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Welke
reisplannen
heb jij?
Ontdek onze selectie
nieuwe bestemmingen én
klassiekers revisited.

voorwoord

Welke reisplannen heb jij?

D

e wereld van reizen wordt steeds bereikbaarder. En het aantal mogelijkheden
en bestemmingen groeit razendsnel. Fantastisch voor jou en je reisgezelschap.
Maar hoe vind je in die eindeloze mogelijkheden de trip die het beste bij je past?

Als jouw reisagent is het ons vak om tussen de duizenden aanbiedingen snel en accuraat net die reis te selecteren die op jouw lijf geschreven is. En omdat we enkel met
betrouwbare partners werken, heb je bovendien niet alleen de garantie dat de hele trip
vlekkeloos verloopt. Maar ook dat deze perfect beantwoordt aan jouw wensen, dromen
en hooggespannen verwachtingen. En gebeurt er toch iets onvoorziens? Dan zorgen wij
er samen met hen voor dat je de nodige bijstand krijgt.
In dit magazine vind je enkele tips voor een trip tussendoor, tot suggesties voor unieke
once-in-a-lifetime ervaringen. Genieten van de winterzon? We selecteerden enkele
prachtige eilanden van Azië tot Amerika. Nieuwe bestemmingen én klassiekers revisited.
Al gehoord van de Andaman eilanden? Wil je Mauritius, Kaapverdië, Tenerife en Jamaica
op een andere manier beleven? Graag een rondreis, fly & drive of gewoon een weekje
heerlijk relaxen? Cruisen naar het einde van de wereld of liever dichtbij de zeilen hijsen
richting Spanje of de Noorse Fjorden?
Wat je ook kiest, laat de uitwerking over aan experts. Aan ons.
We maken er graag iets onvergetelijks van.
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club med

De grootste sportschool
ter wereld
Stel je voor ... Een adembenemende zonsopgang aan het ponton in Les Boucaniers. Je slalomt met je wakeboard door de golven en laat alle beslommeringen varen terwijl de zeelucht een aangename verkoeling
brengt. Of klief je liever met een zeilboot door de heerlijk warme baaien in de Indische Oceaan? En heb je
niet altijd al gedroomd van een diepzeeduik in wonderlijke onderwatercanyons vol eeuwenoude scheepswrakken? Of een nachtelijke zwemtocht tussen schildpadden en maanvissen?

an raden we je vol vertrouwen een
Club Med vakantie aan. Van bij het
begin stond sport centraal in hun
filosofie. De sleutel tot het succes? Gekwalificeerde en gepassioneerde instructeurs,
competitief sportmateriaal van een uitstekende kwaliteit en een state-of-the-art
sportinfrastructuur.
Pure ontspanning of een ware adrenaline
boost? Trainen op kracht, souplesse,
intensiteit of uithoudingsvermogen? Of ben
je toe aan een compleet nieuwe sportieve
uitdaging? In de Clubdorpen is het aanbod
voor alle leeftijden en alle niveaus. Maar
steeds van een bijzonder hoog niveau. En na
elke inspanning kan je heerlijk nagenieten
in de uitstekende resorts.

D

WATER, WINTER ÉN OUTDOOR
Zeilen met een catamaran in Turkije, water
skiën in Mauritius, funboarden in Bali, duiken in het turkooizen water van de Malediven. Overal ter wereld laat Club Med je
proeven van nieuwe uitdagingen. En niet

alleen van watersport. Tennis en golf, bijvoorbeeld. Met zicht op een azuurblauwe
zee of een majestueuze bergtop wordt het
allemaal net iets exclusiever. Verfijn je spel
in de tennisacademie van Sandpiper Bay geleid door de trainer van André Agassi, Anna
Kournikova en Monica Seles. Of oefen je slag
op ritmische en uitdagende golfparcours
ontworpen door de allergrootste toppers.
Met adembenemende landschappen, een
service op maat en zelfs een echte ‘golfcruise’.
De wetten van de zwaartekracht tarten?
In de vliegende trapeze oefen je lucht
acrobatiek en evenwichtsfiguren. Terwijl
je je meteen bekwaamt in jongleren en
trampolinespringen. In Punta Cana in de
Domincaanse Republiek is er zelfs een
samenwerking met het mythische circus
gezelschap Cirque du Soleil in een speciaal
ontwikkelde circusruimte.

Club Med ben je steeds op de juiste plek: pal in
de mooiste wintersportplaatsen van Frankrijk
en de wereld. Wat dacht je van La Plagne 2100,
een magnifiek resort in het hart van Paradiski,
een van de grootste en mooiste skigebieden ter
wereld. Met meer dan 425 km pistes.
Kies voor de all-inculsive formule: 0% zorgen,
100% plezier! Naast de accommodatie zijn ook
5u skilessen per dag voor alle niveaus inbegrepen, evenals skipas. Geniet ook van après-ski
geluk (catering, avonden, spa*, off-ski activiteiten). En meer dan 30 sportieve activiteiten
in en rondom het resort zoals een tocht met
sneeuwschoenen en Nordic walking. Ook je
kids worden verwend: samen met ons team
zetten ze hun eerste stapjes op de latten, leven
zich uit in het skipark voor kleintjes ...
Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive
vakantieparken op uitzonderlijke locaties.
Op maat van levensgenieters die complete

Ook het winterprogramma is uniek. Slalom
doorheen de grootste skigebieden. Met

ontspanning, luxe en privacy zoeken. Vraag naar
hun aanbod, bij ons, uw reisagent.

TIP
Ieder jaar organiseert Club Med in enkele gespecialiseerde resorts een speciale week waarin je gecoacht
wordt door voormalige en huidige topatleten zoals Olympisch ruiter Karim Laghouag, ex-profvoetballer en
golfkampioen Alain Boghossian, tennisprof Thierry Ascione en skikampioene Clémentine Lucine. Kom langs en
we boeken jouw ‘Amazing Sport Experience’, een droomvakantie waarin je je meet met de allerbesten!

*met supplement
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HEROPENING ICONISCHE CLUB LA POINTE AUX CANONNIERS, MAURITIUS

Inspanning en ontspanning
voor alle leeftijden
ombineer een sportieve uitdaging met de beste familievakantie
ooit! Op een paradijselijk eiland,
op één van de mooiste stranden van Mauritius vind je het iconische luxeresort La
Pointe aux Canonniers. Een van de prestigieuze vlaggenschepen van Club Med. En
een prachtige herinnering voor ieder die er
ooit verbleef. Nu, 45 jaar na zijn opening in
1972, krijgt het resort een complete make-
over. Eentje waardoor het nóg meer tot de
verbeelding spreekt. Vanaf 24 november
2018 volgt de langverwachte opening.

C

Verblijven doe je er in een mooie bungalow,
gebouwd in koloniale stijl. Je kamer ligt
in het hart van een tropische tuin van 19
hectare, langs een prachtig wit zandstrand
aan de Indische Oceaan. Dé plek voor een
topvakantie voor het hele gezin.
Want wellicht de grootste troef is de Kids
Club vol fantastische faciliteiten en spannende activiteiten voor elke leeftijd. Je
kinderen maken hier nieuwe vriendjes van
over de hele wereld. En in de tussentijd heb

je zelf alle tijd om je sportief uit te leven met
o.a. waterskiën, zeilen met de catamaran,
snorkelen, diepzeeduiken en zoveel meer.
Mauritius is trouwens een topbestemming
voor golfers. Met greens ontwikkeld door
beroemde designers zoals Ernie Els, Bernhard Langer, Peter Matkovich en Peter Aliss.
Na de inspanning ben je welkom in de Zenzone, een tropische oase van rust en sereniteit. Enkel voor volwassenen, afgeschermd
en uitkijkend op de azuurblauwe lagune.
Met Club Med Spa uiteraard. Weelderige
tuinen, waterstralen, lavamuur … De plek
voor wie op zoek is naar complete ontspanning in een adembenemende setting. Puur
genieten in de wetenschap dat je kinderen
zich op hetzelfde moment compleet uitleven. In het nieuwe zwembad, bijvoorbeeld,
speciaal ontwikkeld om maximaal in te spelen op de funbeleving van de hele familie.
En na een fantastische dag voor de hele familie komt ’s avonds iedereen weer samen
voor een kreeftenproeverij op het strand.
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TIP

Het vroegere
specialiteitenrestaurant werd
getransformeerd tot Alma
Gourmet strandlounge.
De plek voor een ultieme, hele
dag lange dinerervaring op een
eersteklaslocatie. Direct aan
het strand, met sfeervol design,
stijlvol meubilair en occasionele
live muziek.

air mauritius

MAURITIUS

Beste eiland volgens golfers
Eiland Mauritius in de Indische Oceaan staat gekend als een ‘post card perfect’ tropisch eiland. Met zijn
hagelwitte stranden is het een droombestemming voor honeymooners. Maar het is ook een van ’s werelds
beste plekken om te golfen. Dat maakte leadingcourses.com bekend, Europa’s grootste beoordelingssite
voor golfbanen. Met een rating van 9,6/10 is het eiland het best beoordeelde eiland om te golfen. Het scoort
daarmee beduidend beter dan andere gerenommeerde Canarische of Caribische golfeilanden.

n dat hoeft niet eens te verbazen.
De weersomstandigheden zijn er
optimaal en de golfbanen spectaculair. Je golft er op prachtige locaties met de
Indische Oceaan als decor. Puur genieten!

E

Reisgids Lonely Planet
plaatste Mauritius in de
Top 10 must-visits
voor 2018!
Laat je golfskills de vrije loop op acht 18hole en vijf 9-hole golfbanen. Sommige
werden zelfs ontworpen door wereldberoemde golfspelers zoals Ernie Els en
Bernhard Langer. Op Mauritius vind je
trouwens 16 keer meer golfbanen per vierkante kilometer dan op een alom geprezen
golfbestemming zoals de Dominicaanse
Republiek. Wist je trouwens dat Mauritius

het derde land ter wereld ooit is waar golf
werd geïntroduceerd?

ACTIEF GENIETEN
Ook andere actieve genieters komen op
Mauritius uitgebreid aan hun trekken. Met
tal van mogelijkheden voor fervente duikers,
kite- en windsurfers. Begin juli is er zelfs de
‘Dodo Run’, een trail run in 5 moeilijkheidsgraden, van 5 tot 50 km.
BEREIKBAARDER DAN OOIT
Voor wie Mauritius wil ontdekken is er
goed nieuws, het eiland was nog nooit zo
vlot bereikbaar. Luchtvaartmaatschappij
Air Mauritius verzorgt in het zomerseizoen
op maandag, woensdag en vrijdag directe
vluchten vanuit Amsterdam en dagelijks
vanuit Parijs. Vertrek je liever vanuit Brussel? Dat kan natuurlijk ook. Er zijn aantrekkelijke tarieven met vertrek vanuit Brussel
via Amsterdam of Parijs.
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Al sinds 1967 brengt Air Mauritius de
rest van de wereld in verbinding met
Mauritius. De luchtvaartmaatschappij bedient intussen 24 regionale en
internationale bestemmingen. Meer
dan enkel een airline, wil Air Mauritius vooral een ambassadeur zijn voor
het eiland. Hun kwaliteitsservice, zowel aan land als in de lucht, werd al
meermaals beloond op de World Travel Awards als Leading Airline. Vraag
ernaar bij ons, je reisagent.

hard rock hotel tenerife

WE WILL ROCK YOU!

Hard Rock Hotel Tenerife
verwent je als een échte Rock God!
Wie Tenerife zegt, denkt aan een strandvakantie en eeuwige lente. Zelfs in de winter. En dat op slechts 4 uur
vliegen! Helemaal fantastisch wordt je vakantie in het nieuwe, nu al legendarische Hard Rock Hotel Tenerife.
Luxueuze accommodaties, spectaculaire faciliteiten, een superieure service. En allerlei kleine attenties die een
echte Rock Star toekomen. Hier word je pas écht in de watten gelegd. Alleen, als koppel of met de hele familie!

ankzij het Rock Royalty programma wordt je verblijf zowel exclusief als spectaculair. Iedere Rock
Star suite heeft een oppervlakte van 154 m²
en biedt een mooi zicht op de omgeving vanaf
een terras omzoomd met glazen wanden.
Overal zijn luxe-extra’s voorzien. Bovendien
staat een persoonlijke butler voor je klaar. En
krijg je prioritaire toegang tot evenementen
en de speciale Rock Spa-faciliteiten.

