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peru

Het mysterieuze rijk
van de Inca’s
COLOMBIA

ECUADOR

Er is één Peru, maar
het is verrassend
veelzijdig
SIPAN

BRAZILIË

PERU
LIMA
Machu Picchu
CUSCO

BOLIVIA

CHILI

Uitdagende bergtoppen en
uitgestrekte zoutvlakten in
de Andes. Regenwouden in
de Amazone. Mysterieuze
Incatempels, koloniale steden
en een fantastische mix van
cultuur, natuur, gastronomie en
ontspanning. Peru is één van de
meest gevarieerde bestemmingen
van Latijns-Amerika.

alles eeuwenlang overwoekerd waardoor de contouren moeilijk te onderscheiden waren. Maar doorheen de schaduw
van bamboebosjes en dicht vervlochten
klimplanten ontdekte ik muren van wit
graniet, met grote precisie uitgehouwen
en samengevoegd. Tempels en koninklijke
paleizen, een groot plein en tientallen huizen. Het leek wel een droom”, zo beschreef
de Amerikaanse professor Hiram Bingham
zijn ontdekking van Machu Picchu in 1911.

Machu Picchu,
de verborgen Incastad

Sindsdien groeide de mystieke Incastad uit
tot één van de bekendste ruïnes ter wereld.
En terecht. Tussen steile bergen ligt een
complete Incastad, een 40 hectare groot
complex van huizen, tempels, opslagplaatsen, irrigatieterrassen en trappen. Netjes
gedrapeerd over enkele heuvels, op 2.438
meter hoogte. Terwijl je wandelt tussen de
prachtige eeuwenoude ruïnes, kijk je uit
over een landschap van diepe valleien.

“Plots keek ik uit over een weergaloos complex Incaruïnes. Bomen en mos hadden

Eén van de meest waardevolle vondsten
is de stenen zuil Intihuatana, wat ‘plaats

DE BLIKVANGER
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waar je de zon bindt’ betekent. De zuil in de
vorm van een grote monoliet is volgens wetenschappers een astronomische kalender,
een zonneklok. Volgens de legende verleent
Intihuatana kennis en visioenen aan wie
zuiver van hart is.
Neem je tijd. Reserveer enkele dagen voor
je bezoek. En durf de laatste dag de berg
Huayna Picchu te beklimmen.

VERGETEN CHOQUEQUIRAO
Een alternatief voor het veelbezochte
Machu Picchu? Waag je aan de pittige
maar prachtige vierdaagse trekking naar
de Inca-ruïnes van Choquequirao, ook
nabij Cusco. Anders dan bij de Incatrail
wandel je hier quasi alleen. Ook de site zelf
wordt dagelijks maar door een handjevol
toeristen ‘ontdekt’. Nochtans is de vergeten
Inca-citadel de inspanning meer dan waard.
Prachtig gelegen op een bergflank vind je
er de goed geconserveerde ruines van een
Inca-stad bekroond met tempels, pleinen
en fonteinen.

Lima Miraflores Parapente

DE MUST VISIT

De Amazone, waag je diep in
tropisch regenwoud
De Amazone, de op één na langste rivier
ter wereld, ontspringt in Peru. Beschermd
door het Andesgeberte slingert de machtige stroom zich door tropische regenwouden die maar liefst 60% van het land bedekken. Waag je in dit uitgestrekte gebied
met vaak nog ongerepte natuur en vergaap
je aan de grote diversiteit wilde dieren en
kleurrijke planten.

NOORDELIJK AMAZONEGEBIED
Iquitos is de grootste junglestad in het
noorden van Peru. Een levend reliek van de
‘rubberkoorts’ in de 19e eeuw. De exotische
stad is geheel omsloten door jungle en enkel
te bereiken via vliegtuig of boot. De ideale
uitvalsbasis voor een jungletour. Je kunt er
wandelen, kanoën, grotten bezoeken, vo-

gels spotten of een bezoek brengen aan een
indianenstam. En in één van de vele jungle
lodges kan je terecht voor sprookjesachtige
overnachtingen. Tijd voor een junglecruise?
Ook dat is mogelijk …

