperiode van
Sanremo, weet Royal Hotel Sanremo
zijn grootse stijl nog altijd te bewaren.
En nog steeds doet het personeel er
alles aan om je dezelfde luxe te bieden
als in de tijd van de belle époque. De
plek dus om in alle luxe te flaneren in
een mild en zonnig klimaat.
Deze oase van luxury en rust ligt bovendien op een unieke locatie aan de
Bloemenrivièra. Op slechts 45 minuten
van Nice en 25 minuten van Monte Carlo, in een riant subtropisch park van
16.000 m². Op enkele passen van zee en
zandstrand, dicht bij het stadscentrum
en zijn wereldberoemd casino.

Een heerlijk mediterraan klimaat, schitterende rotsachtige kust en charmante dorpjes.
Het Italiaanse Ligurië, ook wel bekend als de Bloemenrivièra. Verblijf in 5-sterrenhotel
Royal Hotel Sanremo om hemels te genieten van de bijzondere regio en zijn goddelijke
geneugten. Of je nu houdt van golfen, fietsen, wandelen of dolce far niente.

GOLFREGIO HET JAAR ROND
In Ligurië kan je elk seizoen golfen. En
met Royal Hotel Sanremo als uitvalsbasis
sta je in no time op de green van de mooiste
terreinen van de streek. Circolo Golf
Degli Ulivi bijvoorbeeld. Een nostalgische golfbaan waar al sinds lang grote
golftoernooien worden georganiseerd.
Royal Hotel Sanremo biedt bovendien
ook golfarrangementen met voordelige en
inbegrepen greenfees. Ze regelen zelfs je
privévervoer.

FIETS- EN WANDELBOULEVARD
Al wandelend, fietsend of joggend de kustlijn verkennen? Het luxehotel ligt vlak aan
een prachtige fiets- en wandelboulevard
van 24 km. Zalig om de pittoreske dorpjes,

stranden, kliffen en adembenemende zichten op deze manier te ontdekken.

LIEVELINGSWIJN VAN NAPOLEON
Geen vakantie in Italië natuurlijk zonder
lekker eten en lekkere wijnen. Een gastronomische tour, met vertrek vanuit het hotel,
is voor ons zonder twijfel de ideale uitstap
om de typisch Ligurische keuken te leren
kennen. Of we organiseren een lokale wijnproeverij in unieke ‘enoteca’ waar de gastheer een Ligurische fles Dolceacqua voor je
ontkurkt. De lievelingswijn van Napoleon.
Royal Hotel Sanremo staat voor 5-sterrenluxe,
comfort en Italiaanse verwennerij in een prachtige,
zonovergoten omgeving. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.
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Seabourn

Stijlvol overwinteren op
de Canarische Eilanden
Net op het moment dat de winter eindeloos lijkt, start luxerederij Seabourn met enkele zonnige cruises naar de Canarische
Eilanden. Wanneer bij ons noordenwind en hagel koning zijn, zet jij koers naar onder andere Maderia, Gran Canaria, Lanzarote
en Tenerife. Bereid je voor op een overdosis verwennerij aan boord van boetiekschip Seabourn Encore.

© Mike Louagie

© Mike Louagie

CREW UIT DE DUIZEND
Trouwe Seabourn-reizigers zullen het beamen: de manier waarop
de bemanning zijn gasten in de watten legt, kent zijn gelijke niet.
De hele crew beheerst het subtiele evenwicht tussen topservice en
toch ‘gewoon doen’. Stijve harken? Niet bij Seabourn. Persoonlijkheid, humor en dat warme thuisgevoel.
LAAT DE WINTER ACHTER
Inschepen is een stukje paradijs betreden. De winter achter je laten in een bubbel van luxe en ruimte, op weg naar zon en warmte.
Terwijl het schip zuidwaarts vaart, geniet jij van een vers gemaakte cappuccino in de Seabourn Square of een luxe ontbijt op het
teakhouten dek.

Of trakteer jezelf op een ontspannende massage, zenmoment in
de jacuzzi met zicht op de oceaan of champagne en kaviaar op het
balkon van je suite?

HIGH TEA À LA WINSTON CHURCHILL
Bij elk eiland zijn er verschillende bijzondere excursies mogelijk.
Zoals een rit per dromedaris rond de krater van Montaña del Fuego
op vulkaaneiland Lanzarote. Of een walvis- en dolfijnsafari per
catamaran voorbij de kusten van Tenerife. En wat gedacht van high
tea à la Winston Churchill in het wereldberoemde Reid’s Palace
Hotel op Madeira?
Uiteraard kan je aan wal ook gewoon op eigen houtje op stap. Los
van enig programma. Het schip ligt steeds lang genoeg in de haven.
Je hebt alle tijd om volop van elke bestemming te proeven.

TIP

Seabourn is een pionier op vlak van ultraluxe in cruises en erg geliefd bij Belgen.

Je kan deze cruises gerust ook combineren
voor een extra lange vakantie. Tot de echte
lente bij ons terug is.

Hun vloot bestaat exclusief uit kleinschalige all-suiteschepen met plaats voor
458 tot 600 gasten. De rederij is bovendien de officiële cruisepartner van Unesco.
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Seabourn

Nieuw ultraluxe
expeditieschip
Seabourn Pursuit

Met een naam als Seabourn Pursuit gaat in februari 2023 een
schip te water met een naam die zijn doel exact weerspiegelt.
Expeditiereizigers meenemen naar uitgestrekte landschappen,
bijzonder wildlife en afgelegen bestemmingen.
Once in a lifetime ervaringen die misschien al jaren op je
verlanglijstje staan.

EXPEDITIEREIZEN BUITEN CATEGORIE
Onherbergzame wonderen verkennen, wie droomt er niet van?
Aan boord van de Seabourn Pursuit bevaar je de nog nauwelijks
verkende delen van deze wereld bovendien volgens de momenteel
hoogst mogelijke standaarden. Zowel op vlak van comfort, veiligheid als milieubescherming.
Zowel de Seabourn Pursuit als zusterschip Seabourn Venture definiëren een geheel nieuwe categorie van expeditiereizen. Uitgerust
met moderne hardware en technologie om alle zeeën wereldwijd
veilig te bevaren. Elk schip telt daarnaast twee speciaal gebouwde
duikboten, 24 rubberen expeditieboten, kajaks en een 26-koppig
expeditieteam van doorgewinterde experts.

VUUR EN IJS
Voor zijn eerste verkenningsseizoen trekt de Seabourn Pursuit

richting het noorden. Op 4 april 2023 vertrekt het vanuit Reykjavik
voor zijn inaugurele trip ‘Vuur en IJs’.
In het voorjaar en de vroege zomer van 2023 verken je de wateren
en landschappen van Noorwegen, Groenland en IJsland. Daar gaat
het schip voor anker in Akureyri. Een wonderland van watervallen, warmwaterbronnen en de lavavelden van Dimmuborgir en
Leirhnjúkur.

HEILIGE GRAAL VOOR POOLREIZIGERS
Een hoogtepunt in augustus 2023 is de Noordwestelijke Doorvaart
van Kangerlussuaq in Groenland naar Nome in Alaska. De zeeroute
door enkele van de meest afgelegen gebieden van het noordelijke
halfrond geldt al sinds de 15e eeuw zowat als de heilige graal voor
poolreizigers.

TIP

Interesse in deze bijzondere expedities? Wees er vroeg bij! Vraag nu al meer info.
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Club Med
ZOMER EN WINTERZON

Onze 3 favoriete nieuwe
resorts onder de zon
Club Med pakt uit met tal van nieuwe en vernieuwde zonnige resorts. Onder palmbomen of pijnbomen,
aan zee of in de bergen … Droom nu al weg van magische momenten met het hele gezin, met vrienden of
gezellig met z’n tweetjes. Onze persoonlijke favorieten voor de winterzon en volgende zomer hebben we
voor jou alvast geselecteerd.

1

CLUB MED
MAGNA MARBELLA 4

Perfect voor wie in alle rust wil
vertoeven in de Andalusische
zon, en genieten van de
connectie met de natuur en
qualitytime met het gezin.

Andalusië, Spanje
FRIS GROEN GEBIED
In mei 2022 opent de langverwachte Club
Med Magna Marbella 4 eindelijk de deuren.
Een volledige remake van hun laatste resort
in Spanje, het land waar Club Med 70 jaar geleden nota bene het allereerste resort opende.
Magna Marbella is de ideale uitvalsbasis om
de culturele schatten van de regio te ontdekken
zoals Ronda, Málaga, Córdoba en Granada.
Je logeert tussen de kust en de Sierra Blanca
te midden van een weids en groen gebied
van maar liefst 14 ha. Perfect voor wie in alle
rust wil vertoeven in de Andalusische zon, en
genieten van de connectie met de natuur en
qualitytime met het gezin.
BAKERMAT VAN PADEL
Fan van padel? Het is hier in Marbella dat het
balletje van de raketsport uit Zuid-Amerika
voor het eerst Europese grond raakte. Waar
beter dan op de zes eigen padelbanen van
Club Med Magna Marbella om ten volle van
dit spel te genieten?
Of haal je hart op tijdens andere sportieve
activiteiten en must-try experiences zoals
trapeze, trampoline, tennis, yoga, minigolf,
zipline, beachvolleybal …
– 10 –

Mauritius
GRAND DAME, SLOW LIVING
Twee jaar geleden werd familieresort La Pointe aux Canonniers 4 volledig vernieuwd. Dit
jaar was de iconische La Plantation d’Albion
5 aan de beurt: het allereerste volledige
‘Exclusive Collection’ Club Med Resort. Deze
grand dame kreeg een delicate make-over in
authentiek Mauritiaanse stijl. Als bij toverslag
staat de klok hier stil. Tijd voor slow living.