D

STAIRWAY TO HEAVEN
Bij Hard Rock Hotel Tenerife weten ze dat
welzijn een ritme heeft, een melodie. Daarom
creëerden ze ‘Sound Body’, een holistische
focus op gezond leven. Met muziek als centrale element. En met unieke faciliteiten ontworpen om de ziel te revitaliseren, de geest te
relaxen en het lichaam in balans te brengen.
Verwennerij voor alle zintuigen? Het hotel
verrast iedere dag met een nieuw smaken-

palet in zijn verschillende restaurants. In
Narumi proef je Aziatische specialiteiten
en delicatessen. Montauk richt zich op
vleesliefhebbers. Met een verscheidenheid aan premium rundvlees, exquise garnituren en een select scala aan wijnen en
champagnes wordt dit pure verwennerij
voor de smaakpapillen. Ali Ole verrast dan
weer met unieke interpretaties van mediterraanse klassiekers in een warm en verfijnd decor.

WHISKEY IN THE JAR?
En dan is er The 16th. Een prachtige sky
lounge die je trakteert op cocktails, live muziek en spectaculaire optredens met zicht
op de Atlantische Oceaan met eiland Gomera en vulkaan Teide. Tot slot: The Beach
Club. De plek voor healthy foodies. Ook hier
combineren ze culinaire verwennerij met
live optredens en shows.
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THE BOYS ARE BACK IN TOWN!
& GIRLS JUST WANNA HAVE FUN!
Totale verwennerij dus voor volwassenen.
Maar ook kids beleven hier de tijd van hun
leven. De jongste bandleden – 6 maanden
tot 3 jaar – worden opgevangen in de Lullaby crèche. En van 3 tot 9 jaar is er de Roxity
Kids Club. Met uitgebreid scala aan activiteiten in een kleurrijke omgeving vol muziek, games, wedstrijden, groepsactiviteiten,
talentenshows en vele verrassingen. Puur
topentertainment. En zelfs tieners gaan een
onvergetelijke tijd tegemoet: Xbox-consoles,
65’ hd-tv, een eigen bioscoop. En tal van
spannende activiteiten met leeftijdsgenoten.
Zin in een échte VIP-behandeling? In Hard Rock
Hotel Tenerife bepamperen ze je als een echte
Rock Star! Laat je compleet verwennen in pure luxe.
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

pegase

CASA COOK – MI CASA ES TU CASA

Laidback luxury @ the beach

Schrijf je vakantiegeschiedenis met Pegase in dit juweel van smaak,
cultuur en een fantastische Griekse omgeving.

ankzij het stijlvolle ontwerp
wordt het hotel een met dit
idyllische landschap. Gezellig
genesteld tussen de kubistische Griekse
huizen waan je je in een klein Grieks dorp.
Slow-living, intimiteit en kleinschaligheid
worden hier hoog in het vaandel gedragen. Je verblijft hier niet gewoon, je beleeft het. Pure verwennerij, enkel zo kan
je Casa Cook omschrijven. In combinatie
met een unieke waaier aan Pegase privileges, de ideale mix voor een échte zorgeloze vakantie. Van begin tot einde.

D

Wist je dat het interieur van Casa Cook
al met verschillende design awards werd
bekroond? De slechts 100 casa’s zijn allen
smaakvol ontworpen en ingericht, hout,
aardekleuren en steen zijn gecombineerd
met minimalistisch wit, deze natuurlijke

tinten en mix van rustieke en zachte materialen zorgen voor een uniek decor waarin
het zalig wegdromen is. Tal van kamers hebben rechtstreekse toegang tot een privé of
gedeeld zwembad.
Vooral de ontspannen sfeer vormt hier
een absolute troef. In het hotel vind je
zowel gezellige plekjes voor wie graag intiem geniet als sfeervolle ruimtes voor wie
zich graag koestert in de ‘ambiente’ van
gelijkgezinde reizigers.
Casa Cook staat trouwens garant voor pure
verwennerij van lichaam en geest. Laat je
in de watten leggen in het wellnesscenter
en word weer 100% zen tijdens de yogasessies. In elk Casa Cook hotel vind je ook een
ruime waaier aan sport- en welzijnsactiviteiten. Ontspannen kan je in de hamam of
–8–

in het grote zwembad vlakbij het restaurant.
Tevens de plek bij uitstek om te verdwalen in
een goed boek op een van de comfortabele
ligbedden. Je kan natuurlijk ook kiezen om
te chillen op een van de ligkussen op het
strand met zicht op de Egeïsche Zee. Of voor
paardrijden op het strand, windsurfen, paddle boarding, wandelen en een speedboottocht naar de nabijgelegen eilanden. Steeds
staat het hotelpersoneel klaar met kleine
attenties die je ervaring nog unieker maken.
Culinaire verwennerij? De keuken van
Casa Cook is het hart van het hotel. Enkel
de beste, meest verse en lokale ingrediënten worden gebruikt. Het gepassioneerd
keukenteam schotelt je elke dag heerlijke
mediterrane gerechten voor zoals vers gevangen vis, sappig kwaliteitsvlees, heerlijke
pasta’s en frisse salades. Aan Kima beach

Geluk zit in
de kleine dingen
Intense ervaringen beleven in alle luxe en comfort? Terwijl je
verblijft in kleinschalige, authentieke hotelletjes of stijlvolle
luxeresorts? Samen met reisorganisator Pegase verzorgen we
elk aspect van jouw reis. Wij regelen alles, we laten niets aan
het toeval over. Zodat je de meest kostbare weken van jouw
jaar doorbrengt met een zalig gevoel van vrijheid.

Bij Pegase begint en eindigt je vakantie in stijl. Je geniet standaard van vele privileges met een grote meerwaarde. Die zorgen voor quality time voor jou en je reisgezelschap. En die verwennerij start reeds aan je voordeur. Een privéchauffeur met
luxueuze wagen brengt je tot bij de ingang van de luchthaven.
Ondergronds, dus beschut tegen weer en wind. Geen stress om
zelf te moeten rijden, geen zoektocht naar een parkeerplaats,
je deelt de taxi niet met vreemden … Ook op de bestemming
zelf geniet je van een privétransfer van en naar het hotel en bij
het thuiskomen brengt onze privéchauffeur u in alle veiligheid
terug naar huis.

Honeymooners krijgen steeds een gratis
kamerupgrade via Pegase!

club start je zo de dag met een heerlijk ontbijt. Proef er van de boerderij-tot-bord creaties van beroemde chef-koks Ettore Botrini
en Michaelis Chondrompilas, verrijkt met
gedurfde mediterrane smaken. Ontbijt,
middagmaal of avonddiner? Hier zijn geen
vaste etenstijden. Je eet wanneer je honger
hebt – net als thuis. Want precies dat is de
ziel van Casa Cook: een thuis, weg van huis.

TIP

Behalve in Kos, vind je ook
een Casa Cook boutiquehotel
in Rhodos, maar het aanbod
wordt aanzienlijk uitgebreid.
In 2019 is er de opening
van maar liefst 3 nieuwe
Casa Cook hotels op Kreta,
Mauritius en Ibiza gepland.

Lang aanschuiven op de luchthaven in Brussel behoort tot het
verleden, dankzij Pegase word je in de watten gelegd met o.a.
een afzonderlijke check-in en de Fast Lane service. Eenmaal
in The Loft, dé businesslounge op Brussels Airport, geniet je in
alle rust en comfort van een croissant met koffie of een ander
drankje. Verder geniet je van een bevoorrechte verwelkoming
aan boord van het vliegtuig dankzij een priorty boarding, een
plaats vooraan in het vliegtuig én gratis keuze van je favoriete
stoel vanaf 5 dagen na boeking.
Ben je plots verhinderd om te vertrekken, om gelijk welke reden?
Geen nood. Tot zeven dagen vóór je vertrek kan je zowel afreisdata, bestemming als hotel eenvoudig en kosteloos wijzigen.
Uniek in Belgie.

Reizen verruimt onze blik op de wereld. Met Pegase beleef je dit nog intenser.
Al bijna dertig jaar neemt Pegase je mee naar de mooiste plaatsen op aarde in
de meest exclusieve omstandigheden. Je ontgint vreemde culturen, onbekende
aroma’s en onverwachte smaken en verblijft in luxueuze hotels die uitblinken in
comfort, service en beleving. Droom weg terwijl Pegase elk detail van je vakantie
verzorgt, zodat jij enkel hoeft te genieten. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

footprints

INDIA

Leef even als
een maharadja

Holi Festival of Colors

ichetouroperator Footprints bracht zopas zijn nieuwe Orient brochure uit! Wie het graag wat
actiever ziet, zal aangenaam verrast zijn met de dynamische programma’s in China, Myanmar,
Vietnam, Thailand en Bali. Absolute smaakmakers zijn ook de selfdrive in Oman en Maleisië en
de luxeglampingformules in Ladakh en Oman! En wat dacht je van een beleefreis India? Een tocht naar
niet te missen hoogtepunten, maar ook naar verrassende, zeer authentieke plekken. Enkele ideetjes?

N

GLAMPING IN LADAKH
Glamping of glamorous camping staat voor
het comfort van een hotel gecombineerd
met de natuurlijke omgeving en vrijheid van
een compleet ingerichte luxueuze en sfeervolle tent. Een garantie op een weergaloos
avontuur. Hier word je wakker in een vallei,
verscholen in de schaduw van de Himalaya
toppen. Te midden van indrukwekkende
berglandschappen liggen tal van kloosters
en paleizen. Vanuit je luxe glamping ga je
op ontdekkingstocht, maak je een rit per karavaankameel door de zandduinen van de
Nubra-vallei en ga je raften op de Indusrivier.

LUCHTBALLON BOVEN RAJASTAN
Rajastan is het meest sprookjesachtige deel
van India. De blauwe stad Jodhpur met
zijn imposante Mehrangarh Fort, de oude
Rajput-hoofdstad Jaisalmer, de romantische stad Udaipur aan het Picholameer,
de Taj Mahal in Agra ... Allen laten ze een
overweldigende indruk na.
Met Footprints beleef je deze reis op een
unieke manier. Zo organiseren we een
woestijntocht per kameel naar de roze stad
Jaipur. Een idyllische cruise naar Udaipur
op het Picholameer bij zonsondergang. En
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een romantische ballonvaart over de roze
stad, de Aravali bergen, de woestijn en het
immense Amber Fort. Zo heb je India nog
nooit gezien!

DE ONGEREPTE ANDAMAN EILANDEN
Of misschien ruil je liever het culturele in
voor de Andaman Eilanden, halverwege
Zuid-India en Sumatra. Je verblijf? Het
eiland Havelock met hagelwitte stranden
omgeven door koraalriffen waar kleurrijke
vissen ongestoord zwemmen. Een paradijs voor snorkel- en duikliefhebbers. Je
kan er wandelen door tropisch regenwoud

Gebedsvlaggen, Nepal

nieuw!
nepal 2.0!
TIP

Verblijven doe je in stijl.
Footprints selecteert de
meest verrassende 4- en
5-sterrenaccommodaties.
Originele, kleinschalige
boutiquehotels met een
unieke ambiance.

en vogels spotten, varen door mangroves
en op zoek gaan naar schildpadden die er
hun eieren leggen. Een bestemming voor
rustzoekers, liefhebbers van natuur en onderwaterwereld in een ongerepte omgeving.

TIJGERSAFARI IN BAGHVAN PENCH
Of wat dacht je van een tijgersafari? Een
wildlife rit doorheen de mooiste natuurparken: Satpura, Pench, Kanha en Bandhavgarh. Vol ruige rotspieken, diepe valleien,
klaterende watervallen en dichte wouden.
Spot er luipaarden, buffels, olifanten, wilde
honden, gestreepte hyena’s, krokodillen. En

wie weet … Misschien sta je wel oog in oog
met de Bengaalse tijger? Wat je ook verkiest,
samen met Footprints zorgen we steeds
voor een beklijvende ervaring.

Belgische touroperator Footprints is gespecialiseerd
in het organiseren van individuele kwaliteitsreizen
op maat. Elke reis wordt met zorg samengesteld.
Door hun jarenlange ervaring en grondige
knowhow ontdek je het beste van wat jouw
bestemming te bieden heeft. Vraag naar hun
aanbod bij ons, uw reisagent.
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Een van de meest tot de verbeelding
sprekende landen in Azië is ongetwijfeld Nepal. De Nepalese Himalaya,
met 8 van de 10 hoogste bergen
van de wereld, oefent al meer dan
een eeuw grote aantrekkingskracht
uit op wandelaars en klimmers. Dit
bergstaatje, ingeklemd tussen Tibet en
India, is een waar paradijs voor wandelaars en liefhebbers van trektochten.
Footprints richt zich echter niet alleen
op trekkers! Want naast de Mount
Everest, de bergen en haar bewoners
is er nog veel meer te ontdekken. Ook
cultuurliefhebbers komen aan hun
trekken. Het land waar twee wereldreligies – boeddhisme en hindoeïsme –
elkaar ontmoeten bruist van de cultuur.
De Kathmandu-vallei is de schatkamer
van Nepal. Naast schitterende oude
koningssteden Kathmandu, Bhaktapur en Patan is de vallei bezaaid met
tempels, chortens, pagodes en stoepa’s.
En in het zuidelijke laagland leven in de
natuurparken Chitwan en Bardia nog
neushoorns en tijgers in het wild.

cosmic travel

DROOMREIS LATIJNS-AMERIKA

Durf te kiezen voor
die once-in-a-lifetime trip!

ijna elke reis start met een droom. En voor iedereen is die droom anders. Een
droomhuwelijk in het buitenland. Een eerste reis als koppel, een laatste trip met
de hele familie. Een pagina uit een boek die je altijd bijbleef en die je nu zelf tot
leven wil wekken. Een complete verrassing die je compleet van je sokken blaast. Maar
hoe komt jouw droom tot leven? En hoe zorg je ervoor dat alles naar wens verloopt en
het niet uitmondt in een nachtmerrie?