Iquitos is geheel omsloten door
jungle en enkel te bereiken via
vliegtuig of boot.
ZUIDELIJK AMAZONEGEBIED
Het zuidelijke deel van het Amazonegebied
ligt dichtbij Cuzco. Net als in Iquitos vind
je hier talrijke excursies naar het junglegebied. De twee grootste reservaten zijn
het Tambopata National Reserve en vooral
Manu National Park. Volgens biologen één
van ’s werelds meest ongerepte natuur
gebieden. In het ruim vijftienduizend hectare grote park met ruige wildernis vind je
Inca ruïnes en een enorme biodiversiteit
aan wildlife. Ontdek met een kano de vele
watervallen, hotsprings en een bonte verzameling papegaaien, kaaimannen, dolfijnen, schildpadden en wie weet … misschien
zelfs een jaguar. U
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Choquequirao

Klein stadje op de Amazone bij Iquitos

Chan Chan

VERRASSEND EN
ADEMBENEMEND PERU
IN HET SPOOR VAN DE SPAANSE
CONQUISTADORS
Bezoek het oude centrum van hoofdstad
Lima. Met beroemde trekpleisters zoals
de Plaza Mayor met het stadhuis, de kathedraal, het bisschoppelijk paleis en de
Casa Aliaga, de best bewaarde koloniale
woning. Andere bezienswaardigheden: het
San Francisco klooster in koloniale architectuur, het museum van antropologie en
archeologie en de tempel van Pachacamac,
net ten zuiden van stadscentrum.
Voor Cuzco in de 16e eeuw door Spanjaarden werd veroverd, heette de hoofdstad van
het Incarijk ‘Tawantinsuyu’ of ‘land van de
vier hoeken’. De stad had de vorm van een
jaguar en de Inca’s vereerden er de zonnegod Inti in tempels zoals het prachtige
Kori-cancha. Bezoek ook de kathedraal, het
grootste koloniale bouwwerk.

MEER INCAMYSTERIES
Niet ver van Cusco ligt de Heilige Vallei der
Inca’s. Bezoek er de forten van Pisac en Ollantaytambo, de zoutmijnen van Maras en
het magische en vreemde Andesdorp Chinchero met zijn unieke kerkje. Iets anders?
Kies ook voor een rafttocht over de rivier of
een ritje te paard door de bossen.
OVERNACHTEN OP DRIJVENDE
EILANDEN
Op 3.800 meter hoogte ligt het Titicacameer,
het hoogst gelegen bevaarbare meer ter wereld. Tijdens een boottocht bezoek je de drijvende eilanden van de oude Uros-stam, of
het volk van Taquile dat je betovert met hun
fluisterende dialect. Kunstmatige eilanden
volledig vervaardigd met totora-riet. Evenals
de huizen, wachttorens, kerken en boten.
DE VLUCHT VAN DE CONDOR
Colca Canyon is de tweede diepste canyon
ter wereld en twee keer zo diep als de
Grand Canyon. De route vanuit Arequipa
is adembenemend. Naast impressionante
landschappen is dit dé plek om condors
te spotten die, gedragen door de thermale
wind, zoeken naar prooi.
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BEWIJS VAN BUITENAARDS BEZOEK?
450 km ten zuiden van Lima, liggen de
eeuwenoude geometrische Nazcafiguren.
Vermoedelijk gemaakt tussen 500 v.C. en
500 n.C. Zijn ze de eerste bewijzen van
buitenaardse bezoekers? Niemand kent
het antwoord. Het beste zicht krijg je wanneer je over de lijnen vliegt. De vlucht duurt
ongeveer 35 minuten en bezoekt de bekendste figuren: astronaut, kolibrie, aap, spin
en condor.

DE GEHEIMEN VAN
NOORD PERU
EL SEÑOR DE SIPAN
In 1987 merkt Peruviaans archeoloog Walter Alva, dat er archeologische voorwerpen
van uitstekende kwaliteit opduiken in de
buurt van Sipan. Het werk van huaqueros,
grafrovers die een stompe lemen piramide
van de oude Moche-cultuur ontdekten.

peru

De bende gaat achter tralies en Alva trekt
zelf op expeditie. Na weken voorzichtig
graven vindt hij de stoffelijke resten van
een Moche heerser: ‘De Heer van Sipan’.
En samen met hem een fabuleuze schat
gouden, zilveren en bronzen sierraden,
halskettingen uit turkoois, koraal en spondylus-schelpen, maliënkolders, scepters,
kelken, … Nog dieper in dezelfde piramide
worden nog twee andere tombes gevonden:
‘De Oude Heer van Sipan’ en ‘De Priester’.

panorama. Tot nu toe was de klim naar de
stad geen evidentie. Maar heel binnenkort
wordt de site bereikbaar via kabelbaan.

