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Vertrouw uw vakantie toe aan experts

voorwoord

aden in de zon, actief 
sporten of romantisch 
dineren in een luilekker-

paradijs? De luxe van een cruise of 
de charme van een autovakantie? 
De ideale vakantie ziet er voor ie-
dereen anders uit. 

Maar wie zeker wil zijn van een 
droomvakantie zonder zorgen, laat 
de uitwerking best over aan gepas-
sioneerde experts. Aan ons. Geen 
gemiste kansen, geen onverwach-
te kosten, geen frustraties. Aan de 
hand van uw wensen en dromen 
vinden wij net die plek én invulling 
die op uw lijf geschreven is. 

In dit magazine inspireren we u 
met een selectie uit ons aanbod. 
Van tips voor een trip tussendoor 
tot suggesties voor een grote reis.

Paradijselijke warmte? Die vindt u 
in Jamaica, Nieuw-Caledonië, Tan-
zania of Kaapverdië. Echte avontu-
riers wagen zich misschien liever 
aan Argentinië & Chili of het fas-
cinerende Nieuw-Zeeland. Liever 
iets dichtbij? Wat dacht u van een 

fiets- en wandelvakantie Frankrijk 
in een charmant vakantiehuis? 
Een rondrit in Malta of de Griekse  
Peloponnesos? Ga eens op citytrip: 
naar Warschau, Sint-Petersburg 
of enkele zonovergoten Spaanse 
cultuurtoppers. Aan de Canadese 
Oostkust wachten zelfs vijf city-
trips. Te ontdekken via een self-
drive. Misschien een cruise? Ver-
trek op yachtingcruise naar Hawaï 
& Polynesië of vaar van Venetië naar 
Monte Carlo via Sicilië. Of zet koers 
naar het onbekende? Kies voor een 
expeditiecruise naar de Noorse fjor-
den of doorkruis de Noordoostelijke 
Doorvaart. En wat dacht je van een 
verbluffende rit met de legendari-
sche Transsiberische trein?

Welke bestemming u ook verkiest: 
vertel ons over uw dromen en wen-
sen. Uw favoriete bestemming, de 
sfeer die u wilt beleven, het type 
verblijf dat u wenst. Wij adviseren 
u graag over de reis die het beste 
bij u past. En helpen u bij de verde-
re uitwerking. Zo bent u zeker van 
een vakantie die uw verwachtingen 
ruim overtreft.

B

V.U. : Bianca Vanloffeld, Schotelstraat 20, 3511 Stokrooie
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1
 TORONTO

Een kleurrijke, levendige metropool met 
unieke wijken als Little Italy, Chinatown en 
Greektown. Of Distillery District, een brui-
send en hip stadsdeel met theater, galeries, 
boetieks en gezellige cafés en restaurants. 

De stad staat vol fantastische bouwwerken 
zoals Casa Loma, Rogers Centre, Royal On-
tario Museum en het fascinerende Toronto 
City Hall. Indrukwekkend is vooral de CN 
Tower. Met zijn 553 meter één van de hoog-
ste bouwwerken ter wereld. De vrijwel lege 
en holle toren heeft op 350 meter hoogte 
een spectaculair uitkijkplatform met gla-
zen bodem. We reserveren met plezier een 
tafeltje in het restaurant of café op deze 
verdieping. En ben je een echte waaghals? 
Dan klim je verder naar de ‘SkyPod’ op 447 
meter hoogte.

Iets voor het hele gezin? Het attractiepark 
Ontario’s Place aan de oever van Lake Onta-
rio heeft een IMAX theater, concerttheater, 
jachthaven, waterpark, zwembad, strand, 
duizelingwekkende glijbanen en zelfs een 
achtbaan.

2
 KINGSTON

Rij zuidwaarts langs Lake Ontario naar de 
historische stad Kingston, wereldberoemd 
om zijn Thousand Islands. Een cruise is een 
geweldige, ontspannende manier om deze 
rotsachtige eilanden boordevol luxueuze 
cottages te verkennen. Het beroemde Boldt 
Castle, Zavikon Island en Millionaire’s Row 
zijn slechts enkele hoogtepunten van deze 
avontuurlijke tocht.

Absolute must is een bezoek aan Fort Hen-
ry Kingston. Een 19e-eeuws heuvelfort, ge-
plukt uit de hoogdagen van het Britse Rijk. 
Van half mei tot half september kan je er 
exercities, parades en de wisseling van de 
wacht bijwonen. In juli en augustus vindt 
hier trouwens op woensdagavond de Sun-
set Ceremonie plaats, een demonstratie van 
wapens, strijdtactieken, militaire muziek, 
eresaluten en afsluitend vuurwerk. Interes-
se? Geef ons een seintje.

3
 MONTREAL

Hoogtepunten van deze stad: de Notre 
Dame kathedraal, het oude Montreal, de 
oude haven, McGill Universiteit, Mount 

Doorkruis met een huurauto het oosten van Canada 
en verken vijf fascinerende grootsteden op eigen 

tempo. Onderweg heb je alle tijd om te genieten van 
het prachtige landschap. Het mooie Lake Ontario 

en Algonquin Park zijn haast verplichte tussenstops. 
En als afsluiter plannen we samen met de experts 

van Gallia een knaller van formaat: de spectaculaire 
Niagara Falls. Mét randanimatie.

5 citytrips in 1 selfdrive
CANADA

Royal, St. Joseph Oratorium en een 
van de beste winkelstraten in Canada –  
St. Catherine ś. Met zowel chique restau-
rants als eenvoudige eethuizen zoals de 
bijzonder populaire ‘bring-your-own-wine’ 
restaurants.

Bezoek zeker Quartier Latin, bekend om 
zijn theaters, artistieke atmosfeer, gezelli-
ge cafés en boetiekjes. Dit stadsdeel maakt 
deel uit van het Quartier des Spectacles, 
een levendig district vol beeldende kunsten, 
literatuur, opera, dans en muziek. Een po-
pulaire plek ook voor festivals. Samen met 
de Gallia experts stippelen we graag een 
uniek programma voor je uit.

4
 QUEBEC CITY 

Een van de best bewaarde koloniale steden 
ter wereld en Unesco Werelderfgoed. Ver-
ken de oude stad met historische gebouwen, 
versterkte omwalling en kleurrijke straten 
zoals Rue du Petit-Champlain met zijn vele 
restaurants en boetiekjes. Sta even stil bij 
huisnummer 102, waarop de geschiedenis 
van de wijk staat afgebeeld.
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VERENIGDE 
STATEN VAN 
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Geniet vanop Dufferin Terraces van het 
uitzicht over de Saint Lawrence rivier. Op 
een prachtlocatie aan deze rivier vind je 
trouwens een belangrijk stukje nationale 
geschiedenis: La Citadelle op Cap Diamont. 
Een stervormige militaire vesting uit de 
17e-eeuw, Werelderfgoed. Bezoek de Regi-
mental Kapel, de kamer van ‘Honor and Me-
mory’ en het Musée Royal 22e Régiment. In 
de zomer vindt hier om tien uur ’s ochtends 
de wisseling van de wacht plaats. 

Vlakbij, op Ile d’ Orléans, vestigden de eer-
ste Franse kolonisten zich in Noord-Ame-
rika. Nu kan je er zelf aan de slag op een 
kinder boerderij of genieten van een prach-
tige wandeling door de tuinen van ‘La Seig-
neurie de l’Île d’Orleans’.

5
 OTTAWA

Na een tocht door de Ottawa River Valley 
bereik je de hoofdstad. Bezoek de indruk-
wekkende ‘Parliament Hill’, kijk naar de 
wissel van de wacht en wandel langs het 
Rideau Canal. Ontdek 1.000 jaar menselijke 
geschiedenis in het Canadian Museum of 

Niagara-Falls

Civilization en geniet van de ByWard-markt, 
een van Canada’s oudste en kleurrijke 
boeren markten. Een levendige plek waar 
ambachtslieden streekgebonden lekkernij-
en verkopen.

Het interactieve museum ‘Canada Science 
and Technology Museum’ staat garant voor 
een tof uitstapje voor jong en oud. Vol leuke 
en interessante uitdagingen op het vlak van 
bosbouw, technologie, transport, ruimte en 
natuurwetenschap.

 ALGONQUIN PARK & GEORGIAN BAY
Niet ver van de stad wacht het Algonquin 
Park. Dé plek om te wandelen, fietsen, va-
ren en wilde dieren te spotten. Maak er een 
tocht met een traditionele Voyageur kano 

– een unieke ervaring.

Hierna rij je naar Georgian Bay voor een 
bezoek aan museumdorp Ste. Marie. Een 
reconstructie van een versterkte jezuïeten-
missiepost die de Huronen bekeerde tot 
het Christendom. Vlakbij vind je in het 
Wye Marsh Wildlife Centre de beroemde 

Wye Marsh Trumpeter Swans. En verderop 
kan je in Discovery Harbour aan boord van 
twee perfect gereconstrueerde schoeners. 
Samen met Gallia regelen we graag de Miss 
Midland cruise. Een 2,5 uur durende sight-
seeing rondvaart waarbij je geniet van de 
rotsachtige grandeur van de 30.000 eilan-
den van de Muskoka-Georgian Bay.

 KERS OP DE TAART!
Einde van de trip: de spectaculaire Niagara 
Falls. We zorgen uiteraard voor een boot-
tocht met de Hornblower naar de voet van 
de watervallen, een ‘Journey behind the Falls’ 
waar je het natuurgeweld aanschouwt op een 
observatieplatform en in tunnels, de White 
Water Walk waar je het kolkende water van-
op een loopbrug onder je ziet stromen en 
zelfs Niagara ś Fury: een 4D-simulatie over 
de geschiedenis van de watervallen.

  Gallia, specialist autorondreizen en fly & drives 

in de mooie groene bestemmingen UK, Ierland, 

Scandinavië en Canada zit boordevol ideeën voor 

vakanties op maat, ver van de massatoerist.  

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

ALTERNATIEF:
ROCKY MOUNTAINEER!

Benieuwd naar de majestueuze Rocky 
Mountains in het westen van Canada? 
De wereldberoemde luxetrein Rocky 
Mountaineer neemt je mee op een uit-
zonderlijke rit door glooiende vlaktes, 
immens wouden en bochtige rivier-
canyons omringd door bergtoppen. 
Hoogtepunten: het woeste water in 
Hell´s Gate van Fraser Canyon, de 
steile hellingen langs de Thompson 
Rivier, Mount Robson, Pyramid Falls, 
Yellowhead Pass, Jasper National 
Park en zoveel meer.

Toronto
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NIEUW! 
Sublieme mediterrane, 

Aziatische en mondiale tapas 

FIJNSTE GASTRONOMIE OP ZEE

Naast de Grand Dining Room zijn er twee tot 
vier specialiteitenrestaurants, met Italiaan-
se, Grill, Franse* en Aziatische* gerechten 
(*Marina & Riviera) en allen zonder toeslag. 
En dan is er natuurlijk nog het Terrace Café. 
Informeel en zorgeloos. Op elk moment van 
de dag heerlijk uitnodigend. Al bij het och-
tendgloren baadt de inspirerende ruimte in 
natuurlijk zonlicht en wakkert zo de eetlust 
aan voor een uitgebreid ontbijt. Zin in een 
lunch? De crew serveert een uitgebreide 
keuze aan verrukkelijke, internationaal 
geïnspireerde topmenu’s. Voel je vrij om 
binnen of alfresco, op het terras, te dineren. 

TAPAS IN TERRACE CAFÉ
Sinds kort vind je in het Terrace Café ook 
een verbazingwekkend assortiment tapas. 
Meer dan vijf dozijn gerechten gecombi-
neerd in 14 nieuwe menu’s. Een steeds ver-
anderende selectie van crostini, fruit- en 
groentesalades, tapas van verse vis en zee-
vruchten, rauwkost en andere delicieuze 
gerechten. Altijd kunstig gepresenteerd als 
lepelhapjes en verrines. 