2

CLUB MED

LA PLANTATION D’ALBION 5

Als bij toverslag staat de klok
hier stil. Tijd voor slow living.

PARADIJSELIJKE BAAIEN
Blik op oneindig over de helderblauwe Indische Oceaan vanuit de infinitypool, een
strandwandeling langs de paradijselijke baaitjes rond het resort, me-time in de ultieme Spa
by Cinq Mondes … De slow-living-filosofie
in La Plantation d’Albion neemt je even mee
naar een andere wereld. Graag een nóg intiemere vakantie? Kies voor een verblijf in een
privévilla met persoonlijke butler.
Trouwens, nu we sinds oktober vanuit Brussel
ook rechtstreeks naar Mauritius kunnen vliegen, kwam je nooit eerder zó zorgeloos op dit
droomeiland aan.

Canada
SAINT LAWRENCERIVIER
Zorgeloos genieten is in Québec een tweede
natuur. Nog meer voor wie verblijft in Club
Med Quebec Charlevoix 4 , met Exclusive
Collection Space ‘Le Saint-Laurent’. Pal
aan de oevers van de Saint Lawrencerivier,
midden in de wildernis. Ver weg van typisch
toeristische plekken. En bovendien ideaal
om bijvoorbeeld te combineren tijdens een
rondreis met huurwagen door Oost-Canada.
WALVISSEN EN BEVERS
In de zomer is Charlevoix een eindeloos
speelterrein voor wie houdt van actie,
sensatie en natuur. Op en rond de Saint
Lawrencerivier valt heel wat te beleven.
Walvissen observeren, kajakken, en pittoreske dorpjes. Ook het Charlevoix-massief
geeft zijn geheimen prijs. Denk aan canyoning, bevers spotten, hiken en e-mountainbiken.
Daarnaast zal je je in de winter ook niet
gauw vervelen. Op deze plek van de piste skiën met de rivier op de achtergrond.
Ongetwijfeld een van de meest spectaculaire ski-ervaringen ten oosten van de Rockies.
– 11 –

3
CLUB MED

QUEBEC CHARLEVOIX 4

Eindeloos speelterrein zomer
én winter voor wie houdt van
actie, sensatie en natuur.

Club Med

Olympische skipistes en
de charme van Piemonte
Met meer dan 400 km skipistes is Sestriere het grootste skigebied van Italië. Sterker nog,
dit wintersportparadijs buiten Turijn was een van de sneeuwarena’s op de Olympische
Winterspelen in 2006. Meet jezelf met heroïsche olympiërs tijdens je verblijf in Club Med
Pragelato Sestriere. Het uitgelezen skioord voor een sneeuwvakantie met een goddelijke
portie dolce vita.

CLUB MED
PRAGELATO SESTRIERE 4

Slalom in het spoor van grote
kampioenen en beleef een
zinderende skivakantie.
SKIËN ALS KAMPIOENEN
Als een kogel de pistes afroetsjen voor een
winterse adrenalinekick? De kabelbaan
recht tegenover Club Med Pragelato Sestriere 4 brengt je rechtstreeks naar de

249 Skipistes

Groen (beginners): 7
Blauw (gemiddeld): 80
Rood (gevorderd): 120
Zwart (ervaren): 42

olympische pistes van Sestriere. Geniet van
400 km aan skipistes tussen 1.350 en 2.823
m hoogte. De langste afdaling? Maar liefst
9 km. Slalom in het spoor van grote kampioenen en beleef een zinderende skivakantie.

ITALIAANSE WINTER
Na de inspanning volgt de ontspanning.
Stap uit je ski’s en geniet van lokale Piemontese delicatessen in het vernieuwde
restaurant La Trattoria. En in bergrestaurant La Tana in barok-chique sfeer beleef
je een écht Italiaanse winter.

Liever skiën in de
Franse Alpen?

Wie wintersport zegt, denkt waarschijnlijk meteen ook aan de Franse
Alpen. Begin aan je volgende skiavontuur in Club Med Peisey-Vallandry 4 ,
in het hart van de met sneeuw bedekte toppen van Paradiski. Of kies voor
Club Med La Rosière 4 in de Savoie.
Op 1.900 m hoogte geniet je hier van
een zuidelijk 180°-panorama op de
Tarentaise-vallei.

Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive

Verken daarna de culturele rijkdommen van
de streek zoals het fort van Fenestrelle, ook
wel de ‘Grote Muur van de Alpen’ genoemd.
Of wat dacht je van een spannende sledetocht met Siberische husky’s?
– 12 –

vakantieresorts op uitzonderlijke locaties. Op maat
van levensgenieters die complete ontspanning, luxe
en privacy zoeken. Vraag naar hun aanbod bij ons,
uw reisagent.

Interhome

Een vakantiehuis volgende zomer?
Wees er op tijd bij!
orige zomer was reizen niet zo vanzelfsprekend. Veel klanten
herontdekten de vakantiehuisformule, anderen deden dat
voor het eerst. In die mate zelfs dat de vakantiewoningen van
Interhome in Italië, Frankrijk, Zwitserland en Spanje zo goed als volgeboekt waren. Ook voor de zomer van 2022 wacht je best niet te lang …

V

ZO IS ER MAAR ÉÉN
Het eigen vakantieritme, de privésfeer, het comfort van huiselijke
voorzieningen en het individuele karakter. De troeven van een vakantiewoning zijn echt uniek. Want in tegenstelling tot een hotelkamer,
bestaat er van ieder vakantiehuis maar eentje.

Vakantiehuis Nendaz – Wallis

Laat je volgende vakantieplannen niet te lang liggen, om zeker te zijn
dat het vakantiehuis van je dromen nog beschikbaar is. Zeker voor
topvakantiebestemmingen als Italië, Frankrijk, Spanje of de Alpen is
dat geen overbodige luxe.

STRENGE ZWITSERSE NORMEN
Kies voor kwaliteit. Een Zwitsers bedrijf als Interhome hanteert dan ook
strenge Zwitserse normen voor al hun vakantiehuizen. Bovendien geniet
je 24/7 van lokale bijstand en een persoonlijk aanspreekpunt ter plaatse.

ta Blanca

Vakantiehuis Javea – Cos

Vakantiehuis Pego
– Costa Blanca

Vakantiehuis Saint-Rémy de Provence
– Provence

DUITS EILAND RÜGEN

“De ontdekking meer dan waard”

Eens iets anders dan Spanje, Frankrijk of Italië? Uit persoonlijke ervaring raadt Thibault Van Look van Interhome
het Duitse eiland Rügen aan.“Een verborgen parel aan de Duitse Oostzee.”

JUGENDSTIL OPENLUCHTMUSEA
“Ten eerste is er de indrukwekkende natuur”, verklapt Thibault. “Witte zandstranden bezaaid met met krijtrotsen, kliffen en bossen.” Een favoriete vakantiebestemming van Albert Einstein en Sigmund Freud. “Maar ook de notabelen uit het voormalige Pruisen
kwamen hier graag op vakantie. Dat kan je nog steeds zien in de badplaatsen Sellin en Binz, allebei een soort jugendstil openluchtmusea.”
BOOMKROONPAD
Ook voor kinderen is het hier echt plezant, zoals het avonturenpark Karls Erlebnisdorf of het ‘Baumwipfelpfad’. “Een soort houten
kraaiennest van zo’n 80 meter hoog, waar je langs een spiraalvormig boomkroonpad naartoe slingert. Ongelooflijk tof met het gezin.”
Rügen zelf eens ontdekken? Bij Interhome vind je hier ruim 80 vakantiehuizen.

Interhome is dé specialist in de verhuur van vakantiehuizen, met in het aanbod woningen in heel Europa en in de staten California, Florida, Washington en New York City in de
USA. Waaronder villa’s met zwembad, chalets, appartementen en zelfs 4.000 huizen waar je tot aan de deur kan skiën! Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Asteria Expeditions

Ittoqqortoormiit

Hondius, Svalbard

GROENLAND

De ontdekking van
Noordoost-Groenland
Noordoost-Groenland is zodanig afgelegen,
buiten het bereik van klassieke schepen,
dat slechts weinigen de kans krijgen deze
regio te bezoeken. In 2023 huurt Asteria
Expeditions daarom het ijsversterkte
schip MV Hondius volledig af. Tijdens deze
expeditiecruise kom je op plaatsen die voor
andere poolreizigers verborgen blijven.
Met zoveel mogelijk tijd aan land, en met
Nederlandstalige begeleiding.