B

Wat dacht je van een droomreis Latijns-
Amerika? Hoe wild je wensen ook lijken, samen met nichetouroperator Cosmic Travel,
al 25 jaar dé Latin-Americaspecialist, gaan
we op zoek naar de perfecte balans tussen
droom en reis. Enkele voorbeelden …

INTIEM ROMANTISCH HUWELIJK IN EEN
AFGELEGEN PATAGONISCHE KAPEL?
Trouwen, trouwbeloftes hernieuwen of een
trouwverjaardag vieren aan een tropisch
strand? Dat kan. Maar mooier is kiezen
voor minder gekende, idyllische plekken.
Zoals een kapel in de Patagonische vlaktes.
Je start met een wandeling, tocht te paard
of met privéboot naar een champagne
picknick in de bossen in het nationaal park
Nahuel Huapi. Daarna volgt een massage in
een prachtige hut. In de kapel begeleiden
muzikanten je naar de intieme ceremonie
om je trouwbelofte uit te spreken. Bij avondval volgt een gourmetdiner in alle privacy.
Daarna laten we de rest open.

mooiste reizen uit ons leven. Eentje om te
koesteren.” fanny

NAAR MACHU PICCHU ALS
ROLSTOELGEBRUIKER?
Cosmic zet graag een tandje bij zodat iedereen de mogelijkheid krijgt op zijn of
haar droomreis. Ook mensen met een
mobiele, visuele, auditieve of andere beperking. Op individuele basis zorgen ze
dan voor gepaste opvang, transport, verblijf en excursies. Zo organiseerden ze een
trektocht naar Machu Picchu voor mensen
met MS. Met aandacht voor belangrijke
details zoals type rolstoel, beperking, soort
begeleiding …
Een trip naar de zoutvlaktes en het Rea-
reservaat in Bolivia? Of de woestijn van
Atacama in Chili? Steeds zorgen we voor
een leuke, zorgeloze en zelfs avontuurlijke
ontdekking van een land en zijn cultuur.
Zonder beperkingen.

“We hebben genoten van Argentinië! Wat een “Cosmic organiseerde voor mijn familie
magnifiek land, met zijn uitgestrekte natuur, en mijn man, een rolstoelgebruiker, een
vriendelijke mensen … Het reisprogramma
spannende reis naar Bolivia. Iets waar we
was tot in de puntjes verzorgd, alles verliep
al jarenlang van droomden maar niet op
uiterst vlot. Wij danken jullie uit de grond
durfden hopen. Maar het werd een super
van ons hart voor jullie fantastische werk. vakantie! We genoten enorm van elk mo
Dankzij jullie genoten we van één van de
ment samen!” catherine
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Cirkel Terrassen van de Inca, Moray

even weg van onze
materiële wereld?
Tijdens het reizen kunnen nieuwe ervaringen onze ogen openen en ons een
andere kijk geven op het leven. Vanuit
onze persoonlijke interesse en ervaringen in het alternatieve, bieden wij de
mogelijkheid om te reizen naar krachtplaatsen, eventueel onder begeleiding
van een sjamaan. Of verleg je liever je
grenzen door in een klassieke rondreis
een aantal dagen in te lassen met verblijf bij lokale bewoners en zo te ontdekken hoe zij dagelijks leven? Nieuwe
horizonten verkennen was nooit eerder
zo bereikbaar en zo persoonlijk.

GEPASSIONEERD DOOR ARCHEOLOGIE,
EEN SPECIALE VOGELSOORT OF
REPTIEL?
Een vergeten tempelruïne in de jungle? Een
broedplaats voor kleurrijke papegaaien,
reptielen, vogels? Cosmic kent speciale
plekken die zelfs onbekend zijn voor Google.
Geïsoleerde plaatsen enkel bereikbaar met
een privaat vliegtuig, waar klassiek comfort
niet bestaat maar waar passie in volle glorie
jouw comfort is!
“In het hart van Pantanal in Brazilië ligt een
immense, 25.000 ha boerderij. De gebouwen
liggen te midden van het oerwoud. Overal
zie je mangabomen, palmbomen … En elke
avond strijken meer dan 1.000 papegaaien
neer in de boomtoppen. Het geluid is beto
verend … Het roert je ziel. Deze ervaring zal
ik nooit vergeten. Het was simpelweg adem
benemend! Ik kom zeker terug!” agnes
Fan van Latijns-Amerika? Cosmic Travel heeft
meer dan 25 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.

Machu Picchu
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Pantanal

ponant

© Studio PONANT – Philip Plisson

Expeditiecruise
naar de meest ongerepte
plekken ter wereld

ertig jaar geleden droomden enkele jonge officiers van de Franse zeevaartschool van afgelegen,
onontdekte gebieden. Hun passie voor zeereizen inspireerde hen ontdekkingsreizen uit te stippelen langs minder bekende vaarroutes. Van de ijsvlaktes van Arctica en Antarctica, de lagunes van
de Stille Oceaan, de kreken van de Caraïben tot aan de Aziatische kusten. Hun doel was om via de zee de
schatten van de aarde te ontdekken. Vandaag beleven ze nog steeds hun avontuurlijke droom en toveren
deze specialisten in luxe-expedities de cruises van PONANT om tot een unieke ervaring.

D

Een luxecruise aan boord van een van de Ponant Explorers staat garant voor een onvergetelijke reis vol opwindende ervaringen, in het gezelschap van een ervaren
bemanning, deskundige natuuronderzoekers en gepassioneerde sprekers. Zij nemen je mee op expeditie naar
de meest onbereikbare topbestemmingen.

Op excursie met een rubberboot meer je probleemloos aan op een verlaten strand aan de Molukken
in Indonesië, maak je kennis met de geïsoleerde
volkeren van Papoea-Nieuw-Guinea of bewonder
je de prachtig gletsjers van Antarctica. Kan het nog
mooier?

ONVERGETELIJKE EXCURSIES
Of je nu een cruise naar de poolgebieden of de Indische archipel wil, de kleinschalige schepen met geringe diepgang zorgen ervoor dat je zelfs de meest ongerepte streken met je eigen ogen kunt bewonderen.

Elke reis is anders. Maar elke expeditie van Ponant
is een betoverende ontdekkingstocht doorheen de
meest afgelegen en mysterieuze gebieden ter wereld.
Van het hart van de fascinerende poolgebieden tot
betoverende tropische bestemmingen. U
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Respect voor het milieu
Ponant wil een voorbeeld zijn op het vlak van milieubescherming. Ze varen in kwetsbare gebieden en vinden het dan ook ontzettend belangrijk
dat ze het leven in zee en de plekken aan land in
stand houden.
De schepen hebben het label Clean Ship. Zo ben
je er zeker van dat milieunormen strikt worden
nageleefd en dat de bemanning inspeelt op de
nieuwste regelgeving rond recyclage, hergebruik
van materialen, afval- en afvalwaterverwerking aan
boord, vermindering van de CO2-uitstoot, duurzame bevoorrading … In december 2016 kreeg de
rederij trouwens de Trophée de la Charte Bleue
d’Armateurs de France toegekend als erkenning
voor zijn voorbeeldige werkwijze op het vlak van
economische en sociale ontwikkeling en respect
voor het milieu.
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Kimberley, Australië

ponant

Talbot Bay, Kimberley, Australië

Onze favoriete nieuwe cruise met Ponant
ICONISCHE CRUISE NAAR HET WILDE KIMBERLEY, AUSTRALIË
Aan boord van Le Lapérouse, eerste van de Ponant Explorers
U Van Darwin naar Broome: 11 dagen / 10 nachten

Andere memorabele momenten:
U Ord-rivier: tussen Kununurra en Lake Argyle nemen we je mee op expeditie op de Ord-rivier. Met
volop tijd om te genieten van de opmerkelijke
natuur en prachtige landschappen. De tour biedt
eveneens een eenvoudige lunch aan, geserveerd
in een kamp aan de oevers van de rivier.
Op de Hunter rivier, een van de meest pittoreske
delen van de regio, ontdek je wilde mangrove- U Bungle Bungle: ga aan boord van een Cessna-
vliegtuig voor een panoramische vlucht over het
wouden waar zoutwaterkrokodillen jagen op de
Bungle Bungle-massief. Met prachtig uitzicht
meest kleurrijke vogels. Hoogtepunt van deze
cruise wordt ongetwijfeld de ontdekking van de
over Diversion Dam, Carr Boyd Range en PurKing George-rivier en de majestueuze Twin Falls,
nululu National Park.
de hoogste waterval in West-Australië. Maar ook U E
 l Questro-ervaring: een echte El Questro-ranger
je bezoek aan Collier Bay en het Montgomery-rif
neemt je mee op ontdekkingstocht naar Emma
met zijn uitgestrekte lagunes en koraalriffen wordt
Gorge en Zebedee Thermal Springs. Eindigen
een herinnering die je een leven lang zal koesteren.
doe je met een unieke Chamberlain River Cruise.
Kies het ruime sop en zet koers naar de grandioze,
wilde landschappen van Kimberley, op een gloednieuwe Ponant-route. Aan boord van Le Lapérouse
wordt dit een onvergetelijke 11-daagse expeditiecruise
naar een van de laatste ongerepte gebieden op aarde.

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

– 16 –

Blue Eye:
multisensoriële
onderwaterruimte

© Studio PONANT – L. Patricot

De zes nieuwe Ponant Explorers, waarvan Le
Lapérouse de eerste is, combineren een menselijke maat en uitgekiend design met geavanceerde technologie. Zo zijn ze allemaal uitgerust met een ‘Blue Eye’-onderwatersalon.
Deze multisensorische onderwaterlounge,
een unicum in de sector, geeft je kans om de
onderwaterwereld te ontdekken.
Je hebt er een fabelachtig uitzicht op de
zeebodem. Onderwaterprojectoren, hydro
fonen in de kiel die de natuurgeluiden van
de zeebodem laten weerklinken en met de
Body Listening-sofa’s die je via lichamelijke
resonantie een onvergetelijke luisterervaring bezorgen, wordt de beleving compleet.
In de tropische wateren van Australië wordt
deze ruimte zeker een meerwaarde. Bewonder er de kleurrijke koraalwereld, duizenden tropische vissen en zeeschildpadden.
Misschien komt zelfs een walvishaai op
bezoek? Of een grote krokodil met zin in
een lekker hapje?

ponant

© Studio PONANT – JChristophe Dugied

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

tunesië

SPEELTUIN VOOR CULTUURLIEFHEBBERS

Ontdek een schatkamer
vol verbazingwekkend erfgoed

Sidi Bou Saïd

Medina van Tunis

onovergoten Tunesië, op slechts
2,5 uur vliegen. Het land boordevol kleurrijke contrasten is dé
plek voor een deugddoende vakantie. Naast
hemelse zandstranden, een diepblauwe zee,
woestijn, zoutmeren en bergen ontdek je
hier een rijke culturele geschiedenis. We nemen je mee naar onze persoonlijke top 10 ...

Z

3. SIDI BOU SAÏD
Spierwitte huizen in Arabisch-Andalusische stijl met deuren en luiken in azuurblauw. Hier loop je met plezier verloren in
de kronkelende steegjes vol terrassen en
weelderig begroeide tuinen. Drink achteraf
een traditioneel glas thee in het Café des
Nattes of het Café des Délices. Het schitterende uitzicht over de Middellandse Zee
krijg je er gratis bij!

1. AMFITHEATER EL DJEM
Het bekendste culturele wonder van Tunesië?
Het goed bewaarde Romeins amfitheater El
Djem. Het grootste van het Afrikaanse continent, mooier dan het Colosseum. De gele
kleur van de stenen, geven dit amfitheater
een speciale atmosfeer. Je kan er ook de ondergrondse vertrekken van de gladiatoren
bezoeken. En voor wie wil regelen we meteen een prominente plek voor een klassiek
concert dat er wordt georganiseerd. Unesco
Werelderfgoed en echt iets speciaals!