De tapas werden het afgelopen jaar ontwik-
keld door het culinaire team van Oceania 

Cruises. Bereid met de meest verse ingre-
diënten reflecteren ze het sprankelende van 
de bezochte bestemmingen. De perfecte 
hapjes om te genieten van een ontspannen-
de avond. Tast toe terwijl je de herinnerin-
gen van de dag ophaalt, betrokken raakt 
bij levendige conversaties en geniet van de 
adembenemende vergezichten rondom. 

EEN VOORPROEFJE:

  Crostini met bresaola (mager en jong 
Italiaans rundvlees), gorgonzola en 
vijgencompote

  Verse gekarameliseerde garnalen met 
uien en pittige chilisaus

  Vegetarische zomerbroodjes met 
verse kruiden, tofu, rijst, noedels met 
tamarinde- en pindasaus

  Zoete Thaise salade met watermeloen, 
cashewnoten, verse kruiden, 
komkommer en zoete chili

  Heirloom cherrytomatensalade met 
Griekse caperbladeren

  Gesmolten kaassoufflé met 
bieslookveloute

  Vegetarische samosa’s met raitasaus

Een ongeëvenaarde cruise-ervaring doorspekt met culinaire verwennerij, dat vind je bij Oceania Cruises. Als lid van 
de Chaine des Rôtisseurs serveert de keuken gevarieerde maaltijden van topkwaliteit. 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. 
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stamppot van verse schorpioenvis met 
rode pepers, aardappels en uien. Na al 
deze proeverijen is er nog vrije tijd, waarin 
je kunt relaxen en nagenieten. Aansluitend 
volgt de kookworkshop ‘Gloriously Modern 
Greek’ waarin je heerlijke Griekse gerech-
ten bereidt met de verse ingrediënten van 
de lokale markt.

In Venetië vaar je dan weer met een water-
taxi door de kanalen naar de Rialto-markt. 
Samen met een chef-kok en gids snuister je 
op de markt naar verse groenten en heer-
lijke vissoorten. 

In een nabijgelegen privéappartement ge-
niet je nadien van een heerlijke Venetiaan-
se lunch, gemaakt met de vers gekochte 
ingrediënten. Een dessert mag natuurlijk 
niet ontbreken. Daarvoor ga je naar een 
chocolaterie, waar een demonstratie wordt 
gegeven en je na afloop mag proeven van al 
het lekkers.

Welke cruise je ook kiest, Oceania zorgt 
voor pure verwennerij en een culinaire 
topbelevenis.

INTIEME EN LUXUEUZE VLOOT
Oceania Cruises combineert een ruime 
en elegante accommodatie met een zeer 
persoonlijke service. Vertrouw op de be-
kroonde schepen van Oceania Cruises: Re-
gatta, Insignia en Nautica, Marina, Riviera 
en – sinds april 2016 – de nieuwste parel: 
de Sirena. 

Net als andere Oceania schepen kreeg de 
Sirena een elegante en stijlvolle uitstra-
ling. De inrichting met warme kleuren en 
de beste houtsoorten doet denken aan een 
klassiek Engels landhuis. 

Topgastronomie staat ook hier centraal. 
Aan boord laten chef-koks je smullen van 
culinaire hoogstandjes. Zo vind je naast het 
hoofd- en buffetrestaurant ook twee speci-
aliteitenrestaurants. En bij het zwembad 
word je verwend met verfrissende snacks, 
pittige barbecue en verse visgerechtjes. 

  Met Oceania Cruises kies je voor topgastronomie 

en de beste prijs-kwaliteits verhouding voor cruises 

in het hogere segment. Vraag naar hun aanbod bij 

ons, uw reisagent.

CULINAIRE EXCURSIES 
Op een Oceania cruise krijg je de kans om 
deel te nemen aan een culinaire excursie. 
Vaak gecombineerd met kookworkshops in 
het Bon Appétit Culinary Center. Enkele 
voorbeelden? 

Fijnproevers die zich graag 
laten verwennen met nieuwe 
culinaire smaken, zullen zich 
verheugen over de invoering 

van overheerlijke Tapas menu’s.

Ga samen met een chef-kok en gids op pad 
naar de lokale markt van Corfu. Daar krijg 
je meer uitleg over de streekproducten en 
kun je zelf jouw favoriete ingrediënten aan-
schaffen voor de kookworkshop later die 
dag. Nadien bezoek je samen een speciaal-
zaak om kaas en verse Griekse yoghurt te 
proeven en te kopen. Tijdens de wandeling 
eet je een gember- en kumquatijsje, speciaal 
voor deze excursie samengesteld. Je proeft 
ook verrassende Griekse specialiteiten zo-
als de traditionele schotel ‘Bourdetto’, een 

Corfu
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6  
Multimedia Fonteinenpark: Van mei tot en met sep-
tember vindt hier elke vrijdag en zaterdag een show 
plaats met 367 fonteinen en 300 schijnwerpers, aan-
gevuld met lasers en muziek. Een spektakel van water, 
licht en geluid.

7  
Barbacane: De restanten van de oude stadsomwalling 
met wachttorens vind je verspreid in de stad. De oudste 
verdedigingstoren is de Barbacane, gebouwd in 1548.

8  
Dzika Wisla: Gemodelleerd naar een Vikingschip aan 
de oevers van de Wisla. Een ornithologisch schip dat 
vogelliefhebbers meevoert voor een zoektocht naar 
zeldzame soorten. Nadien kan je genieten van de ge-
zelligheid aan het strand waar het schip aanmeert: 
mozna skreslic.

9  
Tuin van Powsin: Grootse botanische tuin van 40 hec-
tare met maar liefst 7.000 verschillende planten. Dé 
plek ook waar je regelmatig concerten en tentoonstel-
lingen kan bijwonen.

10  
Noc Swietojanska: Midzomeravond in juni is een groot 
feest in Warschau. De inwoners vieren de langste dag van 
het jaar met veel en lekker eten, bloemenkransen in de 
rivier en een groot festival. Met prachtige vuurwerkshow!

  Kom langs in Polen, en ontdek jouw reisverhaal. Vraag ernaar bij 

ons, uw reisagent.

1  
Fryderyk Chopin: Rode draad in de stad is Chopin. De 
beroemde componist heeft zijn eigen museum, stand-
beeld en luchthaven. Doorheen de stad vind je zelfs op 
plaatsen die met hem gelinkt zijn Chopin-zitbanken met 
muziek. In het sprookjesachtige Łazienki-park kan je in 
de namiddag een magistraal concert bijwonen.

2  
WOII-verleden: Meer inzicht in de turbulente oor-
logsgeschiedenis? Bezoek het Polin-museum met de 
1000-jarige geschiedenis van de Poolse Joden (winnaar 
van de European Museum Award of the Year 2016), het 
interactieve Museum van de Warschau Opstand of ga 
naar Treblinka, het nabijgelegen naziconcentratiekamp.

3  
Maria Sklodowska-Curie Museum: Interessante blik 
op het leven van Madame Curie, dubbele Nobelprijs-
winnares voor haar ontdekking van de elementen po-
lonium en radium. 

4  
Historisch Museum: In enkele met elkaar verbonden 
huizen wordt de geschiedenis van de Poolse hoofdstad 
gepresenteerd. Aanrader is de museumbioscoop met 
meertalige documentaire over de periode 1939-1945. 

5  
Copernicus Science Centre: In het Copernicus Science 
Center onderzoek je de wetten van de fysica via eigen 
experimenten. En ga je op tocht door het onmetelijke 
heelal in het planetarium. Zowel voor kinderen als vol-
wassenen een aanrader.

De tijd dat we Warschau associeerden met het sombere communisme is volledig voorbij. De prachtige 
binnenstad, na de Tweede Wereldoorlog volledig gerestaureerd, is nu UNESCO Werelderfgoed. En na het 
vallen van de Muur bloeide de metropool helemaal open. De levendige straatjes rondom de Oude Markt 
herbergen nu een heerlijke mix tussen rijk cultureel erfgoed, prachtige natuurparken, gezellige winkelstra-
ten, toprestaurants en een bruisend nachtleven. Een bezoek meer dan waard, op slechts twee uur vliegen.

Stad van Fryderyk Chopin  
& Maria Curie 

CITYTRIP WARSCHAU

onze top 10 hotspots
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Tip: In het sprookjesachtige 
Lazienkipark kan je in de zomer 
gratis genieten van magistrale 

openluchtconcerten van Chopin. 

Koninklijk Paleis

Łazienki-paleis Concert in Lazienki-park

Boulevard Krakowskie Przedmieście



Insider Tips  
voor 7 nieuwe citytrips 

1

VALENCIA

oceanogràfic

Het grootste aquarium van Europa. In grote 
watertanks met in totaal 42 miljoen liter wa-
ter wordt het leven in de zeven wereldzeeën 
nagebootst. Met duizenden zeedieren waar-
onder haaien, dolfijnen, walrussen en zelfs 
een witte walvis. Absoluut hoogtepunt is een 
restaurant waar je kan dineren, middenin de 
fascinerende onderwaterwereld . Interesse? 
Wij reserveren graag een plaatsje.

museo del gremio de artistas 
falleros

Ieder jaar in maart vullen de straten van Va-
lencia zich voor Las Fallas, een groots, uitge-
laten feest met praalwagens. Iedere buurt of 
wijk maakt een eigen fallas; kunstige, satiri-
sche figuren van hout en papier-maché. Elke 
avond is er vuurwerk, maar de spectaculair-
ste show is gereserveerd voor de slothappe-
ning. Dan worden alle fallas verbrand, met 
uitzondering van één: de Ninot. De ideale 
periode dus voor een citytrip Valencia!

Maakten Barcelona en Madrid je warm voor de Spaanse cultuur en gastronomie?  
Spanje heeft nog talrijke verrassende én makkelijk bereikbare mediterrane steden.  

Wat dacht je van onderstaande tips? Kies je bestemming, wij zorgen voor een unieke ervaring.

2

PALMA DE MALLORCA

palau march

Vanop het binnenplein met prachtige beel-
den waaronder een torso van Auguste Ro-
din, heb je een prachtig uitzicht over de stad. 
Binnen worden meerdere kunstcollecties 
tentoongesteld. En op de bovenverdieping 
ademen stijlkamers de oude rijkdom van 
het gebouw uit.

bellver

Op een heuveltop net buiten Palma de Mal-
lorca staat kasteel Bellver. Een opvallend 
gebouw met ronde torens en donjon. Van 
hieruit heb je een prachtig uitzicht over de 
stad en de Middellandse zee. Gebouwd in de 
veertiende eeuw diende het als onderkomen 
van de koningen van Mallorca, tegenwoordig 
vind je er het historisch museum. In de tuin 
worden geregeld optredens georganiseerd. 
We helpen je graag aan een ticket.

3

BILBAO

museo guggenheim de bilbao

Exceptioneel, door architect Frank O. 
Gehry subliem vormgegeven museum aan 
de oevers van de rivier Nervión. Een abso-
lute aanrader voor liefhebbers van moderne 
kunst en architectuur. Beeldende kunst uit 
de 20e en 21e eeuw wordt er op een zeer 
creatieve manier tentoongesteld.

teatro arriaga 

Prachtig theater genoemd naar Spaans 
componist Juan Crisóstomo Arriaga. Tot 
de mooiste delen behoren de twee torens, 
grote foyer, mezzanine, enorme ramen en 
het dakterras. Evenals de prachtige monu-
mentale trap ontworpen door Francisco 
Hurtado de Saracho. We zorgen er graag 
voor dat je een voorstelling kan bijwonen 
en ten volle kan genieten van de allure die 
je mag verwachten in zo’n historisch kader.
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7

TOLEDO

museo del greco

Toledo stond steeds open voor geleerden 
en kunstenaars, dus ook voor de Kretenzer 
Doménikos Theotocópoulos, beter bekend 
als El Greco, één van de grootste schilders 
van zijn tijd. In één van de huizen waarin hij 
woonde, vind je nu een museum met diver-
se schilderijen van El Greco en andere kun-
stenaars. En in de Iglesia de Santo Tomé 
hangt één van zijn mooiste en beroemdste 
werken: ‘El Entierro del Conde de Orgaz’. 

mirador del valle

Aan de overkant van de Taag geniet je van een 
weergaloos panorama over de historische 
stad. De Mirador ligt op een half uur wan-
delen vanaf de Alcantara bridge. Maar is ook 
perfect bereikbaar met de auto of tram. Wie 
wil, kan nog even doorklimmen naar Hotel 
Parador. Op hun gezellige terras geniet je nog 
meer van het adembenemende uitzicht.