NO O R DO O S T
GR O E NL AND

Île de France

SP I TSBE RG EN
Longyearbyen
Daneborg
Keiser Frans Joseph Fjord

Scoresby
Sund

Poolcirkel

TROTSEER HET PAKIJS
De beste periode om dit uitgestrekte gebied
te exploreren? In de late zomer, wanneer de
toendra zich hult in een spectaculaire herfsttooi en de kust voldoende ijsvrij is. Maar
vergis je niet, zelfs dan heb je nog steeds een
ijsversterkt schip nodig om het resterende
pakijs te trotseren.
INUITGEMEENSCHAP
Tussen Spitsbergen en Groenland spot
je walvissen, robben en misschien wel
ijsberen. Eenmaal aangekomen aan de
kusten van Groenland, neem je de meest
indrukwekkende ijsbergformaties waar. In
Scoresby Sund vormen talrijke gletsjers
zelfs enorme exemplaren.

Groenlandzee
Ittoqqortoormiit

Akureyri

IJ S L A N D

BELGISCHE CONNECTIE
Op deze onvergetelijke reis verken je
trouwens ook historische plaatsen met
Belgische namen. In 1905 trok Belgische
ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache
hier op expeditie. En wil je uiteraard ook
meemaken: het betoverende noorderlicht!

Deze unieke ervaring
zelf beleven?

Deze expeditiecruise naar NoordoostGroenland (14 dagen/13 nachten)
vertrekt op 25 augustus 2023. Vanaf
€ 9.450 per persoon, inclusief
vluchten van en naar Oostende.
Contacteer ons voor meer informatie.
Poolexpedities, culturele rondreizen,

Halverwege de ruige oostkust ligt Ittoqqortoormiit, thuisbasis van een Inuitgemeenschap. Met een populatie van 450 mensen
is dit een van de meest afgelegen plaatsen
op aarde.
– 14 –

Nederlandstalig begeleide groepsreizen en reizen
op maat? Die buitengewone belevenissen voor de
meerwaardereiziger vind je bij Asteria Expeditions.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Hotel Morabeza ****

Zandstrand van Santa Maria, Sal

KAAPVERDIË

Aards paradijs met
Belgisch kantje
Op droombestemming Kaapverdië, een exotische getaway op zes uur vliegen van Brussel, is Hotel
Morabeza een ware pionier. Een gastvrij luilekkeroord dat veel weg heeft van een gezellig dorpje. Kom
thuis in een charmehotel met Belgische roots, stevig verankerd in de lokale gemeenschap.

PIONIERS VAN BIJ ONS
1967, bijna 55 jaar geleden, is een jaar dat ze bij de
Belgische familie Vynckier nooit zullen vergeten.
Toen werden Gaspard en Marguerite verliefd op
het Kaapverdische eiland Sal. Wat begon als een
eigen vakantiehuis, bouwden de pioniers uit tot een
charmant 4-sterrenhotel met 120 kamers. Een klein
paradijs, maar een grote referentie binnen de Kaapverdische gemeenschap en hotellerie.
EEN ZORGZAME FAMILIE
Dat je hier verblijft in een familiaal gerund charmehotel, merk je aan alle details. Zo is ook het personeel
hier altijd deel van de familie. Tijdens de afgelopen
coronaperiode maakten de eigenaars er een erezaak
van alle medewerkers aan boord te houden.

De maanden dat het hotel verplicht gesloten bleef,
werden aangewend voor een renovatie van de omgeving. Zoals een nieuwe promenade, aangeplant
met palmen en gezellig verlicht. Alsook een grondig
onderhoud en schilderwerken.

ZALIG NIETSDOEN
Neem daarbij de uitzonderlijke ligging langs het gouden zandstrand van Santa Maria, en je hebt dé ideale
plek voor vakantie. Zalig nietsdoen, een boek lezen,
je batterijen opladen … En genieten van het uitzicht
op de oceaan.
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Pure ontspanning? Watersportplezier? Culinaire verwennerij?
Exotische huwelijksreis? In Hotel Morabeza op Kaapverdië kan
het allemaal. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Holland America Line

De legenden van het Hoge Noorden
Een cruiseavontuur naar de Noorse fjorden en idyllische gletsjermeren, wie droomt er niet van? Omdat je met Holland
America Line vanuit Amsterdam vertrekt, bereik je het ongerepte Noorwegen bovendien al na één dag varen. En aan
boord van de Rotterdam reis je ook nog eens met hun allernieuwste vlaggenschip.

GEIRANGERFJORD
Loodrechte bergwanden en reusachtige watervallen drijven
je schip voorbij. Terwijl de rivieren zich een weg kronkelen
door de bossen, strekken de meren zich verder uit dan het
oog reiken kan. Geen wonder dat deze door de Geirangerfjord
gevormde meesterwerken werden uitgeroepen tot Unesco
Werelderfgoed.

KASTEELACHTIG ÅLESUND
Een ander hoogtepunt is visserstad Ålesund, voor een groot
deel afgebrand in 1904, maar kleurrijk heropgebouwd in art
nouveaustijl. Met kasteelachtige torentjes, spitse gevels en
een sprookjesachtige sfeer.

Combineren met de culturele parels van Noord-Europa? Maak er één groot avontuur van met zowel
de Noorse fjorden als de Baltische Zee, met onder andere Helsinki, Kopenhagen, Tallin en Stockholm.
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Geirangerfjord

Wie zin heeft in een iets actievere excursie, kan hier heerlijk
wandelen of mountainbiken. Beklim de 418 traptreden naar
En wanneer een rubberen expeditieboot je tot dicht bij de
de top van de Aksla-berg en word beloond door een spectawatervallen brengt, of je met een kajak tussen de steile kliffen
culair uitzicht over de Sunnmøre Alpen.
NOORSE FJORDEN
peddelt, weet je het zeker: het Geirangerfjord moet zowat de
allermooiste plek van Scandinavië zijn.

Holland America Line

Denali Nationaal Park

ALASKA

Bekroonde Alaska-specialist
Cruisen met de beste in Alaska? Holland America Line wordt consequent bekroond voor hun expertise
over deze bestemming. Zowel door reisexperts en cruisepassagiers, als door internationale reismedia
en cruise-community’s. De rederij brengt reizigers er dan ook al 75 jaar naartoe. Nog vóór Alaska zelfs
een Amerikaanse staat werd.

ARCTISCH BLAUWE GLETSJERS
Van een 7-daagse rondvaart van en naar Seattle of
Vancouver, tot een uitgebreid en iconisch programma
tot diep in Alaska. Hoe lang je avontuur naar Alaska
mag duren, bepaal je zelf. Wat wel vaststaat, is dat het
een onvergetelijke belevenis wordt. Overladen met
arctisch blauwe gletsjers, onder sneeuw bedolven
bergtoppen en bijzonder wildlife.
INSIDE PASSAGE
Een van grootste hoogtepunten is de Inside Passage.
Een beschermd netwerk van schitterende vaarroutes, slingerend langs fjorden en de ruige kust van
zuidoostelijk Alaska. Onderweg spot je de wilde dieren van het Noorden waaronder bultruggen, orka’s,

Amerikaanse zeearenden en bruine beren.

TOENDRA WILDERNISTOUR
Ook Denali Nationaal Park is voor velen een belangrijke reden voor een cruise naar Alaska. Met Holland
America Line beleef je het epicentrum van ‘The Last
Frontier’ bovendien als geen ander. Tijdens een wildernistour door de toendra bijvoorbeeld kom je oog
in oog te staan met beren en elanden.
Of vlieg hoog boven de majestueuze taigabossen en
maak een landing op een van Denali’s mooiste gletsjers. Wild van rivierrafting? Een opwindende vaartocht voert je over de Nenana-rivier, een van Alaska’s
onstuimigste wilde wateren.

Cruisen is meer dan een reisschema. Holland America Line blijft trouw aan de tijdloze elegantie van het oceaanreizen. Vanaf het moment
dat je aan boord stapt van hun ruime, middelgrote schepen, merk je het verschil. En dankzij de Nederlandstalige bemanning en begeleiding
bij bepaalde excursies voelt je hele avontuur supervertrouwd aan. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Cosmic Travel
COLOMBIA

Op de pedalen naar El Dorado

Boyacá, Oostelijke Andes, Colombia © ProColombia

Een wielerland, geografisch gezegend door de Andes. Met een grote verscheidenheid aan terreinen en landschappen. Waar temperatuur niet afhangt van seizoenen, maar van hoogtemeters. Waar je letterlijk in één
dag bergop naar de sneeuwgrens of bergaf naar de tropen kan koersen. In Colombia beleef je een epische
fietsvakantie, in het wiel van renners als Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Carlos Betancur en Sergio Henao.

Fietsmomenten & memories

• 9-daagse fietsvakantie
• Van en naar Bogota
• Toegankelijke tour voor getrainde fietsers
Vraag ons gerust ook naar andere
fietsvakanties.