4. GROTE MOSKEE VAN KAIROUAN
De Sidi Oqba-moskee valt op door zijn vestingachtige verschijning. Zijn torens met
kantelen en bastions. Dit Unesco Werelderfgoed gaat terug tot de 7e eeuw en is daarmee
een van de oudste moskeeën in de Maghreb.
De gebedszaal vormt een woud van zuilen
in marmer en purpersteen, bekroond door
een koepel. En de 31,5 meter hoge vierkante
minaret is wellicht de oudste ter wereld.

2. DE OUDE STAD CARTHAGO
Ga op excursie naar Carthago, de mythische
hoofdstad van Hannibal die met zijn olifanten Rome bedreigde. Ook Unesco Wereld
erfgoed. Vanaf de Byrsaheuvel aanschouw
je de indrukwekkende ruïnes van deze oude
stad. Met restanten van het amfitheater en
Romeinse baden. Geniet van de romantische schoonheid van de ruïnes, met uitzicht
op de Golf van Tunis en de schitterende
stadswallen. Een prachtig geschiedenisboek onder de open hemel.

5. MEDINA VAN TUNIS
De kasba van Tunis staat sinds 1979 op
de Unesco Werelderfgoedlijst. De vesting
gaat terug tot de 7e eeuw en heeft heel wat
verrassingen in petto. De overwelfde passages en de kronkelende straatjes komen
via enorme poorten uit op schitterende
paleizen, prestigieuze woningen en mausolea met patio’s vol inlegwerk van steen en
kleurrijk keramiek. In totaal zijn hier maar
liefst 600 uiterst stijlvolle architecturale
meesterwerken te bewonderen.
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Romeins amfitheater El Djem

TIP

Combineer Carthago (2), Sidi Bou Saïd (3), Medina van Tunis (5) en het Bardomuseum (6)
als citytrip. Een opwindende trip naar echte culturele parels!

6. BARDOMUSEUM
Het Bardo Nationaal Museum in hoofdstad
Tunis is een parel van het Tunesische erfgoed. De weelderige collectie antieke mozaïeken is met geen andere te vergelijken.
Deze Tunesische schilderijen op steen
werden blootgelegd door archeologische
opgravingen. Ooit sierden ze de villa’s van
de rijke burgers in deze provincie van het
Romeinse Rijk. Nu vertellen ze het verhaal
van de stad ...

7. POTTENBAKKERS VAN NABEUL
De pottenbakkerskunst van Nabeul is
eeuwenoud. Nog steeds worden in de
werkplaatsen potten, borden en schalen
handmatig vervaardigd en beschilderd. Het
resultaat van al dit harde werk vind je in de
soek. Sta er versteld door de rijke keuze aan
vormen, stijlen en kleuren.
8. SOUKS VAN SFAX
Geëmailleerd, gegraveerd, gebeiteld, ingelegd met edelstenen of koraal, in goud of
zilver? In de etalages van Sfax snuister je
doorheen ontelbare fonkelende sieraden.
Een eeuwenoud verschijnsel: want de beroemde ﬁligraankunst werd hier al door
de Puniërs beoefend. De geheimen werden
van vader op zoon doorgegeven waardoor
de ambachtslui vandaag net zo bedreven
en creatief zijn als hun voorouders.

9. A GALAXY FAR, FAR AWAY
Het Zuiden van Tunesië is beroemd in Hollywood. Talloze kaskrakers werden hier
opgenomen: Indiana Jones, The English
Patient en Gladiator om er maar enkele te
noemen. Maar vooral de decors van Star
Wars blijven bij. Fans kunnen er nog steeds
ronddwalen op de woestijnplaneet Tatooine.
Het huis van Luke Skywalker bezoeken en
struinen tussen de moisture vaporators en
andere Star Wars-rekwisieten.
10. CULINAIRE RIJKDOM
In de mediterrane Tunesische keuken
kan je genieten van het nationale gerecht
koeskoes of andere typische gerechten zoals Tajine, Marqa hluwa, brik à l’oeuf, Salade Mechouia of Odja aux Merguez. Ook
de Tunesische wijnen zijn een aanrader.
Proef een rode Magon of Pinot of een witte
Muscat de Kelibia. Afsluiten doe je met een
typische Tunesische thee en een heerlijk
zoete makroud met dadelvulling.
– 19 –

rustgevende wellness

De batterijen volledig opladen? Na
Frankrijk is Tunesië de tweede populairste wellnessbestemming. Al eeuwenlang is het badritueel hier deel
van het dagelijks leven. In het hele
land vind je uitgebreide faciliteiten
zoals maar liefst 60 ISO-gecertificeerde thalassotherapiecentra. Geniet van een hammam met dampend
stoombad en weldadige massages.
Dompel je onder in het eeuwenoude
reinigingsritueel en breng lichaam
en geest in harmonie.

Tunesië, voor velen een paradijs van zon, zee en
strand. En terecht. Maar wie écht alles wil beleven,
kan een ander Tunesië bezoeken. Een land met
een culturele erfenis van 3.000 jaar.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

holland america line

NOORSE LEGENDEN

Cruisen naar de Fjorden

Geen betere manier om het natuurschoon van de Noorse fjorden te verkennen dan met een cruise. Rederij
Holland America Line neemt je vanuit Nederland mee op avontuur door de mooiste, wildste en meest spectaculaire fjorden. Op sommige plekken slechts enkele honderden meters breed. Vanaf het promenadedek
zie je reusachtige watervallen, loodrechte bergwanden, besneeuwde bergtoppen, glasheldere baaien en
schilderachtige dorpen vlakbij voorbijtrekken.

bsolute smaakmakers? Vissersstadje Ålesund met zijn houten
huizen in Jugendstil-architectuur.
Om helemaal te genieten van de sprookjesachtige sfeer regelen we een kajaktocht door
het hart van de oude stad. Je peddelt langs
de oude huizen, haven, vuurtoren Molja Fyr
en de immense stadsbrug. Andere aanrader
is het Ålesund Aquarium met vissen, roggen,
zeehonden en otters uit de fjorden.

Kers op de taart wordt Sognefjord. Dit op
een na langste en diepste fjord ter wereld “Vooraf wisten we niet of cruisen iets voor
kronkelt 205 km lang langs ansichtkaart- ons was. Maar we waren direct verkocht.
dorpen en steile bergwanden. Van de kust
Het schip is een luxehotel dat beweegt. Het
is betaalbaar, leuk, luxe … Echt vakantie!”
tot aan de machtige bergen van Nationaal
Park Jotunheimen en het blauwe ijs van willem & paul
Nationaal Park Jostedalsbreen.

Hanzewerf Bryggen met zijn kleurrijke
houten handelshuizen is wellicht het meest
gefotografeerde stukje Bergen. Unesco Werelderfgoed ook. Struin rond op de gezellige
vismarkt, breng een bezoek aan het Edvard
Grieg Museum of geniet van versgevangen
vis in één van de havenrestaurantjes. We
raden je ook een rit aan met de Fløibanen
(kabelbaan) naar de hoogste top, mount Ul-

Dit alles beleef je in alle comfort, aan boord
van de splinternieuwe Nieuw Statendam
van Holland America Line. Vanaf december
2018 zet dit schip het nautische erfgoed, de
kenmerkende service en de elegante stijl
voort waar de rederij om bekendstaat. Terwijl de 21e-eeuwse elegantie naar een nieuw
niveau getild wordt. Met grootse ruimtes
vol licht, visuele dramatiek en weelderige

A

riken. Het uitzicht tussen de mistbanken
is geweldig.

interieurs vormgegeven door briljante horecadesigner Adam D. Tihany en legendarische scheepsarchitect Bjørn Storbraaten.

Op cruise pak je één keer je koffer uit en ontdek je
vele bestemmingen. Met Holland America Line
wordt dat nog makkelijker. De meeste afvaarten
zijn vlakbij: vanuit Amsterdam en Rotterdam.
En dankzij de Nederlandstalige bemanning en
begeleiding bij bepaalde excursies voelt je hele
avontuur supervertrouwd aan. Vraag naar hun
aanbod bij ons, uw reisagent.

TIP

Aan boord valt vanalles te beleven. Geniet van de Music Walk met B.B. King’s Blues Club, beleef de
hits van de 50’s tot nu in Billboard Onboard en geniet van ’s werelds beste kamermuziek in Lincoln
Center Stage. Nog meer? Zit midden in de natuur met BBC Earth of kies voor een kookdemonstratie
met America’s Test Kitchen, ga voor speciale activiteiten i.s.m. met O, The Oprah Magazine …
Iedere minuut wordt een belevenis!
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Geiranger fjord, Seven Sisters waterval

Tips or
f
Trips
36

Alaska & Canada, p. 36
National Park Denali, een betoverend biosfeerreservaat.
Samen met nichetouroperator USA Travel spotten we
snorkelende beren, op zoek naar verse zalm.

Latijns-Amerika, p. 12
Wat dacht je van een droomreis Latijns-Amerika? Hoe
wild je wensen ook lijken, samen met Cosmic Travel
gaan we op zoek naar de perfecte balans tussen droom
en reis.

28

Jamaica, p. 28
De échte schatten van Jamaica ontdekken? Dan is een
‘Take-it-easy’ kennismakingstrip naar Montego Bay,
Treasure Beach en Negril zeker iets voor jou.

Kaapverdië, p. 32

Kroatië - Zagreb, p. 24

Het uitgesproken Afrikaanse karakter van Santiago, de
bruisende havenstad Mindelo op Sao Vicente, volledig
relaxen op Sal. Ontdek de drie facetten van Kaapverdië.

Interessante citytripbestemming? Al gedacht aan de
Kroatische hoofdstad Zagreb met zijn levendige straten,
trendy koffiehuizen en street art?

Tenerife, p. 7

Kroatië - Istrië, p. 26

Wie Tenerife zegt, denkt aan een strandvakantie en
eeuwige lente. Helemaal fantastisch wordt je vakantie
in het nieuwe, nu al legendarische Hard Rock Hotel.

In Istrië brengt de eeuwig blauwe Adriatische Zee de
heerlijkste vis en zeevruchten voort. Tafelen is hier een
feest. Met geurige truffels en gouden olijfolie.

Tunesië, p. 18

Italië - Oostenrijk, p. 27

Een land boordevol kleurrijke contrasten … Tunesië is dé
plek voor een deugddoende vakantie. Benieuwd naar
onze persoonlijke top 10?

Een week op de piste met het hele gezin: zowel tof voor
de kinderen als spannend genoeg voor jezelf? Lees hier
het ideale recept voor een onvergetelijke skireis voor
jong én oud.

Antarctica, p. 38

Zwitserland, p. 42

Op 4 februari 2020 gaat de Antactica Expeditie met
HANSEATIC inspiration van start. Aan boord: pool
reiziger Dixie Dansercoer en zijn echtgenote Julie Brown.

De ‘Duck House’ in het Zwitserse Montreux: een charmante woning aan de oever van het Meer van Genève.
En de favoriete stek van Freddie Mercury.
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Noorse fjorden, p. 20

Lapland, p. 34

Van Amsterdam naar Monte Carlo, p. 30

Reusachtige watervallen, loodrechte bergwanden,
schilderachtige dorpen … Niets beters dan een cruise
om helemaal te genieten van de sprookjesachtige
Noorse fjorden.

Ervaar het Noorderlicht zoals je het nooit verwachtte.
Deze vijf logementen maken je reis naar Lapland een
unieke belevenis.

Oceania Cruises maakt van je cruise door Europa een
ware ‘Grand Voyage’ dicht bij huis. Een intieme cruiseervaring met de meest uitmuntende gastronomie op zee.

Griekenland, p. 8

Egypte, p. 33

Gezellig genesteld tussen de kubistische Griekse huizen
waan je je in een klein Grieks dorp. Pure verwennerij,
enkel zo kan je Casa Cook omschrijven.

Samen met Imagine Travel zorgen we voor een wonderlijke ervaring op de Nijl. In alle comfort en vrijheid leg je
aan op plaatsen waar grote Nijlcruises niet komen …
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Mauritius 1, p. 4

Tanzania, p. 40

Op Mauritius vind je het iconisch luxeresort La Pointe
aux Canonniers. Dankzij een complete make-over
spreekt het resort nu nóg meer tot de verbeelding.

Met zijn natuurparken en grote concentratie aan wilde
dieren is Tanzania hét mekka van de safari. Met onder andere de Kilimanjaro en de Serengeti als absolute toppers.

Mauritius 2, p. 6

India, p. 10

Australië, p. 14

Je golfskills de vrije loop laten? Op Mauritius vind je 16
keer meer golfbanen per vierkante kilometer dan op een
alom geprezen golfbestemming zoals de Dominicaanse
Republiek.

Een woestijntocht per kameel naar de roze stad Jaipur,
een idyllische cruise naar Udaipur, een romantische
ballonvaart over het immense Amber Fort … Zo heb je
India nog nooit gezien!

