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Uw droomreis
voor 2016?
Laat u inspireren door
onze selectie topbestemmingen

T r av e l B o u t i q u e

voorwoord

Uw droomreis, zonder zorgen

eizen is onze passie. Daarom laten we u graag dromen over uw
volgende vakantie. In dit magazine inspireren we u met een selectie uit ons aanbod. Van tips voor een trip tussendoor tot suggesties
voor een volgende grote reis.

R

Ontdek Colombië, de Cycladen en de Noorse Middernachtzon. Kies voor
een luxecruise naar Dubai, Azië, de Caraïben en de Dalmatische kust. Of
voor een citytrip naar Gdansk of Parijs. Bewonder de weergaloze natuur
in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Thailand of de West Coast. Ga
sporten in Tenerife of Innsbruck. En relax aan de Lisbon Coast.
Vertel ons over uw dromen en wensen. Uw favoriete bestemming, uw interesses en hobby’s, de sfeer die u wilt beleven, het type verblijf en kader
dat u wenst. Wij adviseren u graag over de reis die het beste bij u past.
Service staat bij ons centraal. Zo regelen we alles tot in de kleinste details.
En zijn er toch onvoorziene omstandigheden? Dan mag u erop rekenen
dat we ze oplossen.
Benieuwd naar wat we voor u in petto hebben, onze insider tips en nuttige
adviezen? Maak vrijblijvend een afspraak en laat u inspireren door ons,
uw reisexpert.

V.U. : Bianca Vanloffeld, Schotelstraat 20, 3511 Stokrooie
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essential greece

GRIEKENLAND

Island Hopping
in de Cycladen
aar naar de Cycladen, de mythische archipel in het hart
van de Egeïsche Zee waar de goden Apollo en Artemis
werden geboren. Ga voor 13 dagen Island Hopping en
meer aan op Mykonos, Naxos, Folegandros en Santorini. Kalo
taxidi, goede reis!

V

Mykonos is met recht en rede het populairste eiland! Struin door
de mooie zandstranden en de gezellige witte straatjes. Ontdek de
lokale mascotte Petros, Klein Venetië en het kerkje Panagia Paraportiani. Of ga op excursie naar het nabijgelegen archeologische
eilandje Delos. Overnachten doe je in het stijlvolle Harmony Boutique Hotel, op wandelafstand van het stadscentrum.
Naxos is het grootste eiland van de Cycladen. Cultuurliefhebbers
worden op hun wenken bediend in de authentieke haven, de hotelwijk, de oude stad met het Venetiaanse Kastro en de middeleeuwse
Bourg. Liever natuur? De Tragaia vallei is een paradijs voor wandelaars. En heerlijk relaxen doe je in het Iria Beach Art Hotel, vlak
aan het Agia Anna strand.
Met z’n talloze witte huisjes, kerkjes en terrasvormige olijfboomgaarden bezit Folegandros de typische charme van een Cycladen-eiland. Bezoek het gezellig dorpje Chora. Nog steeds beheerst
door zijn middeleeuwse Kastor, een indrukwekkende burcht die
hoog oprijst boven alles en iedereen. Je verblijft in het schitterende
Chora Resort & Spa, gebouwd tegen een heuvel met zicht op zee.

Santorini is volgens sommigen
het verdwenen koninkrijk Atlantis.
Het vulkanische Santorini is een paradijs voor fotografen! Volgens
sommigen is het zelfs het verdwenen koninkrijk Atlantis… Overnacht in het charmante Regina Mare Hotel, gebouwd op een klif.
Elke avond geniet je hier van een adembenemende zonsondergang
over de Caldera en de Egeïsche Zee.
U Het échte Griekenland ontdekken, ver weg van het klassieke massatoerisme?
Essential Greece biedt uitgelezen programma’s en een selectie van klassevolle
hotels aan. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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asteria expeditions

KROATIË

Luxecruise langs
de Dalmatische kust
Maak kennis met Kroatië, een prachtig land vol historische,
gezellige steden en een wonderschone natuur. Scheep op 21
mei of 18 juni 2016 in op een luxejacht met 18 kajuiten voor
een unieke, Nederlandstalig begeleide 11-daagse luxecruise
langs de Dalmatische kust. Ontdek de cultuurschatten van
Split, Dubrovnik en Montenegro. En neem ruimschoots de
tijd om te genieten.