BEKLIMMING VAN MONSERRATE
Het rittenschema opent in Bogota. Op zondag, dan weert de Colombiaanse hoofdstad
alle auto’s uit zijn belangrijkste straten en
is er enkel plaats voor koning fiets. De gids
neemt je mee op een etappe door de stad.
Meer dan enkel de pleinen, parken en historische monumenten leer je zo bovendien
het échte Bogota kennen. Zijn politiek en

cultuur, zijn bewogen geschiedenis, zijn
buitengewone graffitikunst.
Wie daarna de heuvel van Monserrate beklimt, geniet van een klinkende beloning:
een spectaculair uitzicht over de stad.

LEGENDARISCHE GOUDSTAD
De volgwagen brengt je de volgende fietsdag naar de Lagune van Guatavita. Hoewel
op 3.000 m hoogte de fietsen al klaar staan,
klikken we nog niet meteen in de pedalen.
We houden even halt aan de oevers van het
meer, waar de wereldberoemde mythe van
goudstad El Dorado is ontstaan.
– 18 –

Het begon als een legende over een met
goudpoeder bedekt stamhoofd en een meer
waar zijn onderdanen hun schatten aan
offerden. Maar tegen de tijd dat de verhalen
de oren van de Spaanse conquistadores bereikt hadden, waren ze aangezwollen tot één
grootse mythe. Over het bestaan van een ontzagwekkende goudstad en een lagune waarvan de dieptes overladen waren met goud.

COLOMBIAANSE WIELERSNACK
Dwars door de weelderig groene Andes-landschappen rijden we naar het dorp
van Guasca. Deze stopplaats is gekend om
zijn ‘arepa’s’: hartige pannenkoeken van

Latijns-Amerika
zoals jíj het wil

Deze 9-daagse fietsroute is een voorbeeld van de vele fietsvakanties uit het
aanbod van Cosmic Travel. Er zijn tal
van verschillende mogelijkheden, afhankelijk van je fietsniveau en de plaatsen die je wenst te ontdekken.
Ook voor andere belevingen weet
Latijns-Amerikakenner Cosmic Travel
als geen ander een speciale rondreis
samen te stellen. Een selfdrive op eigen
ritme door Mexico of Costa Rica? Een
trip naar de zoutvlaktes en het Reareservaat in Bolivia? Of de woestijn van
Atacama in Chili? Vertel ons hoe je dit
adembenemende deel van de wereld
wil beleven.

© ProColombia

Guatapé, Westelijke Andes, Colombia
© ProColombia
Coffee Country, Westelijke Andes, Colombia © ProColombia

kaas en maïs. Wie deze Colombiaanse wielersnack heeft geproefd, heeft pas écht in de
Altiplano gefietst.

KASSEIEN IN VILLA DE LEYVA
De volgende dag fiets je van de woestijn
van La Candelaria via Raquira naar de
16e-eeuwse kasseistraten van Villa de Leyva.
Meteen ook de ideale vertrekpost om de
onverharde wegen van Boyacá met stalen
ros te trotseren. Fiets daarna door naar de
archeologische vindplaats El Infiernito en
proef een glas in een echte Colombiaanse
wijnmakerij.

Na de rode rivier van Las Gachas, waar we
ook even stoppen voor een verfrissend
kopje-onder, bereiken we de finishlijn van
dit Colombiaanse fietsavontuur. Die ligt
in erfgoedparel Barichara, een van de best
bewaarde koloniale dorpjes van het land.
Fan van Latijns-Amerika? Cosmic Travel heeft
al 30 jaar expertise in maatwerkreizen naar dit
immense en boeiende continent. Ontdek hun
aanbod voor wereldreizigers, avonturiers en
luxereizigers. Ook voor gezinnen met grote of
kleinere kinderen hebben ze heel wat in petto.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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Villa de Leyva, Oostelijke Andes, Colombia
© ProColombia

Curaçao

FAMILIEVAKANTIE

Bon biní op Curaçao
Zeg nu zelf: eens de kinderen in hun sas zijn, is je familievakantie meteen geslaagd. Met alleen maar vrolijke
gezichten is Curaçao dan ook de perfecte familiebestemming. Een mix van zon, zee en strand, kleurrijke
plekken en avontuur voor jong en oud. Elke dag zalig weer en tropische temperaturen, ook tijdens onze
Belgische koude wintermaanden. Op Curaçao is het altijd zomer.

VAKANTIE VOOR HET HELE GEZIN
Je zal het al snel merken: Curaçao is een
kindvriendelijke bestemming. Of je nu met
het gezin in een all-inclusive resort of een
kleiner boetiekhotel verblijft, de inwoners
van Curaçao dragen kinderen een warm
hart toe. Er zijn heel veel mogelijkheden
om aan het strand te dineren, terwijl de
kinderen zich vermaken in het zand. Vaak
zijn er grote zandbakken, speeltuintjes en
klimrekken aanwezig.
VERTIER AAN ZEE
Curaçao is een speeltuin voor groot en klein.
De stranden zijn heel rustig met weinig golven en een ondiepe inloop. Zo is het voor
het hele gezin makkelijk om met je flippers
en snorkel de onderwaterwereld vanaf het

strand te ontdekken. Met een grote kans
om een zeeschildpad of zelfs een gezonken
scheepswrak te spotten.Zijn de kinderen
al iets ouder? Ook dan is er volop avontuur
te beleven zoals, beachtennis, kajakken,
beachvoetbal of zelfs jetskiën.
Schrik niet op wanneer je op het strand
voorbijgelopen wordt door een leguaan.
Net als jij genieten de zachtaardige hagedissen met volle teugen van het zonnige
strandleven.

Boka National Park. Start bij het indrukwekkende Boka Tabla waar onvoorspelbare
golven neerslaan tegen een ondergrondse
grot.
Of trek er een dagje op uit naar de Ostrich
Farm, het Children’s Museum of beleef
een unieke ervaring met dolfijnen bij de
Dolphin Academy.

Afro-Caribische tradities, een smeltkroes van

OP AVONTUUR MET HUURAUTO
Tijd voor meer actie? Dan raden we je echt
een huurauto aan. Ideaal om het compacte
eiland in alle vrijheid te ontdekken met het
hele gezin. Ga op verkenning in het Shete
– 20 –

culturen en tropische temperaturen. Curaçao
is de perfecte uitvalsbasis voor gezinnen met
kinderen. Vraag naar deze bestemming en
vluchtmogelijkheden bij ons, uw reisagent.

Voortaan kan je vanuit Zaventem zelfs rechtstreeks naar Curaçao vliegen.
Vraag ons naar de mogelijkheden.
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Bangkok

Kwai-rivier

Kui Buri National Park

Ayutthaya

Chiang Mai

Koh Chang
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Travelworld

an glinsterende tempels en mysterieuze grotten, tot verborgen baaien en uitgestrekte nationale
parken. Zoveel redenen waarom het wondermooie Thailand het land van de glimlach genoemd
wordt. Lieven Bossaert van verre-reizen-specialist Travelworld bezocht deze bestemming al
verschillende keren en toont je graag zijn favoriete plekjes.

V

BRUISENDE HOOFDSTAD BANGKOK
Wat Lieven betreft is Bangkok hét epicentrum van Zuidoost-Azië. Een bruisende
hoofdstad met een overdosis aan bezienswaardigheden, van tempels en paleizen tot
marktjes en Michelinrestaurants. Of zoek
de rust op langs minder bewandelde paden.
Zoals een fietstocht met Nederlandstalige
begeleiding langs de Chao Phraya-rivier,
langs oude wijken en plaatsen waarvan je
het bestaan niet eens kende.
OVERNACHTEN OP DE KWAI-RIVIER
Dieper de natuur in. In het veelzijdige
landschap van Kanchanaburi geniet je van
avontuurlijke activiteiten en nationale parken. Overnachten op de Kwai-rivier? We
kennen hier verschillende drijvende hotels
en lodges naar elk budget. Een treinrit op
de Bridge On The River Kwai, bekend van
de gelijknamige film, maakt een tripje door
Kanchanaburi compleet.
AYUTTHAYA & CHIANG RAI
Een trekpleister die veel reizigers ten onrechte overslaan: Ayutthaya. De voormalige

hoofdstad is een Unesco werelderfgoedsite
met honderden en honderden eeuwenoude
tempels en ruïnes. Mag het iets recenter?
De sierlijke, witte tempel van Chiang Rai
werd gebouwd in 1997 en is zelfs nog niet
helemaal af. Tragische, historische scènes
worden afgewisseld met popcultuur zoals
beeltenissen van Michael Jackson en Spiderman.

OLIFANTEN SPOTTEN
De tijd dat toeristen op de rug van een olifant poseerden is gelukkig (bijna) voorbij.
In de vele diervriendelijke opvangcentra
waar verwaarloosde olifanten opgevangen
worden, kom je op een verantwoorde manier in contact met deze indrukwekkende
dieren. In Kui Buri National Park bij de Birmese grens kan je trouwens wilde kuddes
olifanten spotten.
OUDE STADSKERN CHIANG MAI
De leukste stad van Noord-Thailand volgens Lieven is het levendige Chiang Mai.
Fantastische marktjes, restaurant, bars en
tempels maken de oude stadskern super– 23 –

Chiang Mai

De mooiste spots van Thailand

gezellig. Ook de regio rond de stad is het
ontdekken waard. Watervallen, heuvels,
bossen en zelfs de hoogste berg van Thailand. Jezelf verrassen? In de prachtige bergdorpjes kan je logeren in tal van bijzondere
accommodaties. Een ware verademing en
een schitterend contrast met het drukkere
stadsleven.