Zet koers naar de grandioze, wilde landschappen van
Kimberley! Aan boord van Le Lapérouse wordt dit een
onvergetelijke 11-daagse expeditiecruise.
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kroatië

ZAGREB

©Zagreb tourist board

Gezellig & verrassend hip

Zagreb

Dankzij de dagelijkse vluchten vanuit Brussel is de Kroatische hoofdstad Zagreb plots een interessante
citytripbestemming. Met monumenten en musea die de sfeer ademen van het oude Austro-Hongaarse rijk.
En daarrond levendige straten, een groene parkengordel, trendy koffiehuizen en street art.

Historisch Zagreb bestaat uit een onderstad
en een bovenstad, die op twee heuvels gelegen
is. Vroeger was de ene heuvel voor de clerus
(Kaptol), de andere voor de adel (Gradec). Nu
zijn de geestelijken vervangen door toeristen,
de adel door lokale hipsters en handelaars.

Zin in wat natuur? Zagreb heeft een 120 jaar
oude, botanische tuin met bomen, bloemen
en planten uit de hele wereld. Mooie paadjes kronkelen er langs prachtig aangelegde
tuinen. De rode houten brug en prieeltjes
geven het geheel een schattige uitstraling.

Vanop elke heuvel springt de Sint-Stefanus-
kathedraal in het oog. Met haar 108 meter
het hoogste gebouw van het land. Maar er
is meer, veel meer. Zagreb telt bijvoorbeeld
meer dan 60 musea en galerijen. Ideale
start is het Muzej Grada Zagreba gelegen
in een gerestaureerd klooster. Je ontdekt
er de culturele, artistieke, economische en
politieke stadsgeschiedenis. Minstens even
interessant is het Kroatische Museum van
de Naïeve Kunst (Hrvatski Muzej Naivne
Umjetnosti) in het Raffay Paleis. Met prachtige schilderijen, tekeningen en beelden van
naïeve kunstenaars uit de 20e eeuw.

De plek om te wandelen, fietsen en hardlopen is het Maksimir park, Zagreb’s oudste
publieke park (uit 1794). Met weides, bossen,
vijvers, beekjes, een uitkijktoren en vlakbij
de zoo.

Een voorstelling bijwonen? Het Kroatische Nationale Theater (Hrvatsko Narodno
Kazalište) is wereldberoemd. Theater, opera
of ballet? We boeken graag een optreden.
Op stap met de kinderen? Voor hen zijn er
maar liefst zes speciale kindertheaters ...

TIP

In het Museum of Broken
Relationships vind je honderden
artefacten van beëindigde
relaties en de verhalen die
erbij horen. Twee kunstenaars
bedachten het concept toen
hun relatie vastliep en startten
de collectie met donaties van
vrienden. In 2011 won het de
Kenneth Hudson Award, een
prijs voor meest innovatieve
Europese museum.
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Fashionistas flaneren in Ilica, de bekendste
winkelstraat. Voor designerwinkels kan je
terecht in de straten Gundulićeva en Frankopanska. En ’s avonds kan je genieten in
een sfeervolle jazzclub aan Trg Jelacica.
Proef zeker ook de voortreffelijke Kroatische
keuken. De restaurants serveren lokale gerechten zoals zagorska juha en een van de
lekkerste specialiteiten van de Kroatische
keuken, zagorski strukli – een lekkere cream
cheese strudel. Maar evengoed lekkere stukken vlees en vis, voor redelijke prijzen.

MOOISTE KERSTMARKT VAN EUROPA!
Al drie jaar na elkaar werd de kerstmarkt in
Zagreb door ‘European Best Destinations’
verkozen tot mooiste van Europa. Helemaal
terecht. Overal in de stad vind je prachtige
kerstkraampjes en souvenirwinkels.
Op het Koning Tomislav-plein staat een geweldige schaatsbaan. En zijn er elke avond
live optredens en dansvoorstellingen. Het
Zrinjevac-park is omgetoverd tot sprookjeswereld. En op het gezellige Europaplein kan
je romantisch uit eten, dansen in een discotheek of genieten van een filmvoorstelling.

daguitstap:
de geheimen van (wijnregio)
hrvatsko zagorje
Prachtig te combineren met een bezoek aan
Zagreb is het heuvellandschap Hrvatsko Zagorje.
Vooral bekend om zijn vele kastelen zoals Trakošćan. Een sprookjesachtige heuvelburcht met
uitzicht over de bossen en het meer.
Andere publiekstrekker is het Krapina Neanderthal
Museum. Hier duik je de geschiedenis in en ga je
op bezoek bij de Neanderthalers in de Hušnjakovo-
grotten. Videopresentaties gecombineerd met archeologische vondsten. Razend interessant!
Wandelen, fietsen, hiken of paardrijden kan je
in het natuurpark op de Medvednica-berg. Extra
troef is er het middeleeuwse fort Medvedgrad vanwaar je een weergaloos uitzicht hebt. En in de winter kan je hier ook skiën of snowboarden. Ideaal
ook te combineren met spa & wellness. In resorts
zoals Terme Tuhelj, Krapinske Toplice en Stubičke
Toplice vind je verkwikkende thermale baden.
Echte wijnconnoisseurs kennen Hrvatsko Zagorje
vooral als vermaarde wijnregio. Met talrijke oude en
beroemde wijngaarden en wijnkelders. Mogelijkheden genoeg om verfijnde wijnen te proeven. Voor wie
wil, stippelen we een smaakmakende wijnroute uit.

Nationaal Park Plitvice Meren is
Unesco Werelderfgoed en een van
de mooiste natuurwonderen van
Europa. Met immense watervallen
en turquoise meren is het er
onbeschrijfelijk mooi. En dat op
amper 2,5 uur vanuit Zagreb.
Een daguitstap meer dan waard.

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

Middeleeuws kasteel Veliki Tabor in Zagorje

caractère

BUITENGEWOON KROATIË

Istrië: Walhalla voor foodies
et hartvormige Kroatische schiereiland is in alle opzichten ‘terra magica’. Niet alleen een wondermooie
natuur en culturele erfenis van zo vele volkeren,
maar ook een gastronomische rijkdom die de meest verwende
fijnproevers kan bekoren. In Istrië brengt de eeuwig blauwe
Adriatische Zee de heerlijkste vis en zeevruchten voort. Hier
vloeit de aromatische muskaatwijn uit Momjan, de onvolprezen ‘malvazija’ en de ‘zwarte’ teranwijn. Tafelen is hier een
feest. Met geurige truffels en gouden olijfolie. Met Istrische
‘prosciutto’ en ‘biska’-brandewijn. In dit Buitengewoon pakket
nemen we je mee op unieke dagtochten naar de smaken van
het mediterrane schiereiland.

H

IN TRUFFELLAND
Bij het krieken van de dag wacht je een fantastisch avontuur.
Samen met een ervaren truffelzoeker en zijn hond ga je op speurtocht naar de zwarte truffel. En uiteraard krijg je nadien de kans
om deze delicatesse te proeven, vergezeld van een lekkere, lokale
Malvazija-wijn. Een roerei smaakte nog nooit zo delicieus!
Volgende stop: een organische olijfgaard waar je de medicinale
krachten van dit vloeibare goud ontdekt. Tijdens een degustatie
leer je kwalitatieve olijfolie herkennen. Dorst gekregen? Je wordt
op je wenken bedient. We trekken naar een wijnkelder waar een
connoisseur je overstelpt met interessante weetjes over de kwaliteitswijnen uit deze regio en hun rijke geschiedenis. Want zelfs de
Romeinen wisten het: in deze streek brouw je echte godendrank.

BESTE RESTAURANT
Tijd voor wat cultuur? Met een gids trek je naar het gezellige
middeleeuwse heuveldorpje Motovun. Geniet van de adembenemende uitzichten en authentieke sfeer van het groene Istrië.
Tot slot trakteert het gastronomisch restaurant van hotel San
Rocco je op de fijnste gastronomische gerechten uit de streek.
Wist je dat deze sfeervolle locatie in 2015 de prijs voor beste
restaurant in heel Kroatië kreeg van het vakblad ‘Restaurant’?
Afsluiten in schoonheid heet dat.
Je verblijf maakt de trip helemaal af! 4* Wine Hotel Meneghetti
is een schitterend gelegen, kleinschalig hotel op een indrukwekkend domein met wijn- en olijfgaarden, ruime en gezellig
ingerichte kamers, een uitstekend restaurant en een vriendelijke service. Absolute topklasse!

TIP

25 jaar ervaring, sterke specialisatie en grondige knowhow. 25 jaar kwaliteit en

Caractère klanten genieten in
Wine Hotel Meneghetti van een kamerupgrade
(volgens beschikbaarheid)!

persoonlijke service. De familiale toerismegroep Caractère kent de bestemmingen
en hotels in Zuid-Europa door en door, waardoor ze net datgene selecteren dat het
beste bij uw reisprofiel past. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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famiski

Hotel Jafferau

Famiski heeft een hart voor kinderen. Elk jaar
gaat de nicheskiorganisator op zoek naar nieuwe,
gezinsvriendelijke bestemmingen. Voor families met
beginnende skiërs zijn Livigno, Monte Rosa, Katschberg
en Bad Hofgastein zeker aanraders. De meer ervaren
skiërs verwelkomen we in Kappl: kindvriendelijk,
sneeuwzeker, bruisende après-ski en mogelijkheid tot
taxvrij shoppen in Samnaun. Nabijgelegen topski
gebied Ischgl is trouwens inbegrepen in de skipas.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

OP SKIVAKANTIE MET DE KIDS?

Dankzij de kinderanimatie
leef ook jij je helemaal uit!
Hoe zorg je ervoor dat jouw skireis met het hele gezin een onvergetelijke ervaring wordt voor jong en oud?
Als ouder weet je immers dat het een hele onderneming is om een week op de piste door te brengen met de
kinderen. Elke dag doe je dan jouw stinkende best om het voor hen zo tof mogelijk te maken. En hoewel je
dan vaak ook met volle teugen geniet, droom je toch stiekem van enkele spannende avonturen op de latten.

ij Famiski spelen ze graag in op
Bardonecchia, direct gelegen aan de
jouw wensen. Voor gezinnen
prachtige skipiste. Alle skilessen starten
met kinderen organiseert de ski- trouwens vlak aan het hotel, zodat je geen
organisator in de meeste hotels en perio- rekening hoeft te houden met lange reisdes een speciale kleuterskiweek, vol spet- tijden en het vervoer van skibenodigdheterende activiteiten. Niet alleen ontzettend
den. De perfecte uitvalsbasis dus voor een
leuk voor de jonge deelnemers, als ouder
fijne skivakantie.
kan je hierdoor ook genieten van een heerlijke week op de piste. In de wetenschap Je kinderen zijn in goede handen bij de ordat je kids in goede handen zijn.
ganisatoren van Little Ball Village. Ze krijgen professionele skiles en er is ook altijd
OP HET RITME VAN DE ALLERKLEINSTEN
een leuke speelhoek met Nederlandstalige
In samenwerking met het animatoren- kleuterjuffen. De dag wordt steeds afgesloteam van Little Ski Mountain wordt zo’n
ten met lekker eten en een verhaaltje, zodat
kleuterskiweek al jaren georganiseerd
de kleintjes binnen de kortste keren in droin Hotel Jafferau in het Italiaanse dorp
menland zijn. En zelfs na het slapengaan

B
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houden de juffen een oogje in het zeil. Zo
kan je de dag ontspannen afsluiten met een
lekker diner in het hotelrestaurant.

UNIEKE TROEF!
Ook oudere kinderen en hun ouders
komen volop aan hun trekken. Famiski
voorziet op elk van zijn bestemmingen
minstens twee middagen waarbij de kinderen bij de skimonitoren blijven zodat je
als ouder minstens tweemaal een ganse
dag kan skiën. Bovendien geniet je op elke
bestemming aantrekkelijke kinderkortingen! In hotel Wagrainerhof in Oostenrijk
kunnen kinderen tot 15 jaar zelfs gratis
mee in de paasvakantie!

explore jamaica

JAMAICA

‘Take-it-easy’
kennismakingstrip!

Black River

en vakantie Jamaica? Dat wordt een droomtrip naar eindeloze stranden met palmbomen, idyllische baaien en de rust van de oceaan. Maar wil je de échte schatten van het eiland ontdekken?
Dan werken we een programma op maat uit met Belgische nichetouroperator Explore Jamaica,
sinds vele jaren dé specialist. Wat dacht je van een ‘Take-it-easy’ kennismakingstrip naar Montego Bay,
Treasure Beach en Negril? Met een verblijf in typisch Jamaicaanse hotels? Persoonlijk geselecteerd door
de zaakvoerder van Explore Jamaica.