CULTUURSCHATTEN
Kroatië maakte ooit deel uit van het Byzantijnse rijk, het
Heilige Roomse rijk, het Ottomaanse rijk en het Habsburgse
keizerrijk. De vele cultuurschatten getuigen van dit rijke
verleden. Maar er is ook tijd voor natuur en ontspanning.
Verbaas je over de spectaculaire kuststreek van het land.
Met niet minder dan 1.187 eilanden en uitgestrekte stranden.
U Poolexpedities, culturele rondreizen en Nederlandstalig begeleide groep
reizen? Die buitengewone reizen vind je bij Asteria Expeditions.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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LAPLAND

Noord-Noorwegen
met de
Middernachtzon
Wist je dat Noorwegen het land was van de nooit
ondergaande zon? In de periode van 24 mei tot
2 juni 2016 kan je kiezen voor een uiterst complete,
Nederlandstalig begeleide 10-daagse groepsreis.
Aanschouw er het magische fenomeen van de
Middernachtzon en ontdek al het moois dat de
streek te bieden heeft.

WALVISSAFARI
Op het programma onder andere de rotstekeningen van
Alta, Karasjok, de hoofdstad van de Sámi, de Noordkaap,
een king crab safari, boottocht met de Hurtigruten langs de
prachtige Noorse kust, Tromsø, walvissafari in de Vesterålen,
vogelnatuurreservaat met papegaaiduikers, de idyllische Lofoten, verblijf in vissershuisjes, eilandrondrit op de Lofoten,
zeearendsafari en nog veel, veel meer…
U Poolexpedities, culturele rondreizen, Nederlandstalig begeleide groepsreizen
en reisprogramma’s in Lapland? Die buitengewone reizen vind je bij Asteria
Expeditions. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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asteria expeditions
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innsbruck tourismus

Olympia Ski World

Zon, sneeuw, een diepblauwe hemel
en een adembenemend decor.
Olympia Ski World in Innsbruck is
het eldorado voor wintersporters.
een toeval dat de ‘gouden stad’ en zijn
prachtige bergen al 3 keer werden geselecteerd als gastregio voor de Olympische
Spelen. De populaire winterbestemming bestaat
uit maar liefst 9 skigebieden en een totaal van ruim
300 km pistes! Er is voor elk wat wils.

G

De Nordkette, direct bij de stad, is afdalingstechnisch erg uitdagend terwijl de Patscherkofel uiterst geschikt is voor minder geoefende skiërs.
Families voelen zich dan weer helemaal thuis in
het skigebied van Schlick 2000. En wat dacht je
van de prachtige Stubaier Gletsjer? In dit grootste
gletsjerskigebied van Oostenrijk zijn er mogelijkheden zat, voor skiërs van elk niveau. Ook voor
de echte cracks.
Berg en stad liggen op slechts een boogscheut van
elkaar. Zo kan je een fantastische wintersportdag
afsluiten in het pittoreske middeleeuwse centrum
met zijn vele restaurants, wijnbars, lounges en cafeetjes.
U Kies voor een fantastische wintervakantie in Innsbruck, Oostenrijk.
Vraag ernaar bij uw reisagent.
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romantische kerstmarkten
Op wintersport in de kerstperiode? In Innsbruck
sla je dan twee vliegen in één klap. In dit fantastische winterdecor vind je maar liefst 6 kerstmarkten. Vol kerststalletjes met traditionele
kerstversiering, Tirools kunsthandwerk, kaarsen
en kerstkoekjes. Maar ook glühwein, kiachl en
andere streekspecialiteiten. Dé ideale plek om
knus te pauzeren onder het stralende licht van
de kerstboom en bij de feestelijke muziek van
de torenblazers.

polska, polish tourist organisation

Op citytrip naar historische Hanzestad Gdansk

P

olen telt vele prachtige steden
zoals Krakow, Warszawa en
Wroclaw dat in 2016 de Europese
Culturele Hoofdstad wordt. Maar ken je de
prachtige Hanzestad Gdansk al? Onze tip
voor een fantastische citytrip, rechtstreeks
bereikbaar vanuit Charleroi.

veelal opgericht door oude Vlaamse bouwmeesters. Hier schreef Lech Walesa geschiedenis met zijn Solidarnosc-beweging.
In de talrijke restaurantjes geniet je van uitstekende gastronomie met onder andere
verse visgerechten.