ADOBESTAD CHAN CHAN
De ruïnestad Chan Chan is gebouwd uit
modder door de Chimu stam. Vandaag is
het een immense archeologische site, omgeven door 15 tot 20 meter hoge muren. Met
negen indrukwekkende lemen Koninklijke
paleizen. Unesco werelderfgoed.
Puno

Om de schatten open te stellen, werd een
museum gebouwd in de vorm van de piramidale grafheuvel. Net zoals de archeologen start je een bezoek bovenaan en daal
je steeds verder af. Een must voor elke
Peru-bezoeker.

MYSTIEK KUELAP
De vestingstad Kuelap van de Chachapoyas
indianen is ronduit indrukwekkend. Op
een bergtop, te midden van groene valleien
en beschermd door een hoge stenen muur.
Bewonder er de vele tientallen ronde bouwwerken met als blikvanger El Castillo. En
vanaf El Torreon geniet je van een prachtig

LANGSTE GOLF TER WERELD!
Met 3.000 km kust biedt Peru het hele jaar
door perfecte kite-, wind- en surfmogelijkheden. Beëindig je trip in stijl: op het
prachtige strand van Máncora. Wit zand,
een warme zee met perfecte surfgolven en
de eeuwige zon maken dit vissersdorpje tot
een paradijs voor strandliefhebbers.
Of misschien wil je je wagen aan Chicama,
de langste golf ter wereld? Een uitdaging
die zeker op de bucketlist staat van echte
waterratten.
Meer info over Peru? Vraag ernaar bij ons,

Sarcofagen Kualep

uw reisagent.

Nazca

BESTE CULINAIRE BESTEMMING
Wist je dat Peru de laatste vijf jaar
telkens de prestigieuze World Travel
Award voor beste culinaire bestemming ter wereld won? De Peruaanse
keuken staat bekend om haar kleuren, geuren en verfijnde kruidige smaken. Een van de populairste gerechten
is de ‘ceviche’. Een gerecht op basis
van plakjes rauwe, gemarineerde vis.
Zeker proeven!
Grafschatten Sipan
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cosmic travel

PERU

In de voetsporen van de Inca’s
Peru, een land met talrijke facetten. Onmogelijk om van alles in één trip te proeven?
Wel, tijdens deze smaakmakende 18-daagse vloeit alles in elkaar.

Je start de reis met twee nachten Lima. Koloniaal en modern, met een veelvoud aan
bezienswaardigheden. Vandaar gaat het
richting Paracas (1 nacht), gekend om zijn
Peninsula. Dé uitvalsbasis voor een tocht
naar de Ballesta eilanden. En verder naar
Nasca (1 nacht) voor een vlucht over de mysterieuze Nasca-lijnen.
Volgende halte: de mooie stad Villa Hermosa de Arequipa met zijn Santa Catalina klooster (2 nachten). We dompelen je
vervolgens onder in de ruwe natuur van
de Colca Canyon (1 nacht). En bezoeken
de typische dorpjes Pinchollo en Maca, de
steenformaties van Pillones en het meer
van Lagunillas.
Aan het Titicaca Meer verblijf je dan weer
drie 3 dagen, waaronder één nacht op het
Amantani eiland, waar je alles leert over de
cultuur en eilandbewoners.

De reis gaat verder naar Cusco (4 nachten).
Met mogelijks bezoek aan het stadscentrum, de omliggende archeologische sites
en de Heilige Vallei. En dan is het tijd voor
het hoogtepunt van de reis: een uitgebreid
bezoek aan Machu Picchu met gids.

en de piramides van de Zon en de Maan.
Onderweg naar Chiclayo bezoek je het El
Brujo complex. En vanuit Chiclayo kan je
naar het Sican Museum, Pomac, Tucume,
het Brunning Museum, Lord of Sipan en
Huaca Rajada.