E

OP BEZOEK BIJ DE WITTE HEKS
We starten aan de noordkant van Jamaica,
in Montego Bay. Met zijn fraaie, lange kust
en prachtige zandstranden. Verblijven doe
je in het comfortabele Sea Garden. Een
hotel met een breed arrangement aan activiteiten voor de actieve reiziger zoals kajakken en snorkelen. Het hotel zelf heeft
trouwens twee tennisbannen en een fitnessruimte. Nadien kan je relaxen op het
privéstrand of aan het buitenzwembad en
even zalig niets doen. ’s Avonds verrassen
we je dan met een concertje van een lokale
reggaeband in het à-la-carterestaurant.
Eén van de meest beroemde plekken in
Montego Bay is het huis van de witte heks.
Rose Hall Great House werd volgens de
legende ooit bewoond door Annie Palmer,
‘the white witch’. Liefhebster van voodoo die
meerdere slaven in haar bed vermoordde.

Ook Greenwood Great House is de moeite
waard. Deze koloniale villa bevat een prachtige collectie oude muziekinstrumenten,
waaronder enkele pianola’s. Vraag er om
enkele grammofoonplaten af te spelen. En
geniet van het oude, krakende geluid!

DE REGGAE VAN MARLEY
Uiteraard mag een bezoek aan Nine Miles,
het geboortedorp van reggaekoning Bob
Marley, niet ontbreken. Een rastagids neemt
je mee naar Rock Pillow, de plek waar Bob
zijn inspiratie vond. Betuig je respect in het
mausoleum waar Bob begraven werd met
zijn favoriete gitaar.
Volgende halte: Treasure Beach. Een van Jamaica’s mooiste natuurlijke trekpleisters. Voel
het zand tussen je tenen tijdens de heerlijke
wandeling over het zwarte zandstrand en kijk
hoe de vissers hun volle netten binnenhalen.
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In dit charmante vissersdorpje verblijf je
in het rustieke Jakes Hotel. Met zijn privé
huisjes de perfecte plek om te herbronnen,
te genieten van een romantische avond of
om thuis te komen na een avontuur met de
familie. In het zoutwaterzwembad zwem je
in alle privacy. En op wandelafstand vind
je de zee waar je kan snorkelen of op het
privéstrand kan uitrusten.
Bij Jakes Hotel zijn trouwens twee restaurants waar verse zeevruchten en authentieke gerechten uit de Jamaicaanse keuken
worden geserveerd. En in de Jack Sprat Bar
wordt het puur genieten van één (of meer)
van Jake’s speciale cocktails.
In de buurt ligt het levendige stadje Black River. Ga mee op bootsafari in de beschermde
moerassen op zoek naar krokodillen en fotografeer in en rond de mangroven en moe-
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2
TREASURE
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rassen een groot aantal kleurrijke vogels.
Ook vlakbij ligt YS, bekend om zijn watervallen, natuurlijke bronnen en suikerrietplantages. Zwem in de koele poelen, slinger
jezelf aan een touw in het water. En tijdens
je bezoek aan de Appleton Rumfabriek kom
je alles te weten over het heerlijke goedje.
Rijd daarna door Bamboo Avenue, een weg
dwars door een tunnel gigantische bamboe
planten.

ESCOVITCH FISH & BAMMY
Proef de Jamaicaanse culinaire hoogstandjes. Samen met een Rasta Chef kies
je verse ingrediënten op de lokale markt,
om daarna samen een overheerlijke Jamaicaanse lunch te bereiden. In het nabije
Whitehouse wordt de verse vangst van de
nacht aangeboden, hier is Escovitch Fish &
Bammy een geliefd maal. Het recept stamt
nog uit de tijd van de eerste bewoners! Stap

daarna aan boord voor een boottocht naar
een rustieke houten bar op een zandbank,
zo’n 500 meter voor de kust. Zon, zwem,
nip een drankje en doe even helemaal niks.
Na Treasure Beach nemen we je mee naar
Negril. Geniet er van het prachtige witte
zandstrand, ga zwemmen of snorkelen of
blijf lekker relaxen op je strandstoel. Bij
Rick’s Café kan je klifduikers aanmoedigen
tijdens een zonsondergang, met de vuurtoren van Negril op de achtergrond.
In Negril boeken we voor jou een kamer
in Country Country. Een authentiek Jamaicaans hotel aan het parelwitte strand.
Met fenomenaal uitzicht op strand en
turquoise zee. Relax en laat je masseren
door professionals in je eigen cottage of
trek erop uit in een van de gezellige beach
bars. Het inbegrepen ontbijt is fenomenaal
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(neem de banana pancackes!) en het diner
zo mogelijks nóg lekkerder.
Toch liever een all-inclusive, enkel voor
volwassenen? Dan zit je gebeiteld in
Couples Resorts. Van duikcursussen tot
snorkelexcursies en waterskiën of windsurfen met een coach; je vindt het hier allemaal in één pakket. Alle kamers hebben
een adembenemend zicht op de Caribische zee of de tropische tuin aan het hotel.
Pas getrouwd? Dan worden het prachtige
wittebroodsweken op deze idyllische locatie met het One Love-pakket.

Ontdek Jamaica op jouw ritme. Guido en de andere
experts van Explore Jamaica nemen je mee naar
intrigerende verborgen schatten. Vraag ernaar bij
ons, uw reisagent.

oceania cruises

OP CULINAIRE WERELDCRUISE!

Van Amsterdam
naar Monte Carlo

Guggenheim, Bilbao

oor een wereldreis hoef je niet
steeds ver te reizen. In Europa
zijn er nog zoveel parels te ontdekken. En hoe kan je dat beter dan met
een cruise. Wat dacht je van een ‘Grand
Voyage’ dicht bij huis? Met Oceania Cruises wordt dat zelfs een culinair festijn!

V

eindelijk zijn schoonheid en onderging een
enorme metamorfose. Pittoreske winkelstraatjes, haute cuisine en ongerepte natuur
laten de ruwe diamant nu trots fonkelen.
Het Guggenheim is een van de meest beroemde musea van moderne kunst. En
terecht. Van ver glinsteren de grote titanium platen je tegemoet. En de vele glazen
wanden laten je een glimp opvangen van al
de pracht die binnenin verborgen ligt.

Op 17 september 2019 ga je aan boord in
Amsterdam en kies je het ruime sop voor 20
fantastische dagen aan boord van de Marina.
De vaarroute is een festijn van klinkende namen: Amsterdam, Dover (Londen), Le Havre
(Parijs), St.-Malo, Brest, La Rochelle, twee
dagen Bordeaux, St.-Jean-de-Luz, Bilbao, El
Ferrol, Oporto (Porto), Lissabon, Cadiz (Sevilla), Málaga, Alicante, Palma de Mallorca
(Mallorca), Barcelona, Marseille en uiteindelijk eindpunt Monte Carlo.

Je kan helemaal rondom het museum lopen
en diverse kunststukken bewonderen van
o.a. Louise Bourgeois, Jeffkons en Eduardo
Chillida. Maar de echte meesterwerken van
Picasso, Salvador Dalí en Andy Warhol vind
je binnenin. Verspreid over een oppervlakte
van maar liefst 11.000 m²!

GUGGENHEIM SCHATTEN
Op deze cruise wachten heel wat prachtplekken om ontdekt te worden. Een
voorproefje? Bilbao, het bruisende hart
van Baskenland. Jarenlang een sombere
industriestad, totdat in 1997 het Guggenheim werd gebouwd. De stad ontdekte toen

ECHTE SCHOONHEID ZIT VANBINNEN
Je treedt binnen in het Atrium, een grote hal
van maar liefst 50 meter hoog. Het hart van
het museum en tevens een van de meest
merkwaardige ruimten. Een bloemvormig
dakvenster laat daglicht binnenvallen in de
warme en uitnodigende ruimte.
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De tentoonstellingsruimtes zijn georganiseerd in drie etages rond het centrale
atrium. Ze zijn met elkaar verbonden met
een systeem van aan het plafond opgehangen golvende wandelpaden, door glazen liften en verschillende ‘traptorentjes’. De glazen panelen rond de liftkoker lijken op de
schubben van een vis die draait en springt.
De wandelpaden die tegen de binnenmuren
omhoog klimmen, lijken op verticale autowegen. Kort samengevat een staaltje van
architecturale kunst gedreven tot de limiet.
We raden je aan om zeker de Zero Espazioa
te bezoeken; een dynamische, interactieve
oriëntatieruimte die je bezoek enorm verrijkt.

TIP

Geen zin om lang in de rij te
staan? Wij zorgen graag voor
tickets. En voor wie de benen en
ogen even wil laten rusten, is
er een bistro aanwezig en zelfs
een Michelin sterrenrestaurant!
Ook hiervoor reserveren we
graag een plaatsje.

Om van te
watertanden!
Met Oceania Cruises kies je voor een intieme,
kleinschalige cruise-ervaring. De vier identieke
zusterschepen Regatta, Insignia, Nautica en Sirena
bieden plaats aan 684 gasten. En zelfs de twee ‘grotere schepen’ Marina en Riviera slechts aan 1.250
gasten. Door hun geringere afmetingen kan elk van
deze wendbare schepen kleinere havens aandoen
en aanmeren op idyllische plaatsen waar andere
cruises niet komen. Bovendien is de ligtijd meestal
beduidend langer. Waardoor je alle kansen hebt
om de bestemming uitgebreid te verkennen.
Bovendien claimt Oceania Cruises de meest uitmuntende gastronomie op zee. Als lid van de
Chaine des Rôtisseurs schotelt de rederij steeds
uitmuntende gastronomie voor. Onder de hoede
van meesterchef Jacques Pépin wordt ieder diner
een waar festijn. De keuken aan boord van Oceania
Cruises concurreert zo moeiteloos met een sterrenrestaurant aan land.

Culinair meesterchef Jacques
Pépin vaart mee tot in Lissabon!
Je wordt dus verwend met speciaal
ontworpen signature menu’s,
boeiende lezingen, culinaire
demonstraties en zoveel meer.

De intieme en luxueuze vloot van Oceania Cruises
bevaart de 7 wereldzeeën. En combineert een ruime en
elegante accommodatie met een zeer persoonlijke service.
Topgastronomie en culinaire hoogstandjes staan centraal.
Voor levensgenieters en globetrotters. Vraag naar hun
aanbod bij ons, uw reisagent.

morabeza reizen

SANTIAGO, SAO VICENTE & SAL

Drie gezichten
van Kaapverdië
en zonzekere wintervakantie op slechts 6,5 uur van
Brussel, zonder jetlag? Dan raden we je vol vertrouwen Kaapverdië aan. Samen met Belgische nichetouroperator Morabeza Reizen organiseren we graag een
inspirerende rondreis van 3 x 3 dagen. Waarbij je telkens een
nieuw gezicht van de mooie archipel ontdekt.

E

Santiago

SANTIAGO: DUIK IN DE GESCHIEDENIS
Met zijn uitgesproken Afrikaanse karakter is Santiago dé plek
om de roots van Kaapverdië te leren kennen. Vanuit het 4*-hotel Pestana Tropico in hoofdstad Praia nemen we je mee naar
historische hoofdstad Cidade Velha. Unesco Werelderfgoed met
een schimmig slavenverleden. Wandel door de groene vallei
langs de stadskerk naar de historische vesting met prachtig
zicht op de omgeving.
De volgende dag bezoek je de kleurrijke markt Assomada.
Steeds een gezellige drukte. Vlakbij: Serra Malagueta, een van
de drie nationale parken van Kaapverdië. En ook het vroegere
strafkamp Tarrafal. Aan het witte zandstrand wacht je een heerlijke lunch en pure ontspanning. Dit is dé plek voor watersport
en -plezier!

Sao Vicente

SAO VICENTE: LEVENDIGE CONTRASTEN
Een binnenvlucht brengt je naar Sao Vicente met zijn bruisende
havenstad Mindelo, gelegen aan de voet van twee uitgedoofde
vulkanen. Je verblijft er in Casa Colonial. ’s Morgens ontwaak
je samen met de stad en geniet van de levendige marktjes, de
smalle steegjes, de vele panoramische zichten. Na een bezoek
bij een snaarinstrumentenmaker ontdek je via een rondrit het
kleurenpalet van de omliggende bergen. Onderweg hou je halt
voor een duik in Baia das Gatas waarna je uiteindelijk Monte
Verde bereikt, het hoogste punt van het eiland.
Sal

De volgende dag neem je de ferry naar eiland Santo Antao. Na
een heerlijke koffie in een lokale bar wandel je door een van de
groenste valleien van de archipel. Een mengeling van prachtige
natuur en idyllische dorpjes. En er is ook tijd voor een bezoek
aan een traditionele grogue-stokerij, voor een degustatie van
de nationale drank van Kaapverdië.

hotel morabeza
50 jaar geleden bouwde de Belgische familie Vynckier een
sfeervol vakantiehuis op Sal. Vandaag is het uitgegroeid tot
een viersterrenhotel met 120 kamers en talrijke ontspanningsfaciliteiten. Gebouwd in haciëndastijl, heeft het hotel veel weg
van een klein dorp.