Ooit een van de rijkste en belangrijkste Hanzesteden is Gdansk
nu een van de populairste vakantiebestemmingen in Polen.
Gdansk aan de Poolse Oostzee is een prachtige stad met een eeuwenoude geschiedenis. Ooit een van de rijkste en belangrijkste
Hanzesteden is het nu een van de populairste vakantiebestemmingen in Polen.
Vergaap je aan de prachtige houten hijskraan,
oude trappengevels en rijke handelshuizen,

DRIESTAD
Samen met de nabijgelegen steden Gdynia
en Sopot vormt Gdansk een stedelijke agglomeratie die Driestad of Trojmiasto wordt
genoemd. Waar Gdansk een historisch monument is, is Gdynia een moderne haven. De
elegante badstad Sopot, het Knokke van Polen, is dan weer dé zomerbestemming bij uit10

stek. Met De Monte Cassinostraat, die over
het brede zandstrand leidt naar de langste
houten wandelpier in Europa als blikvanger.
Dicht aan zee vind je ook het Noordelijk Badhuis, een beschermd historisch kuuroord.
Een bezoek meer dan waard.
De regio barst van de mogelijkheden op het
gebied van sport, cultuur en amusement.
En ’s nachts swingen de restaurants, cafés,
clubs en dancings van de liveoptredens.

UK
 om langs in Polen, en ontdek jouw verhaal.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

galeries lafayette

Dagje citytrippen

in hartje Parijs

Het tien verdiepingen tellende
hoofdgebouw Lafayette Coupole,
is een architecturaal wonder
TIP
Parijs, dé modestad bij uitstek. Shopfanaten halen hun hart op in de talrijke prestigieuze winkelstraten: Champs-Élysées,
Boulevard Haussmann, Boulevard des
Italiens, Boulevard des Capucines, Boulevard de la Madeleine, Rue de Rivoli en Rue
du Faubourg-Saint Honoré.
Maar wat dacht je van een dagje citytrippen enkel en alleen in Galeries Lafayette?
Een beroemd 19e-eeuwse warenhuis in de
Boulevard Haussmann met drie gebouwen:
Coupole, Homme en Maison. Je vindt er álles op het gebied van luxecosmetica, mode,
haute couture en accessoires. Een voorbeeld? De schoenenafdeling met zo’n 150
verschillende schoenenmerken strekt zich

uit over maar liefst 3.000 m2! De grootste
schoenenwinkel ter wereld!
Zelfs wie niets koopt, geniet van zijn dagje
uit. Want het tien verdiepingen tellende
hoofdgebouw Lafayette Coupole, is een
architecturaal wonder. Verbaas je over het
rijke interieur gebouwd in art-décostijl en
de prachtig gedetailleerde glazen koepel.
Kom langs tijdens de kerstperiode, met de
prachtige decoratie is het dan buiten net zo
indrukwekkend als binnen.
Oh ja, wijnliefhebbers moeten absoluut
de nieuwste afdeling Lafayette Gourmet
& Maison bezoeken. De wijnkelder met
vermaarde ‘Bordeauxthèque’ is een echte
schatkamer voor vinologen!
11

Benieuwd naar de laatste trends in
haute couture en confectie?
Van 11 tot 18 december kan je
een echte modeshow bijwonen.
Bezoek je liever de wijnkelder en
vermaarde ‘Bordeauxthèque’?
Of de expositie van Amerikaans
kunstenaar Alex Prager, van
20 oktober tot 23 januari?
Reservatie is steeds vereist, vraag
ernaar bij uw reisagent.

UH
 aal het beste uit jouw weekendje Parijs. Ontdek
de eindeloze, vaak exclusieve mogelijkheden van
Galeries Lafayette. Reserveer jouw speciale plaatsje
bij ons, uw reisagent.

cosmic travel
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COLOMBIË

Land van smaragden
en El Dorado

7
6

3

5
4

2

Fan van Latijns-Amerika? Of op zoek naar iets
verrassend? Waarom niet Colombië? In tegenstelling tot
wat velen denken, is het land erg veilig in de toeristische
zones. Ontdek de sublieme landschappen, hoge bergen,
maagdelijke stranden, dichtbegroeide jungles, fascinerende
archeologische sites, metropolen en pittoreske dorpen.
Verblijf in de talrijke charmehotels, van standaard- tot
luxehotels. En geniet van een prachtige droomvakantie.

DAG 3

W

ij kiezen voor een inspirerende
13-daagse ontdekkingsreis!