Afsluiten doen we in de overweldigende
Amazone, vanuit Puerto Maldonado (3 nachten). Observeer de papegaaien aan de kleirotsen. En ga op excursie naar Monkey Island,
Tambopata Candamo National Reserve en
het Sandoval Meer waar je reuzenotters, aapjes, kaaimannen, piranha’s en de Arapaima
kan spotten. Misschien zelfs een jaguar.

En er is nog meer: jungle, mystiek en cultuur in Chachapoyas met de sarcofragen
van Karajia of de verloren stad Kuelap. Of
een trekking in de natuurpracht van de
Cordillera Blanca en Negra met vlakbij de
3.000 jaar oude ruines van Chavin. Of gewoon heerlijk nagenieten … aan de stranden rond Tumbes en Mancora.

VERLENGING NOORD PERU
Zin in meer? Verken na deze 18 dagen het
noorden van Peru. In de vijfdaagse ‘Mochica & Chimu’ ontdek je vanuit Trujillo
de stad zelf, Casinelli, Chan Chan, Dragon

Fan van Latijns-Amerika? Cosmic Travel heeft meer
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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.
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morabeza reizen

Pier Santa Maria (Sal)

KAAPVERDIË

Luilekkeroord van
Belgische pioniers
Aangetrokken door het zonnige klimaat, de grote diversiteit van de natuur en de gastvrije bevolking, bouwden Belgisch industrieel
Gaspard Vynckier en zijn vrouw Marguerite een vakantiehuis op Sal, één van de Kaapverdische Eilanden. Op 13 mei 1967, volgend
jaar exact 50 jaar geleden, werd het huisje ingehuldigd.

Hun zoon, Georges Vynckier, en zijn vrouw
Geneviève Vynckier Duparc, bouwden de residentie uit tot een viersterrenhotel met 120
kamers en talrijke ontspanningsfaciliteiten.
Gelegen aan de kust, gebouwd in haciënda
stijl, heeft het hotel veel weg van een klein
dorpje. Een oord waar je in een familiale
sfeer wordt verwelkomd.

AZUURBLAUWE ONTSPANNING
Hotel Morabeza geniet een uitzonderlijke
ligging, langs het gouden zandstrand van
Santa Maria. 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.

Hotel Morabeza geniet een
uitzonderlijke ligging, langs
het uitgestrekte gouden
zandstrand van Santa Maria.
Na zonsondergang, serveren restaurants
‘Les Palmiers’ en ‘La Tortue’ lokale en internationale gerechten. Afsluiten kan je aan
bar ‘La Tortue’ met een cocktail en gezellige
muzikale avond.
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10 REDENEN OM NAAR
KAAPVERDIË TE REIZEN:
☞ Zonovergoten eilanden
☞ Stabiel politiek regime
☞ Ver weg van het massatoerisme
☞ Grote diversiteit van de eilanden
☞ Schitterende stranden
☞ Hartelijke en gastvrije bevolking
☞ Paradijs voor (water)sporters
☞ Op slechts 6 u van Brussel
☞ Geen verplichte vaccinaties
☞ Verwaarloosbaar uurverschil
Pure ontspanning? Watersportplezier? Kaapverdië
heeft het allemaal. Laat Morabeza Reizen je vakantie
inkleuren. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

amsterdam airport schiphol

Een
bestemming
op zich

Steeds meer Belgische vakantiegangers
ontdekken Amsterdam Airport Schiphol.
Op slechts twee uur rijden van Antwerpen, makkelijk bereikbaar met auto en
trein, heb je keuze uit een ruim netwerk
aan directe bestemmingen. Meer nog, op
Schiphol begint je vakantie.
Luchtvaartmaatschappijen adviseren door
gaans om zo’n twee uur voor vertrek naar
de luchthaven te komen. Op Schiphol is het
geen straf om nog eerder aanwezig te zijn.
Integendeel: eenmaal door de paspoortcontrole gaat er een wereld open. Een bestemming op zich, waar je eerder het gevoel hebt
dat je tijd tekortkomt dan dat je tijd moet
overbruggen.

‘Lounge 2 is een compleet
vernieuwde ruimte, ingedeeld
in zeven themawerelden.
Van ‘Luxury’ tot ‘Family’,
van ‘Modern Dutch