SAL: HELEMAAL ONTSPANNEN
Volledig relaxen doe je op Sal, in Hotel Morabeza. Gelegen aan
het gouden zandstrand van Santa Maria en geprezen om zijn
rustige omgeving en comfort. Dé plek om zalig niets te doen
en een boek te lezen. Duikers en vissers ontdekken er een rijke
onderwaterwereld. En de befaamde surfspots enthousiasmeren
zelfs de meest fervente wind- en kitesurfers.

Pure ontspanning? Watersportplezier? Natuur en cultuur? Kaapverdië heeft het
allemaal. Boek nu al je wintervakantie en geniet van je verblijf in Hotel Morabeza.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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imagine travel

Dodentempel Hatshepsut

Tempel van Kom Ombo

EGYPTE

Luxe Dahabiya Nijlcruise naar
de schatten van de farao’s
Bevaar de legendarische Nijl in faraostijl! Aan boord van de Dahabiya Lazuli, een moderne kopie van
de heilige zeilboten. Geniet in eigen tempo van een ontspannen zeilreis. Met veel meer luxe, comfort en
vrijheid dan een gewone Nijlcruise. Met maar vier tot zes luxehutten wordt dit een fantastische ervaring
voor families of kleine vriendengroepen. Misschien wel het grootste voordeel is dat de kleine boot kan aanleggen op bijzondere plaatsen waar de grote Nijlcruises niet komen. Van Luxor naar Aswan organiseren
we samen met nichetouroperator Imagine Travel zo heel wat wonderlijke ervaringen …

tartpunt Luxor wordt fenomenaal.
Bewaakt door de befaamde Kolossen van Memnon leidt de weg naar
de Vallei der Koningen. De plek waar de oude
Egyptische koningen werden begraven. Enkele, waaronder die van de beroemde farao
Toetanchamon, werden er ongeschonden
teruggevonden. Daal af in de eeuwenoude
graven en bewonder al het eeuwenoude
moois. Bezoek ook de reusachtige Tempel
van Amon en de half in rotsen uitgehouwen
graftempel van Hatsjepsoet. Ook de tempel
van Luxor – ’s avonds prachtig verlicht – fascineert. De obelisk aan de ingang komt je
wellicht bekend voor? Een identiek exemplaar werd in de 19e eeuw overgebracht naar
de Place de la Concorde in Parijs.

S

Na Luxor nemen we je mee naar de tempel
van Karnak, het grootste tempelcomplex

van Egypte. En brengen we je van Edfu
per paardenkoets naar de goed bewaarde
Ptolemaeïsche tempel gewijd aan de god
Horus. Bekend om de Koninklijke valken
die de ingang bewaken.
Onderweg is er tijd voor een luxebarbecue
op een eiland in de Nijl. De bemanning
steekt daarbij volgens de traditie het vuur
aan en zingt en danst op het ritme van de
tamboerijnen of Darbouka.

TIP

Verleng je Dahabiya Nijlcruise
met een stedentrip naar de
piramides van Caïro.
Of een strandvakantie aan
de Rode Zee.
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Vervolgens bezoek je de indrukwekkende
zandsteengroeven van Djebel Silsila. Zij leverden de stenen voor bijna alle Egyptische
tempels. Nog een hoogtepunt? Gelegen op
een heuvel staat de betoverende dubbele
tempel van Kom Ombo. Haast volledig bedekt door zand.
En we eindigen ook in stijl. Abu Simbel is een
van de meest indrukwekkende tempels uit
het Oude Egypte, gebouwd door Ramses II.
Met aan weerszijden vier indrukwekkende
metershoge figuren die de farao voorstellen.
Imagine Travel is een dynamische Belgische
touroperator met een passie voor vreemde culturen,
boeiende steden en authenticiteit. Een geselecteerd
aanbod, specifieke activiteiten of een rondreis op
maat? Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Arctic TreeHouse Hotel

Iisakki village
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gallia

ROMANTIEK ONDER HET NOORDERLICHT

5x uitzonderlijk verblijven
in Lapland

Aurora Village

e Aurora Borealis bewonderen? In Lapland wordt dat een romantische belevenis om nooit te
vergeten. Van september tot maart is dit bijzondere lichtverschijnsel tijdens heldere nachten het
beste waarneembaar. Samen met nichetouroperator Gallia selecteerden we vijf unieke logementen waar je niet alleen ’s nachts maar ook overdag je hart kan ophalen: met een huskysafari, rendiertocht,
sneeuwscootersafari ... Voor elk logement ontwikkelden we speciale arrangementen van 4 of 5 dagen. Maar
we kunnen gerust ook iets à la carte uitwerken. Vertel ons je wensen, en we maken het waar.

D

SPECTACULAIR UITZICHT OVER DE
BOOMTOPPEN
Aan de poolcirkel op ongeveer 2 km van
Santa Claus Village biedt Artic TreeHouse
een volledig nieuwe manier om de schoonheid van de Lapse natuur en de Aurora
Borealis te beleven. In het panoramische
restaurant Rakas geniet je van heerlijke continentale en lokale keukenspecialiteiten in
een unieke omgeving. Dé troef is echter de
logies. Zorgvuldig ontworpen suites met
spectaculair uitzicht over de boomtoppen.
Met een exclusieve combinatie van lokale
traditie en modern Scandinavisch design.
UNIEKE GLAZEN HUISJES
Midden in de natuur, op 7 km van het centrum van Ruka en de skipistes ligt Iisakki
Village. Een kleinschalig domein waar je in
de eerste plaats geniet van de natuur. Vooral
’s nachts beleef je hier een fantastische ervaring. Zo kan je volop genieten van de prachtige sterrenhemel in een glazen huisje met
uniek glazen dak en twee glazen wanden.
Het restaurant vind je in het hoofdgebouw.

Een andere belevenis is een onvergetelijke
nacht in een sneeuwiglo. En in het saunagebouw kan je heerlijk ontspannen in een
authentieke sauna en buitenbubbelbad.

zeer ruime blokhut met grote ramen. Op zoek
naar een romantische en unieke ervaring?
Dan is dit de plek. Met wat geluk zie je het
noorderlicht vanuit je heerlijke bed.

VERBLIJVEN IN EEN AUTHENTIEK DORPJE
Aurora Village is een klein authentiek vakantiedomein waar je nog kan genieten van
de pure witte sneeuw, de zuivere poollucht
en de rendieren. Neem een paar sneeuwschoenen, maak een rustige wandeling op je
eigen tempo door de besneeuwde bossen en
geniet van de stilte van de natuur. Verblijven
doe je in de Aurora chalets. Vanuit je comfortabel bed heb je een fantastisch zicht op
de noordelijke hemel waar het Noorderlicht
regelmatig haar dans uitvoert.

AURORA DOME MET ZICHT OP DE STERREN
In Torasieppi kies je niet voor de grote luxe
maar voor de authenticiteit en de unieke
natuur. Het restaurant serveert heerlijke
gerechten, op basis van organische en lokale ingrediënten. Verblijven doe je in een
aurora dome, een luxueuze geïsoleerde tent
met bed en houtvuur. Een stuk van de wand
en het plafond is doorzichtig waardoor je
een mooi zicht krijgt op de sterrenhemel. Je
kan ook overnachten in een sneeuwkamer.
Zachte, warme rendierhuiden, dikke slaapzakken en warme drankjes garanderen er
een warme en comfortabele nacht!

PANORAMABLOKHUT, DIEP IN HET WOUD
Diep in het woud, naast het Urho Kekkonen
National Park, ligt Muotka. De wildernis is er
oorverdovend stil waardoor de lodge de perfecte plaats is om te ontspannen, het noorderlicht te zien en op winteravontuur te gaan. Je
verblijft er in een Panorama Log Cabin, een
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Met ruim 25 jaar ervaring is Belgische
nichetouroperator Gallia gespecialiseerd in groene
bestemmingen. Vakanties waar je volop en actief
geniet van ongerepte natuur en lokale cultuur.
Ontdek hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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usa travel

ALASKA & CANADA

Welkom in grizzly territory!

“De ontmoeting met wilde beren koester ik als het mooiste hoogtepunt van
mijn reizen in Alaska en Canada. Na een vlucht met een typisch bushvliegtuigje naar Katmai zag ik met eigen ogen hoe een mamabeer en haar jongen zalmen uit de rivier visten. Een betoverend moment om nooit meer te
vergeten.” elke de winne, aanvoerster USA Travel

esneeuwde bergpieken, fjorden, gletsjers, glinsterende meren,
regenwouden en oerbossen. In Alaska herbergen deze nog onverstoorde ecosystemen een schat aan wildlife die je met verstomming
slaat. Naargelang het seizoen is hier heel wat te spotten: beren, walvissen,
orka’s, dolfijnen, Amerikaanse zeearenden, papegaaiduikers, kariboe’s ...
En wie beter dan nichetouroperator USA Travel om te zorgen voor een onvergetelijke ervaring?

B

DENALI
Ga op avontuur in biosfeerreservaat en nationaal park Denali. Eén van die
pareltjes der natuur die je in je leven absoluut moet gezien hebben. Om het
hart van het betoverende Denali-park te ontdekken kan je beroep doen op
de shuttlebus en zo het wildlife op een veilige manier ontmoeten. De park
rangers verplaatsen zich in Denali trouwens nog met hun eigen sleehonden,
om de natuur zo goed mogelijk intact te houden. Uniek!
TIP! BUSHPLANE FLIGHTSEEING
Boek een vlucht en ga flightseeing met een typische bushplane. Landen doe
je in Lake Clark op het strand om de coastal brown bears te zien. Of vlieg
naar King Salmon en vertrek met een watervliegtuig naar de watervallen
van Brooks Falls in Katmai.
Zin om je reis naar Alaska te verlengen met een trip naar het westen van
Canada? Dan boeken we met plezier één of meerdere nachten in de Knight
Inlet Lodge, unieke berenlodges in het Great Bear Rainforest. Na een korte
vlucht met het watervliegtuig vanuit Campbell River land je in het hart van
een weelderig woud, genesteld tussen pronkende bergpieken. Daar wacht
je een onvergetelijk verblijf ...
Reizen naar de Verenigde Staten, Canada, Hawaii en Alaska? Nichetouroperator USA Travel
combineert als geen ander de meest verrassende ideeën tot één fantastische trip. Vraag naar
hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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hapag-lloyd cruises

Expeditie Antarctica,
met Dixie Dansercoer
coer
dixie dansebrrow
n
e
li
& ju

Expeditiecruises wagen zich in streken waar andere schepen noodgedwongen
rechtsomkeer maken. En meren aan op de mooiste, meest ongerepte plaatsen.
Beleving, emotie, adrenaline en kippenvelmomenten staan centraal. De natuur
bepaalt daarbij het ritme van de reis, en zorgt vaak voor onverwachte, unieke
ervaringen. Want bepaalde natuurfenomenen zoals opduikende ijsbergen, scholen walvissen of het Noorderlicht laten zich niet opsluiten in een vast programma.

illen we ervoor zorgen dat de magie van expeditiecruises blijft bestaan,
moeten we ervoor zorgen dat dit ook duurzame vakanties zijn. Die naast
unieke ervaringen ook unieke inzichten geven over klimaatgevoelige plekken. En er alles aan doen om een minimale tot zero impact te hebben op natuur en
omgeving. Rederij Hapag-Lloyd Cruises wil daarin zijn pioniersrol blijven vervullen.
Tot in de kleinste details proberen ze hun ecologische voetafdruk te minimaliseren.

W

Als het gaat om poolexpedities, worden de strikte regels gevolgd van de International Association of Antarctic Tour Operators (IAATO) of de Association of
Arctic Expedition Cruise Operators (AECO). En ook bij contacten met de lokale
mensen en dieren wordt veel aandacht besteed aan respect voor authenticiteit
en eeuwenoude leefgewoontes.
De sterke focus van Hapag-Lloyd Cruises op ecologie en het respect en behoud
van de pure natuur overtuigden poolreiziger Dixie Dansercoer om zijn naam
aan de rederij te verbinden. En deze waarden te verankeren in de mindset en
handelingen van bemanning en reizigers.

expeditie antarctica, met dixie dansercoer
Op 4 februari 2020 gaat de Antarctica Expeditie met HANSEATIC inspiration van start.
Een expeditiecruise van 12 dagen van Ushuaia naar Ushuaia langs de Drake Passage,
het Antarctische Schiereiland, de Weddell Zee en de Zuidelijke Shetland Eilanden.
Aan boord: poolreiziger Dixie Dansercoer en zijn echtgenote Julie Brown. Ze geven
lezingen en zijn het aanspreekpunt voor Belgische en Nederlandse gasten. Ook
tijdens de rubberbootexcursies nemen ze een deel van de begeleiding op zich.
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expeditie arctisch canada de roep van het verre noorden

PIONIER IN EXPEDITIECRUISES
Rederij Hapag-Lloyd Cruises is reeds 25 jaren pionier op gebied van expeditiecruises. De rederij was bij de eerste om de
Noord-West Passage te varen en in 2014 was MS HANSEATIC het
eerste niet-Russische expeditieschip dat succesvol de NoordOost Passage rondde.