ARCHIPEL KOH CHANG
Eerder op zoek naar zon, zee en strand?
De lange zandstranden van Phuket kent
iedereen wel, maar er zijn ook eilandjes
waar je het gevoel hebt als eerste aan te
komen. Een van onze absolute favorieten:
Koh Chang. Een archipel van wel meer
dan 50 eilanden, waarvan de meeste onbewoond. Relaxed, paradijselijk en bovendien
heel betaalbare luxe. De ideale afsluiter
voor je ontdekkingsreis door Thailand.
Travelworld is al meer dan 30 jaar dé referentie op
vlak van verre bestemmingen. Het werd zelfs drie jaar
op rij bekroond als beste touroperator voor verre reizen.
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

PONANT

CORSICA, FRANKRIJK

Expeditie naar Île de Beauté

© Studio PONANT - Philip Plisson

0 mei 2022. In Nice verlaat je het vasteland voor een 8-daagse ontdekkingsreis in wijzerszin rond de
wilde en ruwe kusten van Corsica. Het gezelschap: een expeditieteam van ornithologen, historici
en andere experten en wetenschappers. Het schip: de luxueuze en technologisch geavanceerde Le
Bougainville. De beste omstandigheden dus om de geheimen die zich achter de rotsformaties van Corsica
schuilhouden, te ontrafelen. En met wat geluk ook tuimelaars, grienden en walvissen te spotten.

3

CITADEL IN HET NOORDEN
In Saint-Florent zet je voor het eerst voet
aan wal. In de holte van de gelijknamige
golf in het noorden van Corsica. Baai en
badplaats worden gedomineerd door de
citadel van deze oude Genuese stad. Aan
de westelijke punt van de golf: de ruïnes van
Torra di Mortella, een verdedigingsfort dat
de republiek in de 16e eeuw tegen indringers moest beschermen.
DRAKENGROT
Ook Bonifacio is spectaculair. De oude vestingstad lijkt haast in zee te storten, maar
weet zich nog net vast te klampen aan het
alleruiterste puntje van Zuid-Corsica.
Daarna nemen de expeditieleden je mee
naar enkele zeegrotten, de habitat van
valken, papegaaiduikers en gierzwaluwen.

Voorbij de kalkstenen kliffen betreed je
daarna de grot van Sdragonatu. In de spleet
van het dak van deze ‘drakengrot’ herken je
de vorm van het eiland.

SCHIJNBAAR STUURLOOS
Zo’n 11 km zuidwaarts liggen de Lavezzieilanden. Onbewoonde eilanden van graniet, schijnbaar stuurloos op drift in de
smaragdgroene zee. Dit natuurreservaat
herbergt heel wat zeldzame, wilde bloemsoorten. Waarnemingen die je op deze
plek in je logboek hoopt vast te leggen: gele
hoornpapaver en witte zeenarcis.
DE WIND ALS BEELDHOUWER
Geniet van uitzonderlijke uitzichten over
de kalkstenen kusten aan de Golf van Santa Manza en zet koers naar Roccapina. De
bijzondere rotspieken zijn een soort sculp– 24 –

turen van de wind, in de vorm van dieren en
mensen. Een rotsformatie in de gedaante
van een liggende leeuw op de top van een
rotspunt is hier een van de beroemdste
grillen der natuur.
De Sanguinaires-archipel bestaat uit
uitkijkpunt Pointe de la Parata en vier
vulkanische eilanden. Op Mezu Mare, het
grootste van de vier, bespeur je een rijkdom
aan erfgoed, waaronder het seingebouw
uit 1865. In het westen verken je ongerept
schiereiland Revelatta en Calvi, hoofdstad
van de Balagne-regio.

Klaar voor een weergaloze ontdekkingscruise met
PONANT? Vraag naar hun aanbod bij ons, uw
reisagent.

© Studio PONANT - Chloé L’hernault

© Studio PONANT - Nicolas Matheus

Wild en authentiek
Corsica
•
•
•
•

Van en naar Nice
Aan boord van Le Bougainville
8 dagen / 7 nachten
Meerdere vertrekdata in 2022:
30 mei, 6, 13, 20 en 27 jun, 4 en 11 jul

In de prijs inbegrepen: alle excursies
per rubberen expeditieboot en kajak,
mogelijkheid tot duiken, volpension,
open bar. Contacteer ons vrijblijvend
voor meer informatie.
Bonifacio, © Studio PONANT - Chloé L’hernault
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PONANT
BRETAGNE, FRANKRIJK

Herontdek de Bretoense kust
en frisse kijk op de oneindige rijkdom van Bretagne? Op deze authentieke reis
verken je de verrassende Bretoense kust, zijn vuurtorens en natuurlijke wonderen. Zoals de Ponant-eilanden waar de rederij zijn naam aan te danken heeft.
Letterlijk vertaald: ‘waar de zon ondergaat’.

E

BRÉHAT, VERRASSEND EILAND
Vanuit Saint-Malo vaar je met expeditieschip Le Champlain naar Bréhat. Het eiland
doet opkijken met zijn roze granietrotsen
en een grote verscheidenheid aan flora. Op
het uiterste punt waakt de vuurtoren van
Paon sinds 1853 over de woeste kustlijn.
De Glénan-eilanden roepen dan weer het
exotisme van de verre Seychellen op. Met
witte stranden en een paradijselijke decor.
Neem daarna op Houat zeker de moeite voor
een stevige wandeling. Dan ontvouwt het
eiland zich tot een paradijs voor liefhebberbotanisten.

© Studio PONANT - Philip Plisson

DE ROTSEN VAN TAS DE POIS
Meer naar het zuidwesten beland je op het
toepasselijk genaamde Belle-Île-en-Mer
(‘mooi eiland in de zee’). Een dag later trakteert de landtong van Pointe des Poulains
je op een ongerept panorama van geërodeerde rotsen, grotten, fijne zandstranden en
heidevelden. Rijp voor verkenning.
Langs het voorgebergte van Pointe de Pen
Hir, op het verste puntje van schiereiland
Crozon, ligt Tas de Pois. De zes rotsen, volgens legenden gebouwd door titanen, dragen elk een Bretoense naam. Bern-Id, Ar
Forc’h, Chelott, Pen Glaz, Petit Daouët en
ten slotte Grand Daouët. De tegen de rotsen
beukende golven en het steeds veranderende licht zorgen samen voor een bijzonder
schouwspel.
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Bretagne:
tussen wilde kusten
en vuurtorens
•
•
•
•

Van en naar Saint-Malo
8 dagen / 7 nachten
Aan boord van Le Champlain
Meerdere vertrekdata in 2022:
7, 14, 21 en 28 sept, 5 okt

In de prijs inbegrepen: alle excursies
per rubberen expeditieboot en kajak,
volpension, open bar. Contacteer ons
vrijblijvend voor meer informatie.

Klaar voor een weergaloze ontdekkingscruise met
PONANT? Vraag naar hun aanbod bij ons, uw
reisagent.

edito

© Studio PONANT - Philip Plisson

Bewust
kleinere
schepen
Met zes nieuwe zusterschepen, de
PONANT EXPLORERS, breit PONANT
een verlengstuk aan hun concept van
luxueuze expeditiecruises. Deze schepen tellen elk slechts 92 kajuiten en
suites, en combineren een uitgekiend
design met geavanceerde technologie.
Ze zijn allemaal uitgerust met een ‘Blue
Eye’-onderwatersalon, een unicum
in de cruisewereld. In gebieden met
helder water zorgen ze voor een fabelachtig uitzicht op de zeebodem. Een
onvergetelijk kijk- en luisterspektakel
dankzij de combinatie met de weerklinkende oceaangeluiden.

CRUISE À LA FRANÇAISE
PONANT is de enige cruiserederij
onder de Franse vlag. Aan boord ademt
dan ook alles Franse flair: van service,
wijnen tot gastronomie en lokale
specialiteiten zoals zeevruchten en
les galettes bretons … Maar wel steeds
tweetalig (Engels en Frans).

Petit Minou , Brest, Frankrijk
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Adagio
AZOREN & MADEIRA

6 tips voor een
actieve vakantie
op de Azoren

De Azoren vormen een van Europa’s best bewaarde geheimen.
Een verloren natuurparadijs met vulkanen en bossen. Zo puur
en ongerept, dat het ál je zintuigen prikkelt.
We vroegen specialist Adagio naar de leukste activiteiten
op de Azoren, gevarieerde archipel van vulkanische eilanden.
Benieuwd wat je hier met hele gezin kan beleven?