  Ontdek talloze verrassende hoekjes van de 

Spaanse Steden. Vraag naar uw speciale ervaring 

bij ons, uw reisagent.
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

jardin canario

Op 7 km van Las Palmas ligt de grootste bo-
tanische tuin van Spanje. Een gigantische 
tuin met een indrukwekkende collectie 
in- en uitheemse planten. Met Canarische 
palmen, drakenbomen en een klein lauras-
ilvabos. Elders vind je tussen vijvers en wa-
tervallen palmen en metershoge cactussen.

museo elder de la ciencia y la 
tecnología 

Bewonder een supersonisch gevechtsvlieg-
tuig, ontdek hoe satellieten in een baan om 
de aarde worden gestuurd en maak een ritje 
met de Robocoaster. In dit museum is het 
verboden om iets NIET aan te raken. Uren 
plezier voor kinderen én volwassenen!

5

SEVILLA

flamenco

De bakermat van de Flamenco. De tablaos 
flamenco verzorgen uitstekende profes-
sionele shows voor toeristen, maar voor 
een authentieke ervaring moet je naar een 
flamencobar. Met plezier wijzen we je de 
weg naar Lo Nuestro, La Traberna en Casa 
Anselma. Of naar een workshop in het Mu-
seo del baile Flamenco. Modern van opzet, 
met multimediale interactieve presentaties.

plaza de toros

De oudste arena van Spanje. Tussen april en 
september worden er veertig dagen stieren-
gevechten of ‘corridas’ gehouden. Op dagen 
dat er geen gevechten plaatsvinden, kan je 
zelf over het zand struinen en je een echte 
torero voelen. Bezoek ook het museum over 
de geschiedenis van de stiergevechten. Met 
portretten en kostuums van beroemde to-
rero’s, zoals Manolete.

6

CADIZ

catedral de cadiz

De huidige kathedraal werd gebouwd op de 
restanten van een oudere. De wederopbouw 
stond eerst onder toezicht van architect Vi-
cente Acero maar werd voltooid door an-
dere architecten. Gevolg hiervan is dat het 
gebouw niet alleen barokelementen maar 
ook rococo en zelfs neoklassieke elemen-
ten bevat.

yacimiento arqueologico gadir

Juweeltje op een steenworp van het markt-
plein dat je 3.000 jaar terug in de tijd kata-
pulteert. Via een glazen loopbrug ontdek je 
de restanten van de oude stad. Interactie-
ve schermen in verschillende talen zorgen 
voor de nodige achtergrondinfo. Naast toe-
gangstickets kunnen we ook zorgen voor 
Engelse of Spaanse gids.

7
TOLEDO

LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA

4
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explore jamaica

Jamaica is een eiland voor echte levens-
genieters. Met prachtige stranden, groen 
binnenland, klaterende watervallen, heer-
lijke gastronomie, ritmische muziek en 
mooie mensen.

PARADISE FOUND 
Het strand van Negril spant de kroon. Elf 
kilometer wit zand. Met heerlijke hang-
matten tussen de palmen, ligzetels op het 
strand en gezellige beachbars. Maar blijf 
niet te lang liggen en ga op excursie. Want 
er is zo veel te bewonderen …

Neem een frisse duik in de wereldberoemde 
Blue Lagoon. En ga zwemmen in het idyl-
lische Frenchman’s Cove. Een afgelegen 
wit zandstrand omringd door weelderige 
tropische vegetatie. Op het strand geniet 
je van een smakelijke Jamaicaanse lunch. 

’s Middags is het tijd om te ontstressen: een 
raftingtocht op de Rio Grande! Wanneer 
de kapitein je bamboevlot stroomafwaarts 
stuurt, heb je een prachtig zicht op de Blue 
Mountains. Neem een duik in de rivier, ga 
zelf aan het roer staan en geniet vooral van 
de oorverdovende stilte.

Beklim vanaf het strand de 200 meter lange 
en indrukwekkende watervallen, de Dunn’s 
River Falls, bij Ochos Rios. Nog meer water-
pracht en douche plezier? De YS Falls stor-
ten zich omlaag in natuurlijke waterbassins. 

Echte durfals maken gebruik van de lianen 
en touwen aan de rotsen om net als Tarzan 
in het water te duiken.

Ga voor een nachtcruise op de Luminous 
Lagoon en wees getuige van een fantas-
tisch natuurfenomeen veroorzaakt door 
miljoenen microscopische organismen die 
een helder groene gloed afgeven zodra het 
water wordt verstoord. Golven en vissen 
lichten op als ze je passeren. Hypnotise-
rend mooi!

Een snuifje cultuur? Struin door het stadje 
Falmouth, met zijn rijke verleden en talrij-
ke historische gebouwen. Bezoek ook de 
plantage huizen Rose Hall en Greenwood. 
Of loop rond in Port Royal, het ‘Pirates of 
the Caribbean’-stadje. Bezoek het fort en 
bewonder het uitzicht over de hoofdstad 
en de Blue Mountains.

WORD RASTAFARI
Ontmoet de Rastafari’s en leef mee op hun 
relaxte, positieve vibe. In korte tijd maak je 
deel uit van de familie. Bezoek Nine Miles, 
het geboortedorp van Marley. Hier vind je 
de beroemde rots waarop hij zijn hoofd 
liet rusten terwijl hij zocht naar inspiratie. 
Treed het mausoleum binnen waar Bob 
samen met zijn geliefde gitaar begraven 
werd en betoon je respect aan de reggae-
grootmeester.

Geniet  
Marley-style!

Eet Jerk chicken, laat een doctors bird, een kolibrie, 
uit je hand eten en drink een kopje overheerlijke Blue 

Mountain Coffee of Appleton Rum. Beklim Dunn’s River 
Falls, ga raften, en breng een bezoek aan Down Town 
Kingston om te zingen met de Rastafari’s. ’s Avonds 

geniet je in Rick’s Cafe van de ondergaande zon.  
Yah Mon!



Enkele bochtige wegen richting Ocho Rios 
brengen je naar Fern Gully, een torenhoge 
groene tunnel van varens. Bewonder de 
kunstenaars op de lokale ambachtelijke 
markt en ga nadien een lekkere patty eten 
in een plaatselijk restaurant. Relaxen kan 
je in de baai van Sugar Pot Beach terwijl je 
lokale vissers hun vangst ziet binnenhalen. 
Of zoek afkoeling in de Blue Hole, een ver-
borgen juweeltje in de heuvels van Ocho 
Rios. Met klaterende waterval uiteraard. 

Reis door talrijke kleine dorpjes. Verken de 
lokale markt van Brown’s Town met zijn rijk 
scala aan geuren, kleuren en verse vruchten. 
Verdiep je in je eigen toekomst tijdens een 
bezoek aan de lokale Reader Man. En in het 
historische maar levendige stadje Black Ri-
ver met zijn mooie Gregoriaanse huizen ga je 
samen met een Rastachef op zoek naar ver-
se ingrediënten op de lokale markt. Daarna 
bereid je samen bij hem thuis het nationale 
gerecht de ‘Jerk’: gemarineerde vlees of vis, 
gegrild op pimento-hout … Heer-lijk!

Je dorst lessen? Probeer een grote variëteit 
aan rums en likeuren, zoals de Appleton 
rum. In de bekende Blue Mountains ver-
bouwen ze trouwens één van de meest ede-
le Arabica koffierassen ter wereld. Jamaica 
is waarlijk Home Of All Right.

  Ontdek Jamaica op jouw ritme. De experts van 

Explore Jamaica nemen je mee naar de meest ver-

borgen schatten. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Sun is shining,  
the weather is sweet

Make you want to move 
your dancing feet

To the rescue, here I am!



PATAGONIË

Waar wildernis  
WET is

ARGENTINIË: EINDELOZE VLAKTEN MET EXTREME MOGELIJKHEDEN
De tango dansen in Buenos Aires. Genieten van de watervallen en het regenwoud rond-
om Iguazu, de Ibera Marshlands, de plaatselijke cultuur opsnuiven in de Puna van de 
Andamanse hooglanden, Iruya en de roodgekleurde canyon in Talampaya. Klimmen en 
paardrijden in het Andes gebergte. Wijn proeven in de Aconcagua in Mendoza. Op soft- 
adventure gaan in het Lake District Bariloche en San Martin de los Andes. Zeezoogdieren 
en vogelkolonies spotten in Valdes Peninsula. Of op tocht naar Bahia Bustamante of Puerto 
Deseado, de gletsjers van het Los Glaciares National Park? Keuze te over.

CHILI: LAND WAAR DE AARDE EINDIGT 
Van het noorden tot het Antarctische uiteinde van Chili doorkruis je woestijnachtige 
droge landschappen, groene weelderige weilanden en dichtbegroeide bloemrijke bossen, 
om te eindigen in de verlatenheid van een polair landschap. Bedekt met eeuwige sneeuw. 

PATAGONIË ONTDEKKEN? 
Cosmic Travel stippelt een route uit die volledig aan jouw wensen voldoet. De ideale reis-
periode is van oktober tot maart.

Patagonië, het uiterste zuiden van Zuid-Amerika, omvat zowel Chili als Argentinië. Het 
is een gigantisch, uitgestrekt gebied. Een perfecte mix van Noorwegen, IJsland, Alaska, 
Nieuw-Zeeland en de Zwitserse Alpen, maar dan in een epische schaalvergroting. Met 
desolate, onaangetaste en uitgestrekte landschappen en oneindig gouden steppes waaruit 
messcherpe graniettorens rijzen. Met ondoordringbare wouden waar water nog puur 
te drinken is uit de vele azuurblauwe rivieren en meren. Wandel op en rond actieve 
vulkanen en laat je betoveren.

  Fan van Latijns-Amerika? Cosmic Travel heeft meer dan 25 jaar expertise in reizen naar dit immense en boeiende 

continent. Ontdek hun aanbod voor wereldreizigers, avonturiers en luxereizigers. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent. 

DAG 1 | Aankomst in Santiago de Chile. Met tijd om de stad te bezoeken. 1 nacht.
DAG 2 | Vlucht naar Punta Arenas en verder naar Torres del Paine. Het nationaal park 
Torres del Paine, Unesco biosfeerreservaat, is één van de mooiste in Chili. 3 nachten. 
DAG 5 | Reis dieper in Patagonië aan boord van de Stella Australis. Fascinerende 
cruise naar Ushuaia (zie hiernaast). 4 nachten.
DAG 9 | Aankomst en verkenning van Ushuaia. 1 nacht.
DAG 10 | Vlucht naar El Calafate en de actieve gletsjer Perito Moreno in het Los 
Glaciares National Park. De ijsmuur heeft een hoogte van 50 m, een lengte van 5.000 
m en verplaatst zich dagelijks 1,5 m. Maak een trekking door de gletsjer. De volgende 
dag kan je naar de Estancia Cristina, een topper! 3 nachten.
DAG 13 | Vlucht naar Buenos Aires, het ‘Parijs van Zuid-Amerika’ en kosmopolitische 
bakermat van de tango. 2 nachten.
DAG 15 | Terugvlucht vanuit Buenos Aires.