U Van Kangerlussuaq naar Kangerlussuaq,
met de HANSEATIC inspiration

Tussen Groenland en Noord-Canada ligt een wereld van bizarre
schoonheid. Op deze expeditie volg je in de voetsporen van de grote
pioniers, in de witte wildernis van het noordpoolgebied.

In 2019 breidt de Hapag-Lloyd Cruises vloot uit met twee
nieuwe 5-sterren expeditieschepen: HANSEATIC nature en
HANSEATIC inspiration. Die laatste wordt trouwens op 13 oktober gedoopt in Antwerpen, een unicum voor België. Beide
schepen zijn uitgerust met state-of-the-art technologie. En met
PC6, de hoogste ijsklasse voor passagiersschepen, geschikt voor
zowel expedities naar de poolgebieden als voor luxecruises naar
tropische bestemmingen zoals het Amazonegebied. Een van
de schepen wordt zelfs zo gebouwd dat toegang tot de Great
Lakes (Chicago-Detroit) mogelijk wordt. Uiterst uniek! In 2021
sluit nog een derde nieuwbouw expeditieschip aan bij de vloot,
HANSEATIC spirit, het eerste Adults Only-schip binnen de vloot.

In Groenland begroet Uummannaq je met kleurrijke huizen en een
roodglinsterende, hartvormige berg op de achtergrond. Ervaar Inuit
cultuur en -geschiedenis in Pond Inlet op Baffineiland. Daarna wacht
je een warm welkom door de bewoners van Eclipse Sound, een traditionele nederzetting omringd door besneeuwde bergketens. Robuuste
rubberboten zijn de enige manier om deze regio te verkennen. Enkel
zo bereik je Devon Island, ’s werelds grootste onbewoonde eiland.
Glanzend blauw ijs wordt weerspiegeld in het kristalheldere water. En
met wat geluk zie je machtige muskusossen en schattige lemmings.
De HANSEATIC inspiration stoomt verder noordwaarts, naar Ellesmere Island en de verlaten buitenpost van de Royal Canadian
Mounted Police. In de heldere polaire lucht cruise je langs Jones
Sound en de zelden bezochte wateren van Smith Sound voor een
uniek panorama. Volgende stop: Pim Island, populair bij ijsberen
en Arctische vossen. Vanaf hier bepaalt het ijs de route door de
ijzige wateren van de Nares Strait.

Bij elke cruise met Hapag-Lloyd Cruises staat een ervaren expeditieteam je bij. Informatieve lezingen door wetenschappers,
ervaringsspecialisten zijn een integraal deel van elke expeditiecruise. Biologen, antropologen, glaciologen, geografen en andere specialisten geven interessante achtergrondinformatie,
antwoorden op heel specifieke vragen en zorgen ervoor dat
de cruise een belangrijk educatief aspect heeft. Zodat je na je
reis genoeg weet om je prachtige reisverhalen te kruiden met
interessante weetjes. En via minitrektochten met rubberbootjes nemen experts en lokale gidsen je mee op excursie. Af en
toe wordt zelfs ’s nachts uitgevaren om, bijvoorbeeld, orka’s te
spotten in de zilte zee.

Siorapaluk, Groenlands noordelijkste nederzetting, is een afgelegen plek. De ongeveer 80 bewoners leven van de jacht en visserij.
Verder zuidwaarts vind je de kleurrijke huizen van de jonge nederzetting Qaanaaq. Daarna volgt een nieuw hoogtepunt: Ilulissat.
Zelfs ervaren reizigers staren sprakeloos naar dit imposante ijsfjord.
En in Disko Bay wachten je gigantische drijvende ijsbergen, vers afgebroken van de gletsjer. Laatste halte is Sisimiut waar historische
huizen zich vastklampen aan steile kliffen. De rijke geschiedenis
van de oude stad ontdek je in een museum, twee kerken, missiepost
en handelspost.

Kies voor een unieke expeditiecruise in absolute luxe. De bemanning van
Hapag-Lloyd Cruises heet je welkom aan boord. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.
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TANZANIA

Topsafari en
paradijselijke stranden

p zoek naar een topsafari? Dan moet je gewoon naar Tanzania! Met zijn natuurparken en grote concentratie aan wilde dieren hét mekka van de safari. Absolute
toppers zijn de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, de Ngorongoro-krater
met een unieke wildpopulatie, de Serengeti, gekend voor de migraties van immense
kuddes wildebeesten en zebra’s, en de minder toeristische zuidelijke parken Selous en
Ruaha. Samen met Afrikaspecialist Live To Travel zorgen we graag voor je reis op maat.

O

Je gaat op safari in een landcruiser met 7
comfortabele stoelen en een uitklapbaar
dak. Dit zorgt voor de beste fotografische
mogelijkheden voor iedereen in het voertuig. Professionele rangers zorgen met hun
veelzijdige kennis en enthousiasme ervoor
dat je met volle teugen geniet van al het wild
in de parken.

KLIMMEN IN DE EEUWIGE SNEEUW
Op de grens van Kenia en Tanzania ligt de
indrukwekkende Kilimanjaro. Met zijn
hoogte van 5.895 m is deze berg het dak
van Afrika. Sommige plaatsen zijn zelfs
bedekt met eeuwige sneeuw. Ben je sportief en avontuurlijk? En wil je jouw grenzen
verleggen? Dan kan je deze berg beklimmen
onder begeleiding van professionele gidsen.
In een kleine internationale groep verblijf
je tijdens deze 8-daagse expeditie in comfortabele tenten.
AFDALEN IN DE GROOTSTE KRATER
TER WERELD
Met een diameter van 18 km en een oppervlakte van 260 km² is de groene ingestorte
vulkaankegel Ngorongoro de grootste krater ter wereld en Unesco Werelderfgoed.
Tijdens de afdaling geniet je van adembenemende uitzichten op deze gigantische
oppervlakte. Het is ook een van de weinige
plaatsen waar je gedurende het gehele jaar
een grote concentratie wilde dieren kan
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bewonderen. Op de bodemkrater leven er
naar schatting meer dan 250.000! Vier van
de Big Five zal je er met zekerheid zien: olifant, leeuw, neushoorn en buffel.

BALLONSAFARI OVER KUDDES
WILDEBEESTEN
Serengeti Nationaal Park, het bekendste
wildpark van Tanzania, is wereldberoemd
en een absoluut hoogtepunt van je safarireis. Het prachtige park, Unesco Wereld
erfgoed, is het grootste migratiegebied voor
dieren. De uitgestrekte savannevlaktes zijn
er bezaaid met wilde dieren. Tijdens de migratieperiode vind je hier naar schatting 2
miljoen dieren. Vooral wildebeesten, zebra’s en gazelles. Maar ook leeuwen, cheeta’s en zwarte neushoorns zijn makkelijker
te spotten op de grote open vlaktes.
Vertrek bij zonsopgang voor een 2 uur durende ballonvlucht en geniet van de prachtige kleurschakeringen over de Serengeti.
Het ideale moment om dieren te spotten
want in de ochtend zijn roofdieren het
meest actief.
Het wordt vooral een onvergetelijke ervaring tijdens de periode van de migratie. Vanuit de lucht zie je dan grote kuddes wildebeesten en zebra’s over de vlaktes trekken.
De ballonvaart eindigt met een landing in
de bush waar een mooi gedekte tafel met
lekker ontbijt klaarstaat.

live to travel

IN HET SPOOR VAN DE OLIFANT
Op safari zonder te veel toeristen? Dan raden we je de zuidelijke parken aan. Ruaha
National Park dankt zijn naam aan de Great
Ruaha River die door het park stroomt. Het
is vooral bekend om zijn grote populatie
olifanten. Zo’n 10.000. Daarnaast is het ook
een paradijs voor vogelliefhebbers. Met
436 geïdentificeerde soorten zoals diverse
neushoornvogels, ijsvogels en honingzuigers. Andere bijzondere dieren zijn: de Afrikaanse wilde hond en sabelantilope.

ZANZIBAR

Strandverlenging
op een paradijselijk
eiland
Voor de kust van Tanzania ligt de Zanzibar-
archipel. Een perfecte mix van Afrikaanse
charme, de exotische sfeer van het Midden-
Oosten, buitengewoon mooie stranden,
romantische hotels, luxe resorts en een
gevarieerd aanbod aan excursies zoals
kruidentours en duiktochten, maken van
dit paradijs de ideale bestemming voor
huwelijksreizen. Of om enkele dagen uit te
rusten na een safari.

Op safari zonder te veel
toeristen? Dan raden we je de
zuidelijke parken aan.
Ook het wildreservaat Selous is een van de
grootste wildreservaten van de wereld en
Unesco Werelderfgoed. In een gevarieerd
landschap met grote moerassige gebieden
langs de Rufiji-rivier en regio’s met relatief veel bomen leven veel van de typische
savannedieren: olifanten, nijlpaarden, krokodillen, de bedreigde neushoorn en de
Afrikaanse wilde hond. Selous is trouwens
een van de weinige reservaten waar safari
te voet is toegestaan. Onder begeleiding
van een gids kan je zo op speurtocht en
de dieren en hun sporen van heel nabij
bekijken. Al zijn ook safari’s per jeep of
boot mogelijk.

De kleurrijke geschiedenis van het eiland en
het culturele erfgoed is duidelijk merkbaar
in de historische stad Stone Town. Met zijn
labyrint van smalle straatjes, witte huizen,
bazaars en moskeeën is het een leuke mix
van Indische, Europese, Afrikaanse en Arabische elementen. Proef de couleur locale op
de kleurrijke marktjes. En bezoek het oude
fort, het House Of Wonders en de voormalige
slavenmarkt. Queen-zanger Freddie Mercury
werd trouwens geboren in Stone Town, zijn
geboortehuis kan je nog steeds bezoeken.

Live To Travel is dé specialist voor budget
vriendelijke tot exclusieve op maat uitgewerkte

Maar ook de natuur is er bijzonder. Het
Jozani Forest is zo de enige plek ter wereld
waar rode colobusapen wonen.

reizen naar Afrika en Oceanië. Jaarlijks krijgen ze
het vertrouwen van duizenden klanten voor het
uitwerken van hun droomreis. Vraag naar hun
aanbod bij ons, uw reisagent.
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interhome

MADE IN HEAVEN

Logeer exclusief in het vakantiehuisje
van Freddie Mercury
Wist je dat Freddie Mercury verzot was op één speciale plek? Zodra hij kon vloog hij naar de ‘Duck House’
in de Zwitserse stad Montreux. Een charmante woning aan de oever van het Meer van Genève.

ebouwd in de jaren 70 is het pand
onlosmakelijk verbonden met
de geschiedenis van de opname
studio aan de Vaud Riviera. Rockmuzikanten
zoals Emerson, Lake & Palmer, Boy George
en de zanger van de legendarische groep
Queen, zochten en vonden er inspiratie
voor hun wereldhits. Het boothuis, dat bij de
villa hoort, werd trouwens wereldberoemd
toen het op de cover pronkte van het laatste
Queen-album ‘Made in Heaven’.

G

Duck House is nu een villa met een ruime
leefruimte, vier slaapkamers en twee badkamers omgeven door een grote, prachtige tuin
met uitzicht op het water. De meeste meubels dateren nog steeds uit de jaren 70, toen
Freddie Mercury hier woonde. Een juweeltje
dus, dat een belangrijke bijdrage leverde aan
de muziekgeschiedenis. Er heerst een soort
magie. En voor wie het geluk heeft om hier
enkele dagen te verblijven is het een oase van
rust en een bron van levensvreugde.

Dit 4* vakantiehuis voor maximaal 7 personen reserveren we graag bij Zwitserse
vakantiehuisspecialist Interhome. Kom
langs bij ons, uw reisagent, en we regelen
graag uw ‘ticket to heaven’.
Interhome is de ‘specialist’ in de verhuur van
vakantiehuizen, met in het aanbod woningen in
heel Europa. Waaronder villa’s met zwembad,
chalets, appartementen en zelfs 4.000 huizen
waar je tot aan de deur kan skiën!

TIP

Kies voor zekerheid. Interhome heeft volgens de reviewsite Trustpilot het hoogste cijfer van de
sector: 8.8. Geen verrassing, want overal in Europa vind je lokale Interhome kantoren. Er is zo altijd
een verantwoordelijke in de buurt. Net zoals een schoonmaakploeg, technieker … Waardoor er altijd
kwaliteit wordt geleverd. Wist je trouwens dat alleen vakantiehuizen die aan de strenge Zwitserse
normen voldoen in het aanbod worden opgenomen?
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