DAG 1

Ontvangst aan de luchthaven van hoofdstad
Bogota en een vlekkeloze transfer.
DAG 2

Metropool Bogota is een bezoek meer dan
waard! We struinen rond in de oudkoloniale stadswijk La Candelaria en genieten van
de kleurrijke huisjes, historische gebouwen,
kerken en smalle straatjes. We vergapen
ons aan de imposante gebouwen van Plaza
de Bolívar, de sierlijke San Fransisco kerk
en El Museo del Oro, het goudmuseum dat
de grootste collectie pre-Spaans goudwerk
ter wereld herbergt! Ook de rit per kabelbaan naar de bergtop van Monserrate is een
belevenis! Op een hoogte van 3.150 meter
aanschouwen we het oude centrum, de
moderne skyline, het voetbalstadion en de
omliggende Andespieken.

DAG 6

Uitstap naar Zipaquira en zijn beroemde
Zoutkathedraal. Maar liefst 120 meter onder de grond gebouwd! Na een bezoekje aan
het charmante stadsplein bovengronds liepen we langs de blauwe lagune van Guatavita waar zich volgens de legende El Dorado
bevindt…
DAG 4

Een korte vlucht brengt ons van Bogota
naar Armenia. Een moderne stad met
een aangenaam klimaat. Vol historische
parken, monumenten en culturele evenementen. In de namiddag bezoeken we
een koffieplantage, snuiven de aangename
geur op van de geroosterde koffiebonen
terwijl we het genot smaken van een écht
kopje troost.

Tijd voor onze transfer naar Medellin, de
beruchte stad van Pablo Escobar. Nog niet
eens zo heel lang geleden de ‘moordhoofdstad van de wereld’, en nu loop je er op een
mooie middag onbezorgd rond. Ja, de wereld verandert. In het hart van de stad ontdekken we het San Antonio Park, de Plaza
de San Ignacio en het standbeeldenpark
met kunstwerken van de beroemde Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero.
DAG 7

Een rit langs mooie groene berglandschappen brengt ons naar Santafe de Antioquia.
Eén van de meest romantische koloniale
dorpen. De magie van de plaats kristalliseert
zich op de Puente de Occidente of Westbrug.
Een nationaal monument dat zich 291 meter
uitstrekt over de Cauca rivier.

DAG 5

Te paard ontdekken we de prachtige Cocora vallei met zijn adembenemende landschappen! Maar te voet kan ook. Must see
is Palma de Cera, de nationale boom van
Colombië. En het pittoreske dorpje Salento.
12

DAG 8

Vlucht naar havenstad Cartagena, de parel
van de Caraïben. Onze ontdekkingstocht
starten we bij het klooster van La Popa, het
hoogste punt van de stad, en het immense
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DAG 11

Canaveral strand is een wilde
en schitterende plek
waar we vanop een
heuveltop genieten van het
adembenemende zicht over
de Atlantische kust.

fort Castillo de San Felipe met zijn mysterieuze tunnels. Vervolgens gaat het naar
de Zapatos Viejos, een enorme beschermingsmuur rond de stad. Met prachtig
uitzicht over zee en land.
DAG 9

Vanuit de baai van Cartagena varen we per
boot naar de Rosario eilanden. Een paradijs om heerlijk te relaxen en een duik in
het warme water te nemen.

Transfer langs de Caraïbische kustlijn naar
de Tayrona Park streek. Hier ontdekken
we een van de meest spectaculaire stranden
ter wereld.
DAG 12

Bezoek aan het Tayrona Park. Canaveral
strand is een wilde en schitterende plek
waar we vanop een heuveltop genieten van
het adembenemende zicht over de Atlantische kust. Vandaar trekken we door het
tropische woud naar het prachtige strand
Arrecife.
DAG 13

Transfer naar Santa Marta voor de terugvlucht.

U Cosmic Travel is al 23 jaar pionier voor reizen naar

DAG 10

Vrije dag in Cartagena.

Latijns-Amerika. Ontdek hun aanbod voor wereldreizigers, avonturiers en luxereizigers. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.
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Nietig, nederig, onbetekenend. Voel je je ook zo
wanneer je overdonderd wordt door de pracht
van een meanderende rivier, een grillige
bergketen, een mistig regenwoud? Geniet van
de oerkracht van de natuur. Reis naar de
mooiste plekjes ter wereld.
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australian holidays by antipodes

AUSTRALIË

The Land Down Under
Fan van mythische plekken, weidse landschappen of unieke ecosystemen? Dan zijn The Great Barrier
Reef en the Red Centre in Australië must see bestemmingen.