ARGENTINIË

CHILI

PUNTA 
ARENAS

EL CALAFATE

Torres 
del Paine

Los Glaciares National Park

USHUAIA

KAAP 
HOORN

Magdalena Island ATLANTISCHE 
OCEAAN

STILLE 
OCEAAN

 (dat we graag uitwerken op maat)

ONS VOORSTEL

cosmic travel
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PATAGONIË

Cruise-expeditie naar  
Kaap Hoorn

400 jaar geleden voeren Nederlandse mariniers rond 
Kaap Hoorn, het meest zuidelijke punt van Zuid- Amerika. 
Met de Chileense rederij Australis kun je aan boord van 
moderne expeditieschepen Willem Corneliz Schouten en 
Jacob le Maire achterna reizen tijdens een adembene-
mende cruise naar ‘het einde van de wereld’. 

Nu nagenoeg de enige manier om legendarische plaatsen 
te ontdekken langs de Straat van Magellaan, Vuurland en 
de mythische Kaap Hoorn, de onherbergzame toegangs-
poort tot Antarctica en de plaats waar de Stille en de At-
lantische oceaan elkaar ontmoeten. Vanaf de aanlegplaats 
aan Kaap Hoorn klim je langs een houten trap naar de 
top. Hoog op de rotsklippen wacht je een overweldigend 
uitzicht op het nationaal park, UNESCO Wereldbiosfeer-
reservaat met onder meer het bekende Albatros Monu-
ment, een lichttoren en kapel.

Naast de prachtige natuur, vind je aan boord comforta-
bele cabines, interessante lezingen en lekkere Chileense 
gastronomie. De dagelijkse excursies gebeuren veelal met 
zodiak (of om aan land te gaan) en onder begeleiding van 
ervaren gidsen.

ROUTES MV STELLA AUTRALIS
Welke cruise je ook kiest: de met sneeuw bedekte berg-
toppen van de Andes, de spectaculaire gletsjers, de Ma-
gellaanse bossen, waar reeds weinigen voet aan land 
zetten en het fantastische wildlife staan steeds op het 
programma. Australis zorgt er ook voor dat de impact 
van toeristen tot een minimum beperkt wordt. In samen-
werking met het Chileense Instituut van Natuurbehoud 
wordt er steeds op toegekeken dat de natuur niet of nau-
welijks wordt verstoord.

fjords of tierra del fuego
U  Vertrek: elke zaterdag, 4 nachten
Stops: Punta Arenas, Ainsworth Bay - Tuckers Islets, Pia 
Glacier - Glacier Alley, Kaap Hoorn - Wulaia Bay, Ushuaia

discover patagonia
U  Vertrek: elke woensdag, 3 nachten
Stops: Ushuaia, Kaap Hoorn - Wulaia Bay, Agostini Sound 

- Aguila Glacier, Magdalena Island - Punta Arenas

NIEUW! VANAF WINTER 2017-2018 KAN JE INSCHEPEN 
IN DE NIEUWE MV VENTUS

– 15 –

australis

  Australis specialiseert zich in moderne cruise-expedities naar Patagonië, het meest zuidelijke punt van Zuid-Amerika. Met tal van avontuurlijke en 

informatieve excursies aan wal om het ongerepte Patagonië te ontdekken. Cosmic Travel integreert onze expedities in hun rondreizen Chili en/of 

Argentinië. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.



SCHITTERENDE NATUUR
De Maltese eilanden Malta, Gozo en Comino 
tellen enkele prachtige zand- en rotsstran-
den, zoals Golden Bay Beach. Vlij je hier neer, 
geniet van de zalige temperaturen en neem 
af en toe een verfrissende duik in de golven. 
Of ga duiken of snorkelen. Er zijn enkele uit-
stekende duikspots, met riffen, onderwater-
grotten en scheepswrakken. En het water is 
er zo helder, dat je makkelijk 50 meter onder 
water kan zien. Een van de mooiste plekjes 
om de onderwaterpracht te bewonderen is 
de Blue Lagoon op het eiland Comino. De zee 
kleurt er een prachtig cyaanblauw, omdat 
het zand op de bodem zo wit is. Het eiland 
Gozo staat dan weer bekend om de Azure 
Window, een natuurlijke rotsformatie in de 
vorm van een poort. Adembenemend. 

OPENLUCHT (WATER)SPORTPARADIJS
De wateren van de Middellandse Zee le-
nen zich niet alleen uitstekend om te gaan 
zwemmen. Je kan er ook zalig wind- of 
kite surfen. Omdat Malta zo klein is, kan je 
makkelijk die plek vinden waar de wind het 
best staat. Het heuvelachtige binnenland 
van Gozo en het noorden van Malta zijn op 
hun beurt perfect om te gaan wandelen of 
mountainbiken. Sportliefhebbers komen 
hier dus zeker aan hun trekken. 

RIJKE CULTUUR
Malta heeft een erg boeiende, lange geschie-
denis. Op de eilanden zijn ruïnes ontdekt 
van megalithische tempels, die gerekend 
worden tot de oudste bouwwerken ter 
wereld. Later zwaaiden o.a. de Arabieren, 

Normandiërs, Spanjaarden, de Ridders van 
de Orde van Sint-Jan en de Britten hier de 
plak. Elke cultuur liet haar sporen na, wat 
je vandaag duidelijk terugziet in de histori-
sche gebouwen en monumenten. 

Hoofdstad Valletta, bijvoorbeeld, is een van 
de charmantste steden van Europa. Ideaal 
ook voor een citytrip, want je kan hier da-
gelijks rechtstreeks naartoe vliegen vanuit 
Brussel. De ommuurde hoofdstad is erg 
klein, wat betekent dat de vele historische 
gebouwen letterlijk zij aan zij liggen. Wandel 
door de Barakka Gardens, bezoek het Groot-
meesterspaleis en laat je verbazen door de 
Sint-Janscokathedraal en Fort Sint-Elmo. 
Tip: woon een 5D-voorstelling bij en maak 

Twijfel je aan je vakantiebestemming? Boek eens een reis naar Malta. Het weer is er uitstekend, het eten 
overheerlijk. Meer nog: de archipel heeft een woelige en dus boeiende geschiedenis. Reden genoeg dus om 
Valetta in 2018 tot Culturele Hoofdstad van Europa te kronen. Met de rijke ervaring van bestemming-
specialist Travelworld wordt het een onvergetelijke trip. 

Boeiende archipel midden  
in de Middellandse Zee

MALTA

Mdina
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de soep ‘aljotta’. Probeer ook eens ‘lampu-
ki’, goudmakreel. Een ware lekkernij! Zeker 
met een Maltese wijn erbij kan je dag na 
zo’n maaltijd niet meer stuk.

UITSTEKENDE VERBLIJVEN
Malta heeft een uiterst divers hotelaanbod. 
Valletta, bijvoorbeeld, is erg netjes en her-
bergt tal van gezellige pensions. Even verder-
op, in Sliema, kan je geweldig shoppen, uit 
eten en feesten zodra je jouw hotel buiten-
komt. Verkies je een chic resort? Dan moet 
je in de wijk St. Julian’s zijn. Hier wachten 
vijfsterrenaccommodaties met zwembaden, 
spa’s en uitstekende restaurants. Liever 
wat authentieker? De keuze is aan jou, de 
experts van Travelworld zorgen voor de rest.

Arabieren, Normandiërs, 
Spanjaarden, de Ridders van 

de Orde van Sint-Jan en 
de Britten … elke cultuur liet 

haar sporen na.

 Sportliefhebbers komen in 
Malta zeker aan hun trekken.

kennis met de bijzondere geschiedenis van 
de eilanden. Leuk en leerrijk. Ook de oude 
stad Mdina laat een onvergetelijke indruk 
na. De Stille Stad bestaat uit een prachtig 
huwelijk van smalle, middeleeuwse straat-
jes en imposante barokke gebouwen. Net 
een openluchtmuseum.

HEERLIJKE GASTRONOMIE
De Maltese keuken is minder bekend dan 
die van andere Middellandse Zeelanden, 
maar daarom niet minder lekker. Je proeft 
er de heerlijkste verse visgerechten, zoals 

 
  Geniet van de beste deals op Malta, dankzij 

Travelworld, specialist van bijzondere eilanden 

en bestemmingen. Samen met hen zorgen we 

voor een verblijf op jouw maat en kruiden we je 

vakantie met verrassende excursies. Vraag ernaar 

bij ons, uw reisagent.

Visser, Valletta ©
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Warm aanbevolen  
winterbestemming 

KAAPVERDIË 

Santa Maria op Sal. Bij zonsopgang geniet 
je van het zicht op de oceaan. Dé plek om 
zalig niets te doen en een boek te lezen. 

Graag iets sportiever? Duikers en vissers 
ontdekken er een rijke onderwaterwereld. 
En de befaamde surfspots enthousiasmeren 
zelfs de meest fervente wind- en kitesurfers. 

OP EXCURSIE NAAR BOA VISTA
Je hoeft trouwens niet op Sal te blijven. We 
organiseren graag enkele interessant excur-
sies om ook de rest van de eilandengroep te 
verkennen. Een greep uit het ruime aanbod? 
Ga, bijvoorbeeld, naar het eiland Boa Vista. 
Kleine ingedommelde dorpjes middenin 
woestijnachtige landschappen, duinen ge-
schapen door de wind en ellenlange zand-
stranden geven dit eiland een aura van rust, 
kalmte en ouderwetse charme. Dé plek ook 
voor sportievelingen, wandelaars, duikers, 
windsurfers, vissers en duikers op zoek naar 
verborgen schatten in de vele scheepswrak-

n mei 1967 bouwden Belgisch 
industrieel Gaspard Vynckier 
en zijn vrouw Marguerite op Sal, 

één van de Kaapverdische Eilanden, hun 
vakantie huis. Al gauw nodigden ze vrien-
den en familie uit om samen met hen te 
genieten van het zonnige klimaat, de grote 
diversiteit van de natuur en de gastvrije 
bevolking. Nu, exact 50 jaar later, is hun 
droomhuisje uitgegroeid tot een charmant 
viersterrenhotel in haciëndastijl met 120 ka-
mers en talrijke ontspanningsfaciliteiten 
zoals – sinds kort – een verwarmd buiten-
zwembad. Een oord waar je in een familiale 
sfeer wordt verwelkomd. En met flink wat 
troeven voor zowel gezinnen met kinderen 
als hotelgasten die van absolute rust wen-
sen te genieten. En ben je pas gehuwd? Dan 
geniet je zelfs speciale attentie …

OASE VAN RUST
Hotel Morabeza geniet een uitzonderlijke 
ligging, langs het gouden zandstrand van 

ken op de oceaanbodem. Bezienswaardighe-
den zijn er genoeg: de stranden van Santa 
Monica en Chaves, het dorp Rabil en zijn 
traditionele keramiek, het wrak van Cabo 
Santa Maria op de Costa de Boa Esperança, 
de zandduinen van Viana en de vuurtoren 
van Morro Negro. Meest magische gebeur-
tenis vind je op het strand van Ervatão waar 
je getuige kan zijn van babyschildpadden die 
zich vanuit hun ei een weg banen naar de 
veilige oceaan. 

5 REDENEN OM NAAR KAAPVERDIË  
TE REIZEN:
☞ Zonzekere wintervakantie
☞ Veilige bestemming
☞ Op slechts 6 uur van Brussel, geen jetlag
☞ Geen vaccinaties vereist
☞ Relatief korte vliegvakantie

  Pure ontspanning? Watersportplezier? Kaapverdië 

heeft het allemaal. Laat Morabeza Reizen je vakantie 

inkleuren. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

I

morabeza reizen
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WOII werd de kruiser tot zinken gebracht. 
In 1944 kwam het schip opnieuw boven 
water. Waarna het sinds 1956 dienst doet 
als museum.

U De Kerk van de Verlosser werd ver-
noemd naar Tsaar Alexander II, die hier 
in 1881 werd vermoord. Indrukwekkende 
Russische architectuur met traditionele, 
felgekleurde uivormige koepels.

Dankzij de specialisten van 7PLUS ontdek 
je deze bijzondere stad zonder praktische 
zorgen. Er zijn verschillende formules en 
pakketten. Kies, bijvoorbeeld, voor een uit-
gebreid weekend waarin je bezoeken in de 
voormiddag combineert met vrije namid-
dagen om de stad op eigen houtje verder 
te ontdekken. 