1. CANYONING
Het binnenland van de eilanden São Miguel, Flores en São Jorge
verbergt veel watervallen en stromen die smeken om een canyoning-excursie. Wandelen door het water, springen in glinsterende waterplassen, tussen uitgesleten rotsen glijden en
langs metershoge watervallen abseilen … Dé ingrediënten voor
een vakantie vol adrenaline en plezier in een door de natuur
geschapen waterpark.
2. WALVISOBSERVATIE EN KRATERSNORKELEN
Op expeditie ontdek je de prachtige zuidkust van São Miguel.
Observeer wilde walvissen in hun natuurlijke habitat. Ga daarna
snorkelen in de krater van een gezonken vulkaan op het eilandje
Vila Franca do Campo. Dit natuurreservaat is enkel bereikbaar
per boot na reservatie.
3. ZWEMMEN MET DOLFIJNEN
Na een zorgvuldige briefing krijg je de kans om te snorkelen en
te duiken met dolfijnen, walvissen en mantelroggen. In open zee,
en zonder hun natuurlijke gedrag te verstoren. De diepblauwe
zee, de nieuwsgierigheid van deze dieren en het kristalheldere
water bezorgen je een overweldigende ervaring.
4. BEKLIMMING PICO
Een ervaren wandelaar? Op de top van berg Pico (2.351 m) geniet je van een waanzinnig uitzicht over de centrale eilanden.
Je start op 1.200 m, onder begeleiding van een gelicentieerde
Pico-berggids. Wie kiest voor de nachtbeklimming, geniet ‘s
ochtends van de eerste zonnestralen aan de horizon. Of vertrek
in de late namiddag voor een overnachting op de piek.
5. VULKANISCH STOOFPOTJE
Uiteraard mag een begeleid bezoek aan de vulkanische grotten,
fumarolen en kokende modderpoelen niet ontbreken. Ga bijvoorbeeld naar Terceira, Pico of São Miguel. En bij het meer aan
slapende vulkaan Furnas maken locals ‘cozido’ klaar. Een traditionele stoofpot, aan de kook gebracht door vulkanische stoom.
6. BEGELEIDE FIETS- OF WANDELTOCHT
Wie op pad gaat met een erkende natuurgids, ontdekt het mooiste van de Azoren te voet of met de fiets. Van afwisselende paden
langs caldeira’s tot wandelparadijzen São Jorge en Flores. Of een
begeleide fietstour rond ‘lila eiland’ Terceira, zijn pastelkleurige
zonsondergangen en weelderige cryptomeria-bossen.
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Familiepret
op Madeira
Ook subtropisch eiland Madeira is een ideale bestemming
voor een avontuur met de hele familie. Hieronder enkele
ideetjes voor een actieve vakantie in de weelderige natuur.

CANYONING OF KAJAK?
Wandel door boomheide- en laurierbos naar de ‘Levada das
25 Fontes’, waar tal van watervallen samenkomen in één
natuurlijke poel. Of neem deel aan een canyoning-avontuur
om de loop van de rivier al wandelend, zwemmend, springend en abseilend te volgen. Ook geschikt voor absolute
beginners!
De leukste manier om de vogels en waterdieren van Madeira te leren kennen is misschien wel een kajaktocht van
Garajau naar Machico. Een toffe activiteit voor het hele
gezin, zeker in combinatie met zwemmen, snorkelen en
het verkennen van grotten en verlaten stranden.

VULKAANGROTTEN
Nog meer actief familieplezier? Wat dacht je van een mountainbiketocht in de bergen, langs natuurparken en watergangen? Eindpunt is het uitkijkpunt van Portela, met een
geweldig uitzicht over Porto da Cruz. Of ga op jeeptour
naar de natuurlijke zwembaden van Seixal en de vulkanische grotten van São Vicente. Nog meer avontuur beleef je
tijdens de coasteering-activiteit: klauteren, springen en
zwemmen langs de kustlijn.

TIP

Liever een actieve vakantie met 100% wandelen
of fietsen? Op het Portugese vasteland of de
eilanden? Laat het gerust weten, we bezorgen je
graag een reisvoorstel op maat van je wensen.

Met een passie voor de Portugese cultuur, heeft Adagio zich gespecialiseerd in
Portugeestalige bestemmingen. Met doorgedreven maatwerk verzorgen ze je
reis naar Portugal, de Azoren, Madeira, Kaapverdië, São Tomé en Príncipe. Bij
Adagio vind je bovendien het grootste assortiment kleinschalige hotels en
charmeverblijven. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Live To Travel
ZUID-AFRIKA

Op avontuur in het land
van de Kaap
Je in de zevende hemel voelen op het uitkijkpunt van God’s Window. Oog in oog staan
met de Big Five. Kennismaken met de big chief in het Koninkrijk van de Swazi en in de
voetsporen treden van ontdekkingsreiziger Bartolomeo Dias naar ‘zijn’ Kaap de Goede
Hoop. Op 18-daagse rondreis dompelt Afrikaspecialist Live To Travel je helemaal onder in
de Zuid-Afrikaanse cultuur en natuur. In alle vrijheid op eigen tempo, of met het comfort
van reizen in groep, met Nederlandstalige begeleiding.

MAJESTUEUZE VERGEZICHTEN VAN DE
PANORAMAROUTE
Een traject dat zeker niet op je reis door
Zuid-Afrika mag ontbreken is de Panoramaroute, met zijn indrukwekkende landschappen, watervallen, valleien, bergformaties en
kloven. Neem de tijd om de 180 km lange
route langs verscheidene uitzichtpunten
en gezellige dorpjes te volgen. Hoogtepunt
is ongetwijfeld de Blyde River Canyon, de
derde grootste kloof ter wereld, met de Drie

Blyde River Canyon

tuurpark in Zuid-Afrika. Ga samen met ervaren rangers de wildernis in (per open jeep
of zelfs te voet) en hou je camera bij de hand,
want met een beetje geluk spot je hier de ‘Big
Five’: leeuw, buffel, luipaard, neushoorn en
olifant. Na een dag vol intense belevenissen
geniet je ’s avonds van een ‘braai’: een typische barbecue rond het kampvuur en onder
een prachtige sterrenhemel.

HET KLEINE KONINKRIJK VAN DE SWAZI
Koninkrijk Swaziland wordt volledig omgeven door Zuid-Afrika en Mozambique
en is qua oppervlakte vergelijkbaar met
Wallonië. Ongeacht de bescheiden grootte
van dit land, heeft het heel wat te bieden.
Zo is Mlilwane Wildlife Conservancy een
opmerkelijk reservaat dat een bezoek meer
dan waard is. Maak er kennis met de veelzijdige cultuur van de Swazi aan de hand van
een rondleiding in een traditioneel dorp en
fiets per mountainbike tussen de zebra’s
en antilopes die in het park aanwezig zijn.
Door de afwezigheid van roofdieren is dit
een volkomen veilige activiteit.

Rondavels en God’s Window. Je zal versteld
staan van al dat landschappelijk schoon!

SAFARI IN HET ICONISCHE KRUGER
NATIONAAL PARK
‘s Avonds kom je aan bij het vernieuwde
verblijf van Kruger Safari Lodge, dicht bij
het uitgestrekte Kruger Nationaal Park. De
volgende ochtend wakker worden met de
wilde geluiden van de bush, veel dichter bij
de natuur kan je niet komen!
Kruger Nationaal Park is wereldberoemd
voor zijn enorme variatie aan wildleven,
ongeëvenaard door eender welk ander na-

Kruger Nationaal Park
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Bij het napraten rond het kampvuur, komen de wrattenzwijnen je zelfs misschien
vergezellen.
Overnachten kan je in een ‘beehive’ (bijenkorf ), een kenmerkende lokale koepelconstructie van gras met een lage deur en
zonder ramen. Een wel heel aparte manier
om de nacht door te brengen!

HET OMVANGRIJKE KWAZULU-NATAL
Kwazulu-Natal is een provincie die zijn
naam dankt aan de dominante etnische
groep die er zijn thuis heeft: de Zulu’s. Het
landschap is er erg divers, van de ZuidAfrikaanse bush in het noorden, tot de zandstranden aan de warme Indische Oceaan en
de imposante Drakensbergen aan de grens
met Lesotho. Door het uitgebreide aanbod
aan activiteiten verveel je je hier nooit:
jeepsafari’s, boottochten, diepzeeduiken,
snorkelen, wandelingen, dorpsbezoeken …
Zo zal het aanschouwen van nijlpaarden en
krokodillen tijdens een bootcruise op Lake
St. Lucia je beslist bijblijven!
TOCHT LANGS DE BEFAAMDE
TUINROUTE & ROUTE 62
De Tuinroute brengt je van Port Elizabeth
langs de meest charmante kuststadjes van
de Zuid-Afrikaanse West-Kaap tot het pittoreske Hermanus, waar je van juni tot november walvissen (Zuidkapers) kan spotten.
Je valt ook tijdens dit gedeelte van de reis
gegarandeerd van de ene verbazing in de
andere omwille van de oogverblindende
stranden, schijnbaar eindeloze wandel-

Drakensbergen

typische Kaaps-Hollandse architectuur en
overheerlijke wijnen, naar Kaapstad.