GLAMPING IN THE RED CENTRE
Bezoek Red Centre, het uitgestrekte rode hart van
Australië. Wandel door de grillige rotsen van de
West MacDonnell Ranges, zwem in koele Water
Holes, ontdek de spectaculaire Kings Canyon of
wandel door de Valley of Winds.

De Aboriginals geloven dat Uluru werd geschapen
door hun voorouderlijke geesten. Op de rots zijn
vele, vaak duizend jaar oude tekeningen en beschilderingen te vinden om deze heilige plek te eren.
Wandel rond de monoliet met respect.

Een bezoek aan de reusachtige monoliet Ayers Rock
mag niet ontbreken. Tijdens de avondval is Uluru,
zoals de Aboriginals hem noemen, op zijn mooist.
Het dimmende zonlicht kleurt de steen eerst oranje
en daarna karmijnrood. Waarna de rots uiteindelijk zwart afsteekt tegen de oranjeroze lucht. Een
magisch moment!

GREAT BARRIER REEF
Het Great Barrier Reef is één van de mooiste plekjes
op aarde om te zwemmen, snorkelen, duiken, een
tochtje in een glasbodemboot of een spectaculaire
catamarancruise. Bewonder de prachtige koralen vol
tropische vissen zoals de pincetvis en clownbarbel.
Maar ook schildpadden, dolfijnen, haaien en zelfs
walvissen.

TIP
Reis door naar de Whitsunday Islands met zijn parelwitte stranden.
En verken de archipel per zeiljacht. Een unieke ervaring!
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n
new zealand holidays by antipodes

UO
 ntdek The Great Outback en het fascinerende Nieuw-Zeeland.
De experts van Antipodes Voyages wijzen je de weg in Australië,
Nieuw-Zeeland, de Pacific en Azië & Beyond.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

NIEUW-ZEELAND

Land van de lange witte wolk
Nieuw-Zeeland wordt geroemd om zijn spectaculaire natuurparken. Bezoek de gouden stranden van
Abel Tasman, de dampende warmwaterrivieren van Waiotapu of de kratermeren van Tongariro.

FIORDLAND NATIONAL PARK
Dé ‘Walking Capital of the World’ is Fiordland National Park. Eén van de meest magische gebieden
ter wereld. Hier vind je nog onbedorven wildernis
en onontdekte plekken.
Waag je aan de Milford Track, door velen gezien
als de mooiste wandeling ter wereld. Deze 4- of
5-daagse tocht start aan Lake Te Anau en leidt
door prachtige valleien omgeven door adembenemende bergen. Af en toe opent dit decor zich voor
een spectaculair uitzicht op de Clinton Canyon. Je
passeert de 1.073 meter hoge Mackinnen Pass met
zijn duizelingwekkende vergezichten. Vervolgens
gaat het omlaag langs de sensationele Sutherland
Falls, die van 580 meter naar beneden kletteren.

Aankomstplaats is de Milford Sound, een fjord van
maar liefst 16 kilometer. Langs de rijzige bergwanden van Mitre Peak donderden spectaculaire watervallen het water in. Adem-benemend!

RONDVLUCHT OF BOOTTOCHT?
Al dit moois kan je ook aanschouwen via een prachtige rondvlucht. Maar de immense fjorden ervaar
je het best tijdens een boottocht.
Ontdek Lion Mountain, Elephant en Copper Point.
Of de spectaculaire Stirling Falls en vooral de Bowen Falls die zich van gigantische hoogte naar
beneden storten. Spot er dolfijnen, pelsrobben en
kuifpinguïns.

TIP
Fiordland is een duikparadijs. Doordat er jaarlijks zoveel water in de fjorden stroomt, vind
je diepzeeflora en -fauna al op zo’n tien meter onder water. Gord de zuurstofflessen om en
duik in een wereld vol rood en zwart koraal, prachtig rif en verrassende zeedieren.
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africa by excellence

ZUID-AFRIKA

Fascinerende selfdrives
door de Regenboognatie
Hou je van road trips, echte rondreizen met de
wagen? Dan zijn de Panoramaroute in het Noorden en/of de Tuinroute tot Kaapstad beslist twee
aanraders. Zuid-Afrika is een uitgestrekt en vlot
bereisbaar land met uitstekende wegen dat je makkelijk met de huurwagen doorkruist. Op eigen ritme. Het hele jaar door.
Ga in het Noorden op ontdekkingstocht langs de
Panoramaroute en vergaap je aan de verbluffende natuur. Met als absoluut hoogtepunt de Blyde
Rivier Canyon. Of speur naar de ‘Big Five’ in het
Krugerpark of een van de aanpalende privéparken.