U Parel van de stad is de Hermitage. Eén 
van de grootste en oudste musea, beroemd 
om zijn verbluffende collectie van meer dan 
drie miljoen stukken en om de pracht van 
zijn gebouwen.

U Nevsky Prospect is een historische 
straat vol bezienswaardigheden: Stroganov 
Paleis, Art NouveauBookhouse, monument 
van Catharina de Grote, Russisch Nationale 
Bibliotheek, Kazan Kathedraal en Anichkov 
Brug. En in het 18e-eeuwse winkelcentrum 
kan je snuisteren in de collecties van alle 
belangrijke luxemerken.

U Bezoek ook de Kruiser Aurora. Op 25 
oktober 1917 luidde de Aurora met een ka-
nonschot het startsein van de Oktoberrevo-
lutie in. Tijdens het Beleg van Leningrad in 

Weinig steden ter wereld hebben zoveel allure als deze voormalige Russische hoofdstad. Architecturaal is het 
zonder twijfel één van de mooiste ter wereld. Kleurrijke koepels op prachtige kerken, duizenden kunstschatten 
en elegante winkelstraten. Ga op citytrip en proef de rijkdom van het glamoureuze tsarenleven. 

Hoofdstad van tsaren
SINT-PETERSBURG

Hermitage Kerk van de Verlosser

In de voormiddagen reserveren we, bijvoor-
beeld, een ticket voor een uitgebreid bezoek 
aan de Hermitage en regelt 7PLUS met ple-
zier een exclusief bezoek met als thema ‘de 
legende van Raspoetin’ waarbij je o.a. het 
Yussupov paleis ontdekt. 

Combineer met  
de Ontdekking van Moskou.

   7PLUS is specialist in culturele reizen. Rusland en 

Sint-Petersburg horen bij hun topbestemmingen. 

Voor zowel groepen als individuele reizigers. 

Van een klassiek programma tot uitgewerkte 

rondreizen op maat. Vraag naar hun aanbod bij 

ons, uw reisagent.

TIP

TOERISTISCHE TOPPERS ZIJN ER GENOEG
EEN GREEP UIT HET AANBOD:

– 19 –
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Oost-Canada, p. 4

Vier fascinerende metropolen in 
één reis met als absolute kers op de 
taart: Niagara Falls!

Spaanse steden, p. 10

Deel 2 van onze verrassende 
highlights voor een heerlijke 
mediterrane citytrip.

Jamaïca, p. 12

Raftingtocht op de Rio Grande! 
Wanneer de kapitein je bamboevlot 
stroomafwaarts stuurt, heb je een 
prachtig zicht op de Blue Mountains.

Hawaï & Polynesië, p. 22

Rangiroa, een van de mooiste 
duikspots ter wereld. Met tussen het 
koraal honderden kleurrijke visjes, 
tuimelaars, groene zeeschildpadden 
en humphead lipvissen.

Patagonië, p. 14

Aan boord van de Stella Australis 
reis je naar de mythische Kaap 
Hoorn, de onherbergzame toe-
gangspoort tot Antarctica.

Kaapverdië, p. 18

Op het strand van Ervatão ben je 
getuige van babyschildpadjes die 
zich een weg banen naar de oceaan.
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Warschau, p. 8  

In het sprookjesachtige Łazienki-park kan je in de 
namiddag een magistraal concert bijwonen met muziek 
van de beroemde Poolse componist Chopin.

– 21 –

La Douce France, p. 38

Een vakantiehuis is de perfecte uitval om na een 
wandeling of fietstocht terug tot rust te komen, te 
zonnebaden, zwemmen en dineren op je eigen terras.

Malta p. 16

Culturele Hoofdstad van Europa 
in 2018. Ervaar het contrast tussen 
toekomst en verleden.

Tanzania, p. 34

We reserveerden een unieke lodge 
in het oosten van de Serengeti. Hier 
beleef je het ultieme safarigevoel: 
slapen met je ‘ramen’ open en genie-
ten van de zonsopgang.

Sint-Petersburg, p. 19

Ga op citytrip en proef de rijkdom van het glamoureuze 
tsarenleven.

Corfu p. 6

Vlij je neer, geniet van de zalige 
temperaturen en neem af en toe een 
verfrissende duik in de golven.

Peloponnesos, p. 28

Met een huurauto op ontdekkings-
tocht door de bakermat van onze 
Westerse beschaving. 

Transsiberische treinroute, p. 36

Meest nostalgische en meest fascinerende treinreis ter 
wereld. Dé perfecte rit om de mysteries van het gigan-
tische gebied tussen Moskou en Beijing te ontdekken en 
te begrijpen. 

Nieuw-Caledonië, p. 30

Duiken in een turqoise lagune,  
de grootste ter wereld.

Nieuw-Zeeland, p. 31

De Milford Track in Fjordland 
National Park. Door velen 
beschouwd als de mooiste 
wandeling ter wereld.

Noordoost Passage, p. 32

Legendarische zeeroute langs adembenemende, onge-
repte regio’s in de Arctische gebieden.

Venetië naar Monte Carlo, p. 27

Vaar met een gondel door de duizenden Venetiaanse 
kanalen, de majestueuze paleizen en kerken weer-
spiegelen eeuwen geschiedenis. En dat is nog maar de 
start van je trip.

Noorse Fjorden, p. 26

Cruisen in typische Britse stijl. Bergtoppen en gletsjers 
weerspiegelen in het water, terwijl sluiervormige water-
vallen klaterend omlaag storten.
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YACHTINGCRUISE NAAR HAWAÏ & POLYNESIË 

Op bezoek  
bij Brel en Gauguin

Ondoordringbare regenwouden, sluimerende en actieve vulkanen, spectaculaire watervallen. Wuivende palm-
bomen, witte en zwarte zandstranden en fantastische snorkellocaties. Meer dan twee eeuwen na hun ontdekking, 
blijven Hawaï en Polynesië fascineren. Hun prachtige eilanden, beroemd om hun ruige schoonheid, vormen het 
hart van een unieke cruise, uitgestippeld door rederij Ponant. Een fantastische trip naar het paradijs.

PURE RELAXATIE
Je cruisetrip start in Honolulu, culturele 
hoofdstad van Hawaii. Bezoek er het Ko-
ninklijke Iolani Paleis en de Kawaiahao 
Church. Of een van de vele musea. Niet te 
missen is de Aloha Tower. Op het Observa-
tory Deck op de tiende verdieping geniet je 
van een spectaculair zicht op de haven en 
de eilanden rondom.

Vlabij, in het zuiden spot je ook Waikiki 
Beach, het beroemde 4 km lange zand-
strand. Een heerlijke plek om te genieten 
van de zon en de helblauwe zee. Met op de 
dijk talrijke shopping malls, restaurants en 
cafés. Dé place to be om je batterijen nog 
voor de reis volledig op te laden. Volledig 
ontspannen word je dan verwelkomd aan 
boord van de Ponant-luxejacht.

TROPISCHE ONTDEKKINGSTOCHT
Hawaii is te mooi om onmiddellijk het rui-
me sop te kiezen. We geven je daarbij graag 
de keuze: genieten van alle faciliteiten aan 
boord of optioneel deelnemen aan diver-
se excursies. Zo kan je naar het Volcanoes 
National Park, UNESCO Werelderfgoed. 
Omgeven door regenwoud overweldigen 
twee actieve vulkanen je er met ontzag-
wekkende kraters, kolkende lavatunnels 
en zwavelsluiers. 

Of breng een bezoek aan Pearl Harbor. 
De verrassingsaanval van Japan op deze 
marine basis betrok de Verenigde Staten 
direct bij de Tweede Wereldoorlog. Be-
zoek het USS Arizona Memorial boven het 
gezonken marineschip waar 1.177 militai-
ren het leven lieten. Of wil je liever baden 
onder een waterval? De onderwaterwereld 
verkennen? Of luieren op de witte en zwar-
te zandstranden? Jij beslist, de crew zorgt 
voor de rest. 

OP DE KLANKEN VAN DE UKELELE 
Na twee dagen Hawaii, ben je klaar voor het 
tweede luik van deze uitzonderlijke trip. 
Le Boréal brengt je in stijl naar Polynesië. 
Eerste tussenstop: de Marquesas archipel. 
Tropische eilanden met getormenteerde re-
liëfs bedekt met weelderig natuurgroen dat 
zich vanaf diepe kliffen omlaag stort in het 
turkoois blauw van de Stille Oceaan. 

Ponant voert je recht naar de échte schat-
ten van deze archipel. De drie mooiste ei-
landen: Nuku Hiva, Hiva Oa en Fatu Hiva. 
Tijdens de excursies maak je kennis met de 
rijke cultuur en eeuwenoude tradities van 
de inheemse bevolking. En ook aan boord 
kan je je verdiepen in de lokale culturen 
door het bijwonen van conferenties, gege-

ven door bevlogen gastsprekers. Specialis-
ten die je kennis verbreden en verdiepen. 

IN DE VOETSPOREN VAN BREL & GAUGUIN 
Bij Nuku Hiva trek je door het oerwoud naar 
de archeologische site van Kamuihei. Een 
eeuwenoude ceremoniële site waar je een 
dieper inzicht krijgt in de riten en rituelen 
van de Marquesas. En bij Hiva Oa vind je 
op de Calvaire begraafplaats. De definitie-
ve rustplaats van zanger Jacques Brel en 
post-impressionistische schilder Paul Gau-
guin. Het kleine dorpje Atuona, herbergt er 
zelfs het culturele centrum van Gauguin, 
gewijd aan zijn gepassioneerde liefde voor 
de Marquesas.

MAGISCHE ZANDSTRANDEN & 
KLEURRIJKE KORAALRIFFEN
Hierna ruimen de weelderige tropen van 
de Marquesas baan voor de kokospalmen, 
uitgestrekte witte zandstranden en het 
kristalheldere water van het sprookjesach-
tige atol van Fakarava. Een lagune van 1.000 
km² in het hart van de Stille Oceaan. En een 

Ponant voert je recht naar de 
échte schatten van Hawaï.
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Het kleine dorpje Atuona, 
herbergt het culturele centrum 
van Gauguin, gewijd aan zijn 
gepassioneerde liefde voor de 

Marquesas.

belangrijke inspiratiebron die het oeuvre 
van Matisse fascineerde en beïnvloedde. 
Door zijn unieke fauna geclassificeerd als 
Unesco biosfeerreservaat. Terecht, want 
zowel op het land als onder water zit het 
barstensvol unieke fauna. Waaronder en-
kele beschermde soorten.

De magie blijft ook de volgende dag voel-
baar. Deze keer op het eiland Rangiroa, 
door Commandant Cousteau beschouwd 
als een van de mooiste duikspots ter we-
reld. Met haast kristalhelder water is het 
dé plek om te duiken of snorkelen tussen 
het koraal. Met honderden kleurrijke vis-
jes, tuimelaars, groene zeeschildpadden en 
humphead lipvissen. En zelfs barracuda, 
mantaroggen en haaien. Wie zich wagen 
wil aan een diepzeeduik of snorkeltocht 
kan trouwens gedurende de hele cruise 
beroep doen op de hulp van een ervaren 
duikinstructeur.

Blijf je liever op het droge? Breng dan ze-
ker een bezoek aan een parelboerderij en 
verdiep je in de cultuur van de Zwarte Parel.

PONANT 
Unieke combinatie van avontuur,  

verfijning en 5-sterrencomfort 

In de uitgestrekte Stille Oceaan liggen talrijke tropische droombestemmingen: 
Hawaï, Frans-Polynesië, het Paaseiland, Vietnam, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zee-
land, de Filippijnen, … Hoe kan je die beter verkennen dan met een cruise? 