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

Onze favoriete rondreis
(OOK HET JAAR ROND INDIVIDUEEL
MOGELIJK)
Ga op 18-daagse groepsreis en ontdek
Kruger Nationaal Park, Swaziland,
Drakensbergen, Oudtshoorn, Kaapstad en zoveel meer. Vertrekdata in
2022: 19 jan, 19 feb, 30 maa, 13 jul, 14
sept, 11 okt en 6 nov.
Prijs: vanaf € 3.190 p.p.
(single supplement: € 500)
(internationale vluchten inbegrepen)

Betty’s Bay pinguïns

Tafelberg

routes en de buitengewone natuurpracht.
Zelfs adrenalinejunkies komen hier aan
hun trekken met de hoogste bungeejump
van de Bloukrans Bridge (216 m!), in de
omgeving van Tsitsikamma Nationaal Park.
Maar vergeet zeker niet de Tuinroute even
te verlaten voor een bezoek aan Oudtshoorn,
de hoofdstad van de struisvogelboerderijen.
Van hier brengt de legendarische Route 62
je door de wijnlanden, met zijn typische
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In de Afrika-brochure van
Live To Travel vind je alle info.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Live To Travel is dé specialist voor
budgetvriendelijke tot exclusieve op maat
uitgewerkte reizen naar Afrika en droomstranden
in de Caraïben en Indische Oceaan. Jaarlijks krijgen
ze het vertrouwen van duizenden klanten voor het
uitwerken van hun droomreis. Live To Travel gaat
geen enkele uitdaging uit de weg. Vraag naar hun
aanbod bij ons, uw reisagent.

Rivages du Monde
SPANJE & PORTUGAL

Douro, rivier van goud
Kronkelend langs de ruwe en romantische landschappen van Portugal en Spanje, is de Douro-rivier heer
en meester. De met wijngaarden bedekte oevers vormen de geboortegrond van de rijkdom van deze regio:
porto en vinho verde. We presenteren je graag deze pracht van een riviercruise uit het aanbod van Rivages
du Monde. Een 8-daagse trip met Nederlandstalige begeleiding.

Dag 1 & 2
BRUSSEL - RÉGUA - LAMEGO
Lijnvlucht naar Porto en inscheping aan
boord van de MS Queen Isabel (5*). Eerste aanleghaven is Régua, toegangspoort
tot wijnregio Alto Douro. Na de middag
op verkenning in Lamego. In het Lamego
Museum ontdek je een mix van Portugese
schilderwerken en Vlaamse wandtapijten.

drijvende luxehotel de Spaanse grens in
Vega Terron. Op de top van de heuvel bezoeken we het middeleeuwse dorp van
Castelo Rodrigo, de kasteelruïnes en de
Reclamador-kerk. ‘s Avonds diner met de
kapitein.

van de barokkunst. Terug aan de monding van de Douro, zien we hoe Porto zich
spreidt over het heuvelland. Porto’s bruggen, monumenten, azulejo’s, bloemrijke
balkons en winkelstraten zijn een lust voor
het oog.
Vanop het plein van de Kathedraal van Sé,
een van de oudste relieken van de stad, geniet je van een adembenemend uitzicht
over de rivier en de daken van Porto.

Op het wijnlandgoed van Quinta da Avessada geeft de eigenaar je een persoonlijke
rondleiding. En wanneer de avondgloed
zich als een dekentje over de wijnlanden
sluiert, schuif je gezellig mee aan tafel. Geniet van een muzikaal opgeluisterd diner
met lokale specialiteiten en hier geproduceerde wijnen.

Dag 3

Dag 4

VEGA TERRON - CASTELO RODRIGO
Langs diepe en steile valleien bereikt je

SALAMANCA
Op panoramische stadsrondrit door de
oude stad van Salamanca ontdek je heel
wat Unesco Werelderfgoed, waaronder
de universiteit op de Patio de las Escuelas.
Opgericht in 1215 en een van de oudste universiteiten van heel Europa.

Dag 5 & 6
RÉGUA - PORTO
Na een wijnproeverij in Régua trekken
we naar Solar de Mateus. Dit elegante,
18e-eeuwse landhuis is een pronkjuweel
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Dag 7 & 8
GUIMARÃES - BRAGA - BRUSSEL
In Guimarães staan het middeleeuwse
Largo da Oliveira en het hertogenkasteel
van Bragança op het programma. Volgende halte: Braga, tot op vandaag nog steeds
een van de belangrijkste religieuze centra
van het land. Hét symbool van de stad is
de 12e-eeuwse kathedraal, de eerste van
Portugal.

5 REDENEN VOOR DE DOURO
MET RIVAGES DU MONDE

TIP

Krijg je maar niet genoeg van Portugal?
Kies na je riviercruise gerust voor drie extra
dagen Lissabon. De elegante hoofdstad met
zijn glorieuze, maritieme verleden is een ideaal
verlengstuk voor deze vakantie.

1) Dankzij de chartering van volledige schepen neemt
Rivages du Monde de totaliteit van de cruise in
handen. Keuze van het schip, uitwerken van de reisroute,
organisatie van de excursies, kwaliteit van de hotels en
taalgarantie.
2) Nederlandstalige of tweetalige (NL en FR) omkadering aan boord. Excursies door Nederlandstalige gidsen
of met simultaanvertaling door de reisbegeleiders.
3) Aan boord én aan land kan je steeds rekenen op
persoonlijke assistentie van één of meerdere
reisbegeleiders of de cruisedirecteur.
4) Professionele sprekers leggen je bestemming bloot
met historische, geopolitieke, ecologische en culturele
inzichten. Ze reiken je de sleutels aan om de rijkdom van
de landen en zijn bewoners beter te begrijpen. In alle
verscheidenheid en met respect voor lokale tradities.
5) Schip op mensenmaat, maximaal 112 passagiers.

De aanpak van Rivages du Monde doet dromen van bekende, verrassend bekeken en ongekende horizonten. Van Donau, Douro, Rhône en Saône, tot Wolga en Neva en Mekong.
Met een hart voor cultuur, ontdekking en een onvergetelijke, menselijke beleving. Alle cruisemedewerkers waken voortdurend over het vlekkeloze verloop van jouw vakantie.
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Odysseus & Aman
MIDDELLANDSE ZEE

Magische verwennerij
Fabuleus, fenomenaal, niet te overtreffen. Met woorden als deze kom je als gast van een Aman-resort
terug thuis. Want mochten hotels meer dan vijf sterren kunnen krijgen, dan kregen de ongeëvenaarde
getaways van Aman er wel tien. Het zelf ervaren? Belgische luxespecialist Odysseus stelt je alvast enkele
exclusieve verblijven voor aan de Middellandse Zee.

TURKS SCHIEREILAND
Langs de Egeïsche Kust van Turkije vind je een smeltkroes van
klassieke geschiedenis en natuurlijke schoonheid. Van Unesco
werelderfgoedlocaties als Efeze, Priëne en Milete tot pittoreske
baaien en afgelegen plekjes. Waar de traditionele, Turkse ‘gulets’
tussen de eilanden varen en de locals nog steeds aan eeuwenoude
ambacht doen.

OTTOMAANSE VILLA
Amanruya is een afgelegen toevluchtsoord, ergens aan een rustige
baai tussen olijfgaarden en cipressen. Via het privéstrand leiden
kronkelende kiezelpaden je naar dit indrukwekkende luxehotel.
Een exclusief dorpje met villaverblijven in Ottomaanse stijl, gekenmerkt door een ongekend niveau van service en intimiteit. Het oog
voor detail, gebruik van natuurlijke materialen en spectaculaire
overloopzwembad getuigen van onversneden wereldklasse.

Langs de geschelpte kustlijn van schiereiland Bodrum vallen zo veel
mysteries te doorgronden, dat we je graag een luxeverblijf laten zien
dat deze bestemming als geen ander weet te capteren.
Wie met Odysseus op reis gaat, mag enkel het beste verwachten. Deze specialist

Bij Aman kom je steeds thuis in een wereld van ongenaakbare luxe. Alsof je wordt

in luxereizen selecteert enkel absolute tophotels en stelt je rondreis met de grootste

verwelkomd in het huis van goede vrienden. De meer dan 30 zorgvuldig gedesignde

zorg samen. Je vakantie is in ervaren handen. Vraag naar hun aanbod bij ons,

luxeverblijven bevinden zich steeds op de meest ontzagwekkende locaties. Je vindt

uw reisagent.

hun aanbod in de brochures van Odysseus, kom gerust langs voor een exemplaar.
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SCHIEREILANDJE IN MONTENEGRO
Liever het paradijs ontdekken aan de Adriatische Kust? Sveti Stefan, een schiereilandje in Montenegro, is misschien wel een van
Europa’s laatste uithoeken van werkelijk wilde schoonheid. Roze
stranden, kristalhelder water en bergen bedekt met pijnbomen.
Aman Sveti Stefan is een voormalig koninklijke residentie in dit
eilanddorp met geheime baaien. Een privéparadijs dat bekend staat

als een van de allermooiste van heel Montenegro. De met de hand
gerestaureerde gebouwen uit de 15e eeuw herbergen de 51 kamers,
huisjes en suites van het eiland. Elk individueel ingericht met aandacht voor de originele details, in harmonie met de eeuwenlange
geschiedenis van het eiland en zijn charme. Vind de ultieme relaxatie in de Aman Spa, op de zonneterrassen, drie privéstranden
of het sensationele klifzwembad.