Aan luxelodges geen gebrek.
In het Zuiden loopt de Tuinroute van Port Elizabeth tot het kosmopolitische Kaapstad. Met de
wagen, de fiets of te voet? Steeds geniet je van een
magische kleurenpracht. Van de ongerepte woeste
kustlijn, de uitzonderlijke gastronomie in Knysna
en Kaapstad, de struisvogelfarms, de wijnlanden
rond Stellenbosch en de uitzonderlijke vergezichten vanop de Tafelberg.
UA
 frica by Excellence is als niche touroperator gespecialiseerd in
Afrika. Vraag naar hun programma’s bij ons, uw reisagent.

Alleen, in koppel of met het gezin. Zuid-Afrika wordt een weergaloos avontuur.
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wings ’n wheels

AMERIKA

Road trippin’ langs de
Wondere West Coast
Reis volgens ‘the real American way’ twee weken
lang met een gloednieuwe motorhome langs de
West Coast van de Verenigde Staten. En ontdek de
geheimen van Chicago, de Rocky Mountains, Las
Vegas, de Grand Canyon en zoveel meer.
Start in Los Angeles en ga flaneren in het Hollywood en Beverly Hills van vroeger en nu. Bezoek
Universal Studios, de Walk of Fame, Kodak Theater
en NBC Studios. Verken het spookstadje Calico op
weg naar Vegas. Waag je aan de duizelingwekkende
Grand Canyon en geniet van de spectaculaire zons-

ondergang aan de South Rim. Wandel door Bryce
Canyon, één van kleurrijkste plekjes ter wereld.
Kampeer naast klaterende watervallen of overnacht
in sfeervolle hotels en saloon lodges. Sluit je trip
af in San Francisco met Chinatown, Fisherman’s
Wharf, de Golden Gate Bridge en Alacatraz. Deze
ervaring vergeet je nooit!
UV
 an 1 april tot 31 oktober kan je elke dag vertrekken vanuit
Los Angeles naar San Francisco of omgekeerd. Ontdek deze en
andere toppers van Wings ’n Wheels. Vraag ernaar bij ons, uw
reisagent.

Waag je aan de duizelingwekkende Grand Canyon en geniet van de
spectaculaire zonsondergang aan de South Rim.
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imagine travel

THAILAND

Ontdek het Siamese Koninkrijk
met privéchauffeur
Zijn groepsreizen niks voor jou? Ontdek Thailand
met z’n twee. En kies voor een wondere romantische, 9-daagse rondrit met gids/ privéchauffeur.
Je reis start in Bangkok met een schilderachtige
langstaartboottocht langs de talloze kanalen. Meer
aan bij de beroemde Tempel van de Smaragden
Boeddha en het koninklijk paleis met zijn gouden
pagoden. En geniet ’s avonds van een authentiek
Thais diner met dans en muziek.

wordt het puur genieten. Vanaf de brug aan de River
Kwai rij je een rijke geschiedenis tegemoet. Met
koopjes aan de kleurrijke, drijvende markt Damnoen Saduak of een fietstocht naar het gigantische
Boeddhabeeld van Wat Sri Chume.
En nog is het niet gedaan. Verken de Gouden Driehoek en de Mekong rivier. Of ga op olifantenexcursie in de weelderige jungle. Wedden dat dit niet je
enige bezoek aan Thailand wordt?
UD
 eze complete en uiterst gevarieerd reis word je aangeboden

Nu al overdonderd door de wondere wereld waarin je net binnenstapte? Het is nog maar het tipje
van de ijsberg vol Aziatische mirakels! In de wagen

door Imagine Travel. Hij kan op maat aangepast worden aan
jouw wensen en interesses. Net als andere reizen in Azië.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Hou halt aan de kleurrijke, drijvende markt Damnoen Saduak.
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tenerife no limits

Grootste
openluchtfitnesscentrum
van Europa
Velen zullen denken dat je gek bent om voor zonsopgang
op te staan en kilometerslang te lopen. Ze begrijpen niet
dat je steeds op zoek gaat naar een steilere berg. Een
hogere golf. Een sterkere wind. Ze vragen zich af waarom
je jezelf wil meten met de natuurelementen. Het beste
antwoord dat je hen kan geven is: ‘omdat je ervan houdt’.
En omdat je ervan houdt, vergeet je de inspanningen.
Vind je de kracht om steeds sneller en harder te gaan.
En te genieten alsof elk moment je laatste is, op een
vakantieparadijs dat alles heeft: Tenerife.