Franse cruiserederij Ponant is voortrekker van een nieuwe cruisestijl. Een unieke 
reisconcept, naadloos gecombineerd met exceptionele routes en 5-sterren hotel-
service. 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 dis-
crete 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 bege-
leiding. Ook het logboek is in het Engels en de bemanning is perfect tweetalig.
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ONZE FAVORIETE CRUISE MET PONANT

cruise hawaï en frans-polynesie
Honolulu – Papeete: 16 dagen/ 15 nachten
U Van 5 tot 20 oktober 2017, vanaf 4.970 €*

*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 de reis van je leven? Meer informatie bij ons, uw reisagent.
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De unieke klasse  
van Cunard

ONTDEK DE NOORSE FJORDEN AAN 
BOORD VAN DE QUEEN ELIZABETH
U Van zondag 13 augustus tot  
dinsdag 22 augustus 2017

Dag 1: afvaart in rotterdam
Dag 3: stavanger, noorwegen
Bezoek de Gamle Stavanger wijk en het bin-
nenmeertje Breiavatnet met kathedraal, bis-
schopskapel, koningshof en stadspark. In 
oktober kan je trouwens het internationale 
kamermuziekfestival bijwonen in de Bjerg-
sted Concerthal. Absolute publiekstrekker 
is echter de Preekstoel, een loodrechte 
wand die als een kansel over het gitzwarte 
water van het Lysefjord helt.
Dag 4: flam
Hier start één van de beroemdste trein-
trajecten van Europa: Flåmbanen. Een 20 
km lange treinrit die je niet mag missen. 
De spoorlijn kronkelt 900 meter omhoog 
langs de berghelling. Op sommige punten 
staat de trein even stil om je van de groot-
se natuur te laten genieten. We reserveren 
graag een plek in één van de speciale pano-
ramarijtuigen. 
Dag 5: geiranger
De spectaculaire Geirangerfjord is één van 
de kleinste fjorden, maar ook één van de 
adembenemendste. Bergtoppen en gletsjers 
weerspiegelen in het water, terwijl waterval-

len zoals de sluiervormige Syv Sostra, Bru-
desløret Friaren, klaterend omlaag storten. 
Dé plek om te gletsjerskiën en waterskiën. 
Dag 6: bergen
Kies voor een kort ritje met de Fløibanen 
(kabelbaan) naar de 320 meter hoge berg-
top Fløien voor een prachtig uitzicht. Struin 
rond op de gezellige vismarkt, breng een 
bezoek aan het Edvard Grieg Museum of 
geniet van versgevangen vis in één van de 
havenrestaurantjes.
Dag 8: southampton, engeland
De historische wandeltocht ‘Walk the Walls’ 
voert je over de middeleeuwse stadsmuur 
naar de meest gezellige hoekjes van de stad. 
Zoals het Tudor House Museum met bijbe-
horende tuin en Hurst Castle, een enorm 
fort met vuurtoren. Bezoek zeker ook het 
nieuwe Sea City met fascinerende expositie 
over de Titanic. En verkaap je in het Solent 
Sky Museum aan de legendarische vliegtui-
gen Slingsby, Tigermoth en Spitfire. 
Dag 10: aankomst in rotterdam

ANDERE CUNARD TOPCRUISES VANUIT 
ROTTERDAM IN 2017
U Britse eilanden (van 3 tot en met 16 juli)
U  Baltische staten & St. Petersburg  

(van 16 tot en met 30 juli)
U  IJsland (van 30 juli tot en met 

13 augustus)

een andere rederij biedt de klassieke oceanliner ervaring, zoals Cunard dat 
doet. Vaar op ontspannen wijze mee met de Queen Elizabeth, Queen Victoria en 
Queen Mary 2. Buitengewone schepen wiens elegante lijnen doen denken aan 

de klassieke pakketboten van weleer. Aan boord geniet je van eeuwenoude tradities in 
typische Britse stijl en elegantie. Zoals het dagelijks ritueel van White Gloved Afternoon 
Tea, een gala-avond met legendarische ‘White Star service’ en West-End shows in het 
theater in echte Britse sfeer. 

  Noorse fjorden, IJsland, St.-Petersburg, … De iconische Cunard Queens zetten koers naar ‘s werelds meest 

legendarische cruisebestemmingen. Informeer naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
Uitzicht Geirangerfjord

Bergen
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’s Avonds kan je van boord om de magische 
sfeer van een Venetiaanse avond te beleven. 
En geen haast, de Muse blijft hier een nacht 
aangemeerd zodat je ook de volgende dag 
kan genieten van deze minicitytrip. Vaar 
met een gondel door de duizenden ka-
nalen, dool rond in de nauwe steegjes en 
passeer aan het Piazza San Marco waar je 
geniet van een koffie of aperitiefje.

Ontdek de prachtige 
Dalmatische Kust tijdens een 

12-daagse cruise

Van de Venetiaanse kanalen reis je naar bui-
tengewone stranden en mondaine haven-
stadjes zoals zoals Hvar, Kotor, Taormina, 
Sorrento, Portofino en Livorno. Hoogtepunt 
van de reis wordt Dubrovnik, een van ’s we-
relds mooiste versterkte steden. Beklim de 

Puglia of Toscane? Adriatische of Tyrreen-
se kust? Groot nadeel is dat het steeds ver 
rijden is. Maar heb je al gedacht aan een 
cruise? Geen last van files en tijd zat om 
maximaal te genieten. Voor wie op zoek is 
naar bekoorlijke en interessante excursies 
in sfeervolle Italiaanse ambiance raden 
we een trip met de familiale rederij Silver-
sea aan. De splinternieuwe Silver Muse 
vaart in augustus om Italië heen.

Ontdek de prachtige Dalmatische Kust en 
pittoreske, charmante haventjes tijdens 
een 12-daagse cruise van 8 tot 20 augustus 
met de Silver Muse. Heerlijke lokale cuisi-
ne, warme gastvrijheid en adembenemende 
bestemmingen. Deze cruise wordt een ge-
not van traditie en smaak in elke zin.

CITYTRIP VENETIË & DUBROVNIK
Startplaats: Venetië. Scheep in en maak 
het jezelf gemakkelijk in je suite aan boord. 

Ontdek de nieuwe parel van Silversea
VENETIË NAAR MONTE CARLO VIA SICILIË

hoge stadsmuren en bewonder de zonge-
bleekte oranje daken, koperen koepels en 
elegante kerktorens. De Silver Muse blijft 
aangemeerd in de haven, zodat u ’s avonds 
nog kan nagenieten in dit prachtige decor.

De Silver Muse is het gloednieuwe vlaggen-
schip van Silversea. Aan boord verblijf je 
in ruime suites met zeezicht en butler ser-
vice. En meer je aan in havens waar grote 
cruiseschepen niet kunnen aanmeren, wat 
de intieme sfeer aan boord versterkt en de 
reis nog specialer maakt. 

  De kleinere, intieme schepen van Silversea 

navigeren moeiteloos tot in het hart van een stad. 

Ze wagen zich zelfs aan minder bekende havens 

om een glimp op te vangen van authentieke 

kustparels. Silversea is toonaangevend voor 

all-inclusive luxecruises. Fans van Silversea 

appreciëren vooral de Europese sfeer aan boord. 

Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Venetië Fort Lovrijenac in Dubrovnik
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GRIEKENLAND

Selfdrive door  
de Peloponnesos

VAN DE ACROPOLIS NAAR OLYMPIA
Start je trip met een verblijf van twee nachten in hotel Grecotel 
Pallas Athena, in het stadscentrum. Op wandelafstand ligt de Acro-
polis en het Acropolismuseum. Kuier door de gezellige straatjes 
met leuke restaurants, bars en winkeltjes. Vergaap je aan de wissel 
van de presidentiële wacht aan het Griekse parlement. Neem een 
cultuurbad in de talrijke musea. 

Cultuur, natuur, gastronomie en een vriendelijke bevolking. 
Grieken land, bakermat van onze Westerse beschaving, heeft zo-
veel troeven om iedereen een supervakantie te bezorgen. Ga met 
een huurauto op ontdekkingstocht en volg de door Essential Greece 
uitgestippelde route door de Peloponnesos, in samenwerking met 
Grecotel Hotels & Resorts.

Olympia
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Daarna rij je richting kanaal van Korinthe. Van op één van de zes 
bruggen heb je een prachtig zicht op de schepen die door het kanaal 
varen. De meest indrukwekkende brug vind je echter iets verder, 
onderweg naar Patras: De Rio-Antirrio brug, een sterk staaltje bouw-
kunde. ’s Avonds bereik je Olympia waar je twee nachten verblijft 
zodat je alles te weten komt van de oude Olympische spelen.

IDEALE UITVALSBASIS VANUIT GRECOTEL FILOXENIA
In het zuiden logeer je drie nachten in het Grecotel Filoxenia in 
Kalamata, centraal gelegen en dus de ideale uitvalsbasis om de drie 
zuidelijke schiereilanden van de Peloponnesos te verkennen. Het 
westelijke Messinia was het strijdtoneel van de Zeeslag om Navarino 
in 1827. Hier vind je in mooie baaitjes pittoreske dorpjes zoals Methoni 
en Koroni. Op het middelste schiereiland, ten zuiden van Kalamata, 
rij je door de ruwe Mani streek met zijn typische torenwoningen. Op 
de meest oostelijke vinger van de Peloponnesos moet je zeker de op 
een rots gebouwde middeleeuwse stad Monemvasia bezoeken.

De meest indrukwekkende brug kom je onderweg 
naar Patras tegen: De Rio-Antirrio brug, een sterk 

staaltje industriële architectuur.

Daarna gaat het noordwaarts, met onderweg een stop bij de mys-
terieuze ruïnes van de Byzantijnse stad Mystras. Je verblijft twee 
nachten in het gezellige stadje Nafplio, ooit de eerste hoofdstad van 
Griekenland. Verken het oude Korinthe en de Argolis-streek, met de 
sites van Mycene en Epidaurus. Vaar naar de Saronische eilanden:
Poros, Spetses, Aegina en Hydra.
Eindigen doe je in schoonheid, aan de Atheense Riviera. Hier heb je 
de keuze: logeren in het kleinschalige Grecotel Vouliagmeni Suites, 
net buiten Athene, of in het stijlvolle Grecotel Cape Sounio Exclusi-
ve Resort, gelegen aan een rustgevende baai met adembenemend 
uitzicht op de Poseidon tempel.

 

   Essential Greece is specialist in rondreizen op het Griekse continent. In samenwerking 

met Grecotel Hotels & Resorts zorgen ze daarbij voor sfeervolle en comfortabele ver-

blijven. Grecotel telt 30 luxueuze 4 en 5 sterren Hotels & Resorts, verspreid over het 

vasteland en verschillende eilanden, elk met een uniek design en prachtige ligging. 

Elke rondreis wordt aan jouw wensen aangepast. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Grecotel Pallas Athena

Grecotel Cape Sounio Exclusive Resort

Erechtheum op de Akropolis

Grecotel Filoxenia
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Cote OuestMaré 16-Pointe de Nece
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Voor wie de tijd helemaal 
wil vergeten

In 1871 hield een groep revolutionairen een groot deel van Parijs 
twee maanden bezet. Nadat Franse regeringstroepen de stad had-
den heroverd, werden de overlevende opstandelingen verbannen 
naar Nieuw-Caledonië. Eerder een beloning dan een straf. Want 
ze werden verwelkomd in het paradijs …

Oerbossen, spectaculaire watervallen én de grootste lagune ter we-
reld. Witte zandstranden, exotische rotsformaties én helderblauw 
water. Nooit was een gevangenis zo razend indrukwekkend! De 
haast ongerepte eilandengroep is een droom voor zonnekloppers, 
duikers en snorkelaars. Maar ook landinwaarts is er vanalles te 
zien en te beleven. En niemand beter om je de weg te wijzen dan 
de specialisten van Antipodes Voyages.

TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT
Het bergachtige, met oerbossen begroeide hoofdeiland Grande 
Terre nodigt uit voor een fikse tocht – te voet of te paard. Langs 
wildwaterrivieren, mistige bergtoppen en tropische wouden vol 
kleurrijk wild. Beklim de 1.628 m hoge Mont Panié of ga op bezoek 
bij één van de stammen. Nog actiever? De lagune en rivieren nodi-
gen uit voor canyoning en kanoën. Je kan je zelfs helemaal uitleven 
met Parapente, ULV, vliegen of parachutespringen.

Breng een bezoekje aan hoofdstad Nouméa. Place des Cocotiers met 
zijn monumentale fontein, muziekkiosk en open markt is het ideale 
vertrekpunt. Van daaruit kuier je langs koloniale huizen, musea en 
een natuurlijke haven naar Ouen Toro voor een prachtig uitzicht. 

NIEUW-CALEDONIË

new caledonia holidays by antipodesn

DUIKEN IN EEN TURQOISE LAGUNE
Een romantische vakantie? Baie d’Oro werd door tijdschrift ‘Islands’ 
uitgeroepen tot mooiste strand ter wereld. Hier kom je helemaal tot 
rust terwijl je lokale vissers gadeslaat die ’s ochtend in traditionele 
kano’s de zee opgaan. Het binnenland kan je prima verkennen 
per minimoke of scooter. Of kies voor een tocht naar Pic Ngâ, het 
hoogste punt van het eiland; op slechts één uur wandelen. 

Duik in de turquoise lagune. Het kleurrijke koraalrif 
met zijn miljoenen tropische vissen is een festijn voor 

duikers en snorkelaars. 

ILES LOYAUTÉ
Ten oosten liggen de Iles Loyauté: Lifou, Maré en Ouvré. Op Lifou vind 
je tempel van Qanono en de missionariskapel Notre-Dame de Lour-
des. Ook de baai van Luengoni en de kliffen van Jokin zijn een must. 
Op Maré heb je vanop de vesting op een bergtop bij het dorp La Roche 
mooie verzichten. En ook het natuurlijke aquarium, dichtbij Tadine, 
toevluchtsoord voor vissen en schildpadden, loont zeker de moeite. 
Ouvéa betovert zijn bezoekers dan weer met het St-Jozef-kerkje, de 
holte van Hanawa, de kokosoliedestilleerderij van Coprah en de brug 
naar het eiland Mouli met zicht op de baai van Lekiny.

  De experts van Antipodes Voyages wijzen je de weg naar Australië,  

Nieuw-Zeeland, de Pacific en Azië & Beyond. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.



NIEUW-ZEELAND

Selfdrive op eigen ritme

Aotearoa, het land van de lange witte wolk, noemden de 
Maori’s het eiland dat ze op één van hun verkenningstoch-
ten ontdekten. Vanuit hun kano zagen ze hoe een lange 
wolkensluier de landmassa bedekte, zo ver het oog reik-
te. En nu is het aan jou om op ontdekkingstocht te gaan 
naar de uitgestrekte stranden, steile fjorden en tropische 
wouden. De indrukwekkende geisers en adembenemende 
bergketens. En dat doe je best op eigen ritme. Tijdens een 
selfdrive uitgestippeld door Antipodes Voyages bepaal je 
zelf hoe je geniet van alle spectaculaire indrukken.

SUGGESTIES VAN ANTIPODES VOYAGES

fjordland national park
Dé ‘Walking Capital of the World’. Eén van de meest ma-
gische gebieden ter wereld. Met onbedorven wildernis 
en onontdekte plekken. Waag je aan de Milford Track, 
door velen beschouwd als de mooiste wandeling ter we-
reld. Een 4- of 5-daagse tocht die Lake Te Anau verbindt 
met Milford Sound. Met spectaculair uitzicht op Clinton 
Canyon, de 1.073 meter hoge Mackinnen Pass en de sensa-
tionele Sutherland Falls, die 580 meter omlaag kletteren. 

Fiordland is ook een duikparadijs. Gord de zuurstoffles-
sen om en duik in een wereld vol rood en zwart koraal, 
prachtig rif en verrassende diepzeevissen.

milford sound
Een spectaculair fjord langs de rijzige bergflank van Mitre 
Peak. Ga op bootexcursie en ontdek Lion Mountain, Ele-
phant en Copper Point. Of de spectaculaire Stirling Falls 
en vooral de Bowen Falls die zich van gigantische hoogtes 

naar omlaag storten. De plek ook om dolfijnen, pelsrobben 
en kuifpinguïns te spotten. 

bay of plenty
Een heerlijk klimaat, prachtige havens, lange witte stran-
den en een relaxte levensstijl! Lekker luieren kan je aan 
Ohope Beach bij Whakatane en Mount Maunganui. Of 
bezoek het schitterende Coromandel Peninsula met zijn 
uitgestrekte bossen, rivieren, waterpoelen en spectacu-
laire kustlijn. Een paradijs ook voor forelvissers. 

Vulkanische activiteit vind je in Waiotapu Thermal 
Wonder land, met zijn kleurijke modderpoelen en geisers. 
Op Hot Water Beach kun je zelfs je eigen privéspa graven! 
Nog meer avontuur? Ga raften in de Wairoa River, een van 
meest uitdagende rivieren van het land. 

ABEL TASMAN NATIONAL PARK
Lekker luieren? De goudgele stranden, besloten baaien met 
azuurblauw water en ongerepte eilanden zijn wereldbe-
roemd. Voor wie het iets actiever mag, is er de Inland Track. 
Een driedaagse wandelroute van Tinline Bay naar Wainui 
Bay met o.a. de Wainui-watervallen, Harwood’s Hole, een 
176 meter diepe canyon en de waterval van Falls River. Lie-
ver wandelen aan de kust? Waag je dan aan de Coast Track, 
een 51 km lang pad tussen Totaranui en Marahau, langs vier 
riviermondingen die enkel bij laag water begaanbaar zijn. 
Adembenemend. Voor actieve levensgenieters.

  De experts van Antipodes Voyages wijzen je de weg naar Australië, 

Nieuw-Zeeland, de Pacific en Azië & Beyond. Vraag ernaar bij ons,  

uw reisagent.
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Dikke velden pakijs bedekken het Arctische water. Er lijkt 
geen doorkomen mogelijk in dit ongerepte winterlandschap. 
Maar dankzij de ervaren bemanning worden zelfs specta-
culaire routes zoals de Noordoost Passage doorwaadbaar. 
Vergezeld van het geluid van ijs verbrijzeld door de romp, 
snijden de MS BREMEN en MS HANSEATIC zich een weg 
dwars door de enorme obstakels. Daar waar de meeste 
andere schepen gedwongen rechtsomkeer moeten maken.

MS BREMEN:  
EXPEDITIECRUISE NAAR NOORDOOST PASSAGE 
In 2014 was de MS HANSEATIC het eerste niet-Russische 
cruiseschip dat succesvol langs de Noordoost Passage navi-
geerde. De legendarische zeeroute in de Noordelijke IJszee 
die langs de noordkust van Azië en Europa loopt, van de 
Beringstraat naar de Witte Zee. In september 2016 volgde 
een tweede succesvolle cruise langs deze tot de verbeelding 
sprekende route …
De expeditie vertrok vanuit het Noorse Tromso en meerde 
aan in het Russische Moermansk waar het avontuur offi-
cieel begon. Na het doorkruisen van de Barentszzee werd 
het anker uitgeworpen in Nova Zembla en Frans Jozefland. 
Waar, na een kort verblijf, koers werd gezet naar Severnaya 
Zemlya. Tussenstops waren er in Siberië, Wrangel Eiland en 
Chukchi Schiereiland. De reis eindigde bij het ronden van 
Kaap Dezjnjov.

Tijdens de cruise organiseerde de bemanning vele tochten 
met de 14 rubberboten. Tijdens deze spectaculaire wild-
observaties werden tientallen walrussen en ijsberen gespot. 
Op een eiland zelfs 16 ijsberen ineens! Sommige met schat-
tige ijsberenpups. 

Kapitein Natke: “De Noordoost Passage was en zal steeds 
spectaculair zijn. Niet te vergelijken met een gewone crui-
se. De overweldigende natuur maakt indruk met unieke en 
spannende uitzichten. Nooit eerder zag ik zo’n groot aantal 
ijsberen op een cruise. Ook genoten we van het spectaculaire 
Noorderlicht en van drie prachtige dagen vol zon op Wrangel 
Eiland. Een unieke ervaring die we willen herhalen in 2018. 
Interesse? Wacht niet te lang, het aantal plaatsen is beperkt.”

expeditie noordoost passage 
U  Tromsoe naar Nome:  

28 dagen, van 11 aug tot 7 sep 2018
Met o.a. Moermansk, Nowaja Semlja, Franz Josef Land, Se-
vernaya Zemlya, Kaap Chelyuskin, Nieuw Siberische Eilanden, 
Wrangel Eilands, Kolyuchin Eiland en Chukchi Schiereiland.

MEER CRUISES MET MS BREMEN
MS BREMEN is een expeditieschip dat klein genoeg is om de 
mooiste plekken ter wereld te ontdekken. Het schip heeft 80 
hutten en plek voor slechts 155 passagiers. Er zijn twee eet-

Unieke cruise  
waar andere schepen gedwongen 

rechtsomkeer moeten maken

EXPEDITIECRUISE: NOORDOOST PASSAGE

hapag-lloyd cruises 
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HAPAG-LLOYD CRUISES 
De rederij verheft verwennen tot een kunstvorm. Hun vier 
schepen, drijvende boutiquehotels, hebben elk een eigen, 
bijzonder karakter. In alle luxe en comfort varen ze je naar 
honderden bestemmingen en verrassen ze met interessante 
programma’s aan boord en aan wal. Eén ding verandert 
nooit: de passie van de bemanning om jouw persoonlijke 
dromen te realiseren.

In 2019 wordt de Hapag-Lloyd vloot uitgebreid met twee 
nieuwe 5-sterren expeditieschepen. Uiteraard uitgerust met 
state-of-the-art technologie. Met PC6, de hoogste ijsklasse 
voor passagiersschepen, zijn ook zij geschikt voor zowel 
expedities naar de poolgebieden als voor luxecruises naar 
tropische bestemmingen zoals het Amazonegebeid. 

RECEPT VAN EEN HAPAG-LLOYD EXPEDITIECRUISE:

  Ongerepte gebieden verkennen via spectaculaire routes
  Natuurwonderen van dichtbij aanschouwen met een 
maximum van 155/175 gasten

  Avontuurlijke expedities via talrijke tochten en landingen 
met rubberboten 

  Absolute veiligheid dankzij de hoogste ijsklasse voor 
passagiersschepen 

  Het verbreden van de eigen horizon met gerenommeerde 
experts aan boord

  Bescherming van de natuur gedreven door ons respect 
voor het kwetsbare milieu 

  Ervaringen op topniveau met 5- en 4-sterrenfaciliteiten 
(Berlitz Cruise Guide 2017)

  Kies voor een unieke manier van genieten in absolute luxe. 

De bemanning van Hapag-Lloyd Cruises heet je welkom aan  

boord van de expeditieschepen MS BREMEN en MS HANSEATIC.  

Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

gelegenheden, een hoofdrestaurant en grill op het dek. Voor 
ontspanning is er de Panorama Lounge, de Bremen Club en 
een kleine bibliotheek. De spa heeft een klein beautysalon, 
fitness en sauna. Op het middendek is er een zwembad. 

expeditie antarctica
U  Ushuaia naar Ushuaia: 19 dagen, 22 jan tot 10 feb 2019
Met o.a. Falkland Eilanden, Zuid-Georgië, Zuid-Orkney Ei-
landen, Weddell Zee, Zuidelijke Shetland Eilanden, Antarc-
tisch Schiereiland.

expeditie antarctica, met zuidpoolcirkel
U  Ushuaia naar Ushuaia:  

19 dagen, 10 feb – 1 maa 2019
Met o.a. Zuid-Georgië, Zuid-Orkney Eilanden, Zuidelijke 
Shetland Eilanden, Antarctisch Schiereiland en doorkruisen 
van de Zuidpoolcirkel.