Een citytrip om nooit te vergeten?
Mocht je een verbluffend verblijf zoeken om je bezoek aan
de legendarische stad Marrakech helemaal af te maken,
vraag ons bijvoorbeeld naar Amanjena. Dit paleisachtige
verblijf overspoelt je met serene rust te midden van uitgestrekte tuinen en schaduwrijke binnenplaatsen. Puur
genieten vanuit je gigantische Pavillion-suite (175 m²),
geïnspireerd op de roze gebouwen van het oude Marrakech.

Liever een exclusieve belevenis in Venetië? In de stad van
de bruggen kennen we misschien wel het meest luxueuze
hotel. In Aman Venice verblijf je in het 16e-eeuwe Palazzo
Papadopoli, een van de acht monumentale palazzi langs
het Canal Grande. De indrukwekkende kamers en suites
combineren historische fresco-plafonds en rococo-kunstwerken met een filmisch zicht op het kanaal.
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Slovenië
CULINAIRE VAKANTIE

Europese Regio van
de Gastronomie 2021
lovenië maakt stilaan naam als culinaire bestemming.
Dankzij een groene gastronomie, gestoeld op duurzame principes, werd het land verkozen tot Europese
Regio van de Gastronomie 2021. Op culinaire reis proef je de
smaken van de terroirs.

S

ERFGOEDKEUKEN
Ingrediënten uit naburige akkers, weiden, meren en boomgaarden, met een korte reis van veld naar bord. De Sloveense
cuisine is er een van erfgoed en traditie, verschillend per regio.
De Sloveense Alpen putten bijvoorbeeld uit de rijkdommen van
de bergweiden met typische kazen en andere zuivelproducten.
Vaak in combinatie met ‘žganci’, traditioneel een puree voor de
hardwerkende landarbeider.

Gostilna pri Lojzetu, één Michelenster

Langs de Middellandse Zee en in het Karstgebergte krijg je dan
weer de smaak van gedroogd vlees te pakken, gerijpt door de
bora-wind. Naast vis, wilde asperges en andere natuurlijke lekkernijen, wordt in Slovenië ook al eeuwenlang zout gewonnen.
En daar doen ze verdomd verrassende dingen mee.

400 JAAR OUDE WIJNRANK
De negen wijnregio’s van het land produceren tal van topwijnen.
In Maribor groeit trouwens de oudste wijnrank ter wereld. Zelfs
na 400 jaar produceert die nog steeds druiven.

Beste vrouwelijke chef ter wereld
Tafelen in Slovenië is smullen op elk niveau. Van een
charmante dorpsherberg tot hoogstaande gastronomie.
De Michelingids telt nu 53 Sloveense restaurants. Tweesterrenrestaurant Hiša Franko wordt zelfs tot de 50
beste keukens van de planeet gerekend.
Aan het fornuis: Ana Roš, in 2017 nog verkozen tot ‘s werelds beste vrouwelijke chef. Ze werkt nauw samen met
lokale paddenstoelenplukkers, kruidkundigen, herders,
jagers en vissers. En tovert zelfs de meest bescheiden
ingrediënten om tot onvoorstelbare gerechten.
Ana Roš, Hiša Franko

Waar je ook kijkt, Slovenië is een groene, actieve en gezonde bestemming. Het is
al jaren een voortrekker in duurzame ontwikkeling, wat hen als eerste land ter wereld
de titel Global Green Destination bezorgde. Vraag naar deze bestemming bij ons,
uw reisagent.
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Air Transat
CANADA

Montréal:
multiculturele metropool
ontréal is een prachtige stad om op zichzelf te ontdekken tijdens een citytrip. Maar evenzeer een interessant
startpunt voor een grote rondreis door regio Québec
en Oost-Canada. Met airline Air Transat start de Canadese
gastvrijheid bovendien al vanuit je vliegtuig in Zaventem.

M

LEVENDIGE STAD
Montréal is na Parijs en Kinshasa de grootste Franstalige stad
ter wereld. De multiculturele metropool is trouwens elk seizoen bijzonder levendig. In de zomer zijn hier tal van festivals,
zoals het Montreal International Jazz Festival, het grootste jazzevenement ter wereld.
Tijdens de jaarlijkse Formula 1 Grand Prix zorgt de hoogste klasse in de autosport dan weer voor een grote adrenalinekick. En
met het grootst aantal restaurants per inwoner in heel Canada,
is Montréal ook voor lekkerbekken een grote aanrader.

RECHTSTREEKS VANUIT ZAVENTEM
Vanaf de lente van 2022 vlieg je met luchtvaartmaatschappij
Air Transat van Zaventem rechtstreeks naar Montréal en van
Amsterdam rechtstreeks naar Toronto. Vanuit Brussel-Zuid vlieg
je dankzij de snelle tgv-verbinding met de ‘Train + Air’-service
het jaar rond vanuit de Parijse luchthaven Charles de Gaule. En
of je nu kiest voor Economy Class (met mogelijkheid tot Option
Plus voor nóg meer comfort) of Club Class: de attente crew heet
je van harte welkom.

Splinternieuwe Airbus
Aan boord van de nieuwe Airbus A321neoLR begint je vakantie al in het vliegtuig. Meer ruimte in Economy Class, 50%
minder kabinegeluid en grotere individuele touchscreens.
Of kies voor een upgrade naar Club Class, een gloednieuwe
klasse met een exclusieve kabine, gastronomische maaltijden en gepersonaliseerde service van topniveau.
De Airbus A321neoLR is ook nog eens de groenste in zijn
klasse. Met 15% minder brandstofverbruik en een 50%
lagere uitstoot van NOx-broeikasgassen.

Vlieg naar Canada met Air Transat, verkozen tot ’s Werelds Beste
Vakantieluchtvaartmaatschappij 2021 op de Skytrax World Airline Awards.
Vraag naar deze airline bij ons, uw reisagent.
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Groepsreizen 50 Plus

JAPAN

In groep de wereld rond
Als 50-plusser op reis met een kleine groep gelijkgestemden? Met reisorganisatie Groepsreizen 50 Plus
geniet je van een op-en-top programma, met de grootste zorg samengesteld door eigen professionele reisbegeleiders. Met niet louter ter plaatse, maar gedurende de volledige reis Nederlandstalige begeleiding.
Van vertrek tot thuiskomst in Zaventem. Kortom, alle vakjes zijn aangevinkt om een bestemming in alle
rust en in al zijn facetten te kunnen ontdekken.

OOK VOOR ALLEENREIZENDEN
Ben je alleen of wil je partner niet mee op reis? Ook
alleenreizenden zijn van harte welkom. We voorzien
zelfs een formule op kamerdeelbasis, zo heb je altijd
de mogelijkheid om mee te gaan zonder singlesupplement. Geef het bij je aanvraag zeker mee als je een
kamergenoot zoekt. En omdat je reist in kleine groep,
leer je alle leden van je reisgezelschap beter kennen.

NEEM ALLE TIJD
Een land van rode tempels en roze bloesems, van
geisha’s en samoerai, van aloude tradities in contrast
met de modernisering … Japan is zo bijzonder dat we
er alle tijd voor nemen. Zo slapen we de eerste vier
nachten in Kyoto om even te acclimatiseren. De beste manier om alle facetten van de stad te ontdekken
en uitgerust de rondreis voort te zetten.

17-DAAGSE GROEPSREIS JAPAN
Met Groepsreizen 50 Plus kan je letterlijk de hele
wereld rond. Van een korte citytrip in Europa tot
een rondreis naar bucketlist-bestemmingen wereldwijd. Japan staat bijvoorbeeld nog maar net op de
planning. Ga mee met reisbegeleidster Thérèse De
Waele op 25 mei 2022 op 17-daagse groepsreis naar
het land van de rijzende zon.

Geniet van een uiterst gevarieerd programma met
cultuur, natuur en Japanse gastronomie. Met zorgvuldig geselecteerde hotels en gebalanceerde maaltijden. Zin om mee te gaan?

Citytrip, culturele rondreis, cruise, ver weg of dichtbij … Met Groepsreizen 50 Plus ontdek je de wereld in een ongedwongen sfeer, samen
met andere 50-plussers en met Nederlandstalige begeleiding van bij het vertrek. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten
Dubai – Abu Dhabi – Ras Al Khaimah – Fujairah

We Are Dubai is een nieuw reismerk van Jempi Reizen

Bij boeking GRATIS ticket DUBAI EXPO
www.wearedubai.be | hello@wearedubai.be | 09 395 55 05

stijlvol de wereld rond
jempi reizen
Slagmanstraat 23
9080 Lochristi
T 09 395 06 06
lochristi@jempireizen.be
Dendermondesteenweg 494
9070 Destelbergen
T 09 378 31 91
destelbergen@jempireizen.be
WWW.JEMPIREIZEN.BE
WWW.JEMPICRUISES.BE