Prof, amateur of sportliefhebber? Volg
in de sporen van Chris Froome en Jurgen
Van den Broeck. Van Ana Ivanovich en
Tomas Berdych. Van de Premier Leauge
ploegen Newcastle, Swansea en Everton.
En de Franse, Duitse, Nederlandse, Italiaanse en Spaanse zwemteams.
WAAROP WACHT JE OM TE STARTEN?
TENERIFE. NO LIMITS!

Wandel langs 1.500 kilometer prachtige
wandelpaden. Doorkruis het eiland via
200 kilometer mountainbikeroutes. Beklim met de fiets de échte cols buitencategorie.
Ga golfen, kitesurfen, snorkelen, diepzeeduiken, paragliden, rostklimmen,… en
nog zoveel meer. Dit steeds in een aangenaam warm klimaat, het hele jaar door.

TIP
Van 29 maart tot 3 april 2016
verwelkomt het ‘Tenerife Walking
Festival’ wandelaars uit heel
Europa. Deelnemers kunnen
kiezen uit talrijke wandelexcursies
en originele activiteiten in
3 categorieën: kustgebied,
vulkanisch gebied en groene
landschappen.

U Kies voor een sportvakantie in het aangenaam warme Tenerife. Met uitdagingen op jouw maat. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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the oitavos

Genieten aan
de Lisbon Coast
Niet ver van de luchthaven van Lissabon, op slechts 3 km van de bekende badplaats Cascais
ligt het prachtige The Oitavos. Een prestigieus designhotel middenin een natuurpark. Met
state-of-the-art faciliteiten, riante suites én een begeesterend familieverhaal.

The Oitavos: voor liefhebbers van sport,
natuur, cultuur, gastronomie en wellness
Alles startte bij de visionaire koppigheid van grootvader Carlos
Montez Champalimaud. In 1920 broedde hij op een gedurfd plan
om samen met zijn zoon en kleinzoon een hotel van uitzonderlijke
kwaliteit te realiseren. Enthousiast zetten ze de schouders onder
het familieproject en transformeerden een onherbergzaam terrein
in een uitzonderlijk luxehotel.
Temidden van de zandduinen en paraplupijnbomen vallen de strakke lijnen van het exterieur op. Eenmaal binnen typeren veel natuurlijk licht, moderne sculpturen en kunst de grote open ruimte met
lobby, bar en restaurant. Door de glaspartijen van vloer tot plafond
heb je een ronduit spectaculair uitzicht op de Atlantische Oceaan.
De kamers met balkon werden met veel gevoel voor design en comfort ingericht. Met uitgebreid spa- en wellnesscentrum, zwembaden, tennis- en squashfaciliteiten en golfbaan staat dit hotel garant
voor een heerlijke vakantie.
Hou je van topcomfort in een 5-sterren hotel? Met The Oitavos nabij Lissabon, Portugal
kies je voor absolute luxe in een prachtig decor. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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hapag-lloyd cruises

aan boord van ’s werelds beste cruiseship
Vrijwel geen ander schip biedt haar passagiers meer ruimte
dan de MS EUROPA 2 van rederij Hapag-Lloyd Cruises, volgens Berlitz Cruise Guide 2015 ’s werelds beste cruiseschip. Het
interieurconcept is een mix van casual en stijlvolle ambiance,
gecombineerd met state-of-the-art technologie. Meer lifestyle
en minder cruise-rituelen dragen bij tot een informele sfeer.
Het lage aantal passagiers en de bemanning-gastverhouding
garanderen exclusiviteit en ontspanning. Ook culinaire diversiteit, wellness, fitness en een veelzijdig animatieprogramma
zijn absolute speerpunten.

VAN DUBAI NAAR DUBAI
Ontdek het Arabische schiereiland! Dubai, Muskat, Dohai en
Abu Dhabi overtreffen er elkaar met steeds nieuwe superlatieven. Wie heeft de hoogste wolkenkrabbers en de meest luxueu-
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ze shoppingcentra? Ontdek ook de uitgestrekte woestijnen en
majestueuze bergketens tijdens een 9-daagse cruise aan boord
van de MS EUROPA 2. Van 7 tot 15 april 2016 krijgt jouw droomvakantie de allure van het sprookje van duizend-en-één-nacht.