OP CRUISE MET MS HANSEATIC
expeditie naar de noordpool
U  Van Kangerlussuaq naar Kangerlussuaq: 

18 dagen, van 7 tot 25 aug 2018
Met o.a. Uummannaq, Ilulissat, Disko Bay, Baffin Eiland, 
Beechey Eiland, Ellesmere Eiland, Nares Straat en – indien 
de ijscondities het toelaten – Pim Eiland, Hans Eiland, Siora-
paluk en Old Thule.
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It’s gonna take a lot to drag me away from you

There’s nothing that a hundred men or more could ever do

I bless the rains down in Africa

Gonna take some time to do the things we never had

Hurry boy, she’s waiting there for you

toto, africa



asteria expeditions

Grande dame  
van de Serengeti

TANZANIA

Namiri Plains is een unieke lodge gelegen in het oosten van de Serengeti, in een ge-
bied dat 20 jaar lang gesloten was voor bezoekers. Zo kan een veilig thuis worden 
gecreëerd voor de weinige cheeta’s die hier leven. Inmiddels kan je het gebied opnieuw 
bezoeken en maak je een hele goede kans om oog in oog te komen staan met deze 
zeldzame sierlijke katachtige.

De lodge bestaat uit slechts acht safaritenten gelegen op een prachtige plek in de 
schaduw van grote acacia’s. De tenten zijn comfortabel ingericht en hebben een ei-
gen en-suite badkamer met wastafel, toilet en echte safaridouche in de vorm van een 

‘bucket shower’. 

Het uitzicht vanuit je tent over de omringende vlaktes en het dierenleven is de absolute 
topper van deze safari. Hier beleef je het ultieme safarigevoel: slapen met je ‘ramen’ 
open en genieten van de zonsopgang.

Het kamp staat op zorgvuldig uitgezochte plekken, te midden van alle actie. Je dineert 
in het schijnsel van paraffine lantaarns aan je private tafel. Er is veel aandacht voor 
duurzaamheid: er wordt gebruik gemaakt van zonne-energie en het hout van het 
kampvuur komt enkel van door olifanten omvergeworpen bomen.

De experts van Asteria Expeditions zorgen er graag voor dat deze uitzonderlijke lodge 
deel uitmaakt van je safari in Afrika. 

   Reizen buiten het gewone, culturele rondreizen, poolexpedities, …( op individuele basis of in groep).  

Asteria Expeditions breidt haar aanbod op Afrika sterk uit. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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In het spoor van  
Dr Zjivago

DE TRANSSIBERISCHE TREINROUTE

De Transsiberische treinroute is dé perfecte rit om de mysteries van dit 
machtige en gigantische land te ontdekken en te begrijpen. 

  Poolexpedities, culturele rondreizen, winters Lapland en Nederlandstalig begeleide groepsreizen? Die buitengewone reizen vind je bij 

Asteria Expeditions. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Ongetwijfeld de meest nostalgische en meest fas-
cinerende treinreis is deze over de Transsiberi-
sche spoorlijn. Om de nostalgie van de tsarentijd 
te doen herleven, reserveert Asteria Expeditions 
speciaal een trein. 

De route loopt van Moskou tot Beijing en passeert 
prachtige Russische steden: Moskou, Kazan, Je-
katerinburg, Novosibirsk, Krasnojarsk, Irkoetsk 
met het Baikalmeer, Ulaanbaatar en Beijing. Dé 
perfecte rit om de mysteries van dit machtige en 

gigantische land te ontdekken en te begrijpen.  
Asteria Expeditions ging onlangs aan boord en kan 
je als geen ander de weg wijzen naar de vele Rus-
sische, Mongoolse en andere schatten op je tocht. 

Dankzij hun professionele ondersteuning reis je 
in alle comfort over het spoor. En geniet je van 
een perfect georganiseerde reis aan boord van een 
privé trein. Alle bezoeken en vrijwel alle maaltijden 
zijn inbegrepen. Je logeert in verschillende steden 
in een comfortabel hotel. 
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Hoe hard we er ook naar uitkijken, een 
vakantie kan wel eens in het water vallen. 
Soms letterlijk door slecht weer of nog er-
ger: door een ongeval. Om deze pech niet 
nog erger te laten worden door een finan-
ciële kater kan je een reisverzekering aan-
gaan. Wat zijn de belangrijkste voordelen?

VERMIJD EEN GEPEPERDE 
ZIEKENHUISREKENING
Iedereen kan ziek worden terwijl je in het 
buitenland op vakantie bent, toch? Zon-
der reisverzekering moet je vaak zelf voor 
de medische kosten opdraaien van een 
dokters bezoek of operatie. Met een reis-
verzekering hoef je die medische kosten 
niet zelf te dragen.
Moet je in België geopereerd worden? Dan 
neemt de verzekeraar ook de kosten van de 
medische repatriëring op zich. Meer zelfs, 
bij een goede en volledige reisverzekering 
krijg je bij een vervroegde terugkeer ook een 
deel van de reis terugbetaald!

ANNULEER JE REIS ZONDER ZORGEN
Maar het kwaad hoeft zelfs niet op reis te ge-
schieden. Heb je, bijvoorbeeld, een ongeval 

of ziekte waardoor je niet kan vertrekken? 
Dankzij de annuleringsverzekering worden 
je volledige reiskosten of een deel ervan, 
afhankelijk van de gekozen verzekering, 
terugbetaald.

GESTOLEN OF VERLOREN BAGAGE
Maar er zijn nog andere kapers op de kust 
die je vakantie kunnen verzuren. Als je met 
het vliegtuig vertrekt, is bagageverlies een 
doorn in het oog, maar niet ondenkbaar. 

De bagageverzekering vergoedt schade aan 
je bagage en de noodzakelijke aankopen die 
je moet doen.

HOME ASSISTANCE
De verzekering komt tussen als er iets aan 
jouw woning gebeurt terwijl je op vakantie 
bent. Zoals kosten voor een slotenmaker bij 
inbraak of bij zware schade aan je woning.

AUTOPECH
Een goede reisverzekering zorgt voor een 
vervangwagen. Een must voor autovakan-
ties. Zo sta je binnen de kortste keren alsnog 
op je bestemming.

De World Royal Protection 
& Annulering is een reis- en 
bijstandsverzekering die je 
het hele jaar door de meest 

optimale bescherming biedt. 

ONTDEK DE WORLD ROYAL PROTECTION 
& ANNULERING
Bijstandsverlener Allianz Global Assistan-
ce lanceert met de World Royal Protection 
& Annulering een uitgebreide jaarpolis. 
Een reis- en bijstandsverzekering die je 
het hele jaar door de meest optimale be-
scherming biedt. 

Ook inbegrepen: bike assistance, ticket 
cancelation en bijstand in het buiten land in 
geval van natuurrampen en terroristische 
aanslagen. Ideaal voor wie meerdere keren 
per jaar op reis gaat en compleet zorgeloos 
wil genieten van een vakantie.

  Interesse in de unieke bescherming van Allianz 

Global Assistance? Vraag ernaar bij ons,  

uw reisagent.
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COMPLEET ONBEZORGD OP REIS VERTREKKEN?
Dat doe je met een Allianz Global Assistance reis- én annulatieverzekering



blemen met kinderen kunt volgen. Volg er één of meerdere dagen 
de legendarische Sint Jacobsweg naar Santiago de Compostela. 
Of ga op dagtocht in natuurpark Causses du Quercy waar je druip-
steengrotten en grotschilderingen kan bezichtigen. Geef ons een 
seintje en wij gaan op zoek naar het NOVASOL vakantiehuis dat 
het beste bij jou past. 

Steile rotsen, uitgestrekte bossen, verborgen strandjes en een 
prachtig uitzicht op zee. Ook het eiland Corsica is een uitste-
kende wandelbestemming. Hier vind je zowel steile, uitdagende 
wandel routes als minder zware etappes langs historische kerken 
en kloosters, door kleine dorpen met olijfbomen en wijngaarden. 
En opnieuw zorgen wij graag voor de ideale uitvalsbasis. Zodat jij 
en je medereizigers genieten van een geweldige vakantie.

  NOVASOL vakantiehuizen heeft het grootste aanbod vakantiehuizen in Europa. 

Ruim 44.000 appartementen, huizen en villa’s in 29 landen. In Frankrijk alleen al 

zijn er ruim 5.000 accommodaties. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

OVER GLOOIENDE HEUVELS, LANGS GEURIGE WIJNVELDEN
Wat dacht je van een vakantiewoning in Frankrijk? Prachtig gelegen 
in de buurt van uitstekende wandel- en fietsroutes. Wandel of fiets 
door uiteenlopende landschappen, historische stadjes en pittores-
ke dorpjes terwijl je geniet van het warme zonnetje en de heerlijk 
Franse keuken. En nadien kan je in jouw vakantiehuis heerlijk op 
adem komen, zonnebaden, zwemmen, dineren op eigen terras … 
Geluk zit hem in kleine dingen.

Je kan, bijvoorbeeld, naar de Midi-Pyrénées. Een regelrecht wandel-
paradijs. Hier vind je interessante korte routes, die je zonder pro-

Geniet van de vrijheid en ervaar je vakantie als een local. Met NOVASOL vakantiehuizen heb je keuze 
uit een groot en veelzijdig aanbod particuliere vakantiehuizen, telkens uniek gelegen. Met of zonder 
kinderen, eenvoudig of luxueus met privézwembad , afgelegen in de bergen, aan het strand of midden 
in de stad? Wat je ook verkiest, we zorgen ervoor dat je vakantiestek voldoet aan al je wensen.

... Doe alsof je écht thuis bent
OP VAKANTIE IN LA DOUCE FRANCE 

Steile rotsen, uitgestrekte bossen, verborgen 
strandjes en een prachtig uitzicht op zee. 

Het eiland Corsica is een uitstekende 
wandelbestemming. 

TIP
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Een stukje Frankrijk in de Caraïben.

Waarschijnlijk het meest elegante en één van de exclusievere eilanden van de Caraïben. 
St Barth is de ‘hot spot’ als je op zoek bent naar luxe, rust, maagdelijk witte stranden, 

helderblauwe zee en een heel aanbod aan gastronomische restaurants. 

Ons Preferred Partner Hotel op St Barth is het legendarische hotel

Eden Rock

In de jaren ’50 - ‘60 was het Eden Rock een waar toevluchtsoord voor menig celebrity. Greta 
Garbo, Howard Hughes, de Rothschilds en de Rockefellers waren er vaste gasten. Het hotel 
heeft ondertussen een grondige renovatie ondergaan en behoort tot de top van de wereld. 

Eden Rock is lid van Relais & Chateaux en sinds 2015 onderdeel van de Oetker Collection, 
die ook sindsdien het dagelijkse management verzorgen.

St Barthelemy

Luxury for the most Distinguished Traveller

 www.travelboutique.be
www.travel-experts.be

RESERVATIES: 
 bianca.v@travel-experts.be -  0477 94 92 07



Luxury for the most Distinguished Traveller

“De Mol” achterna naar de “Regenboognatie”.  
Een land vol contrasten, een rijke geschiedenis en 
een prachtige natuur. 

De wijnroute, de tuinroute, Robben Island, de 
Tafelberg, de Karoo. Dit zijn maar een aantal 
uitstappen en bezienswaardigheden die van uw 
vakantie naar Zuid Afrika een onvergetelijke 
reis maken.

Voor de gastronomen, een overvloed aan wijnen en 
een heerlijke keuken tegen zeer schappelijke prijzen.

Interesse in een begeleide reis, self drive of 
een privé begeleide reis met onze eigen Zuid-
Afrikaanse gids? Aarzel niet ons te contacteren.

Want de beste periode om Zuid-Afrika te bezoeken 
is onze herfst- en winterperiode.

Zuid-Afrika

RESERVATIES: 
 bianca.v@travel-experts.be -  0477 94 92 07

 www.travelboutique.be
www.travel-experts.be