TIP
Tijdens je bezoek aan Muskat verrassen de topchefs
van het Shangri-La resort je op het pittoreske Turtle
Beach met een exclusief topdiner. Niet te missen!

U Kies voor een cruise en ervaar de unieke manier van genieten in een luxueuze
omgeving. De bemanning van Hapag-Lloyd Cruises heet je welkom aan boord
van MS EUROPA 2. Vraag naar het speciale reisvoordeel bij ons, uw reisagent.

oceania cruises

Unieke vaarroutes
voor bourgondiërs
en rustzoekers
Op zoek naar een informele en ontspannen
cruise aan boord van een middelgroot, elegant
luxeschip? Dan zit je gebeiteld bij Oceania Cruises.
Met de Regatta, Insignia en Nautica beschikt
deze rederij over drie identieke zusterschepen
met plaats voor slechts 684 gasten. Op de twee
grotere schepen Marina en Riviera worden 1.250
gasten verwend. Eind april 2016 wordt Sirena
(684 gasten) aan de vloot toegevoegd.

e inrichting van de kleinere schepen in de stijl van een
Engels landhuis is warm en verrassend. De nieuwere
schepen Marina en Riviera zijn moderner en zeer klassevol qua uitstraling. Ook de hutten zijn smaakvol en compleet ingericht. Badjassen en slippers, een vlotte internetverbinding? Aan
elk detail is gedacht. Maar liefst 80% van alle suites en staterooms
heeft een privébalkon. En in de suites geniet je van 24 uur butler
service en in-suite dining.

D

Oceania Cruises is vooral culinair uitmuntend. Als lid van de Chaine
des Rôtisseurs serveert de keuken gevarieerde maaltijden van topkwaliteit. De wereldbekende MasterChef Jacques Pépin staat erop
dat ieder diner een feestmaal wordt. Rustig genieten staat daarbij
centraal. Er is geen vaste tafelzitting aan boord, je eet wanneer en met
wie je wil. De dresscode is informeel, ’s avonds een tikkeltje elegant.
Naast de Grand Dining Room zijn er 2 tot 4 specialiteiten restaurants,
met Italiaanse, Grill , Franse* en Aziatische* gerechten en allen zonder toeslag. En in het Terrace Café kan je binnen of buiten ontbijten
en lunchen. ’s Avonds kan je er genieten van à la minute bereidde
gerechten zoals o.a. kreeft en lamskoteletten.
Ook ontspanning staat hoog op de agenda. In het Culinary Center
van de Marina en Riviera vind je de eerste hands-on kookschool
op zee. En ultieme relaxatie krijg je in de gerenommeerde Canyon
Ranch SpaClub.
Bij dit alles word je ook verwend met unieke vaarroutes, langere
ligtijden en in diverse havens een overnachting. Door hun geringere
afmetingen kunnen de Oceania-schepen ook kleine en minder bezochte havens aandoen. Zo is uw cruiseplaatje compleet!
*Marina & Riviera
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cruisen in azië of de caraïben
Oceania Cruises richt zich ook tot echte globetrotters. Verken de prachtige wereldwijde routes in het aanbod. Waaronder cruises naar Afrika,
Alaska, Zuid-Amerika, Azië en Caribbean. Ook Europese bestemmingen
worden niet overgeslagen.
Kies voor Azië. Voor een prachtige culturele rondtrip door Indonesië,
Japan, Thailand, Vietnam of Myanmar en ontdek een bijzondere mix
aan culturen. Vanaf populaire aanleghavens Singapore en Hong Kong
kan je verder cruisen naar Indonesië en Maleisië, of naar Vietnam en
de kust van China. Ook op de eilandengroepen Indonesië en de Filippijnen zie je bijna dagelijks een nieuwe, wondermooie bestemming.

Verken de prachtige wereldwijde
routes in het aanbod.
En wat dacht je van het Caribische gebied? Een cruise naar de Bahama’s, Martinique, Sint-Maarten of andere zonnige eilanden? Geniet
er van het aantrekkelijke klimaat. Vanuit Florida ontdek je Puerto
Rico, St.Lucia, St. Barts, de Amerikaanse en Britse Maagdeneilanden,
de Turks- en Caicoseilanden en natuurlijk de ABC-eilanden: Aruba,
Bonaire en Curaçao. In alle luxe.

U Met Oceania Cruises kies je voor topgastronomie en de beste
prijs-kwaliteitsverhouding voor cruises in het hogere segment. Vraag
naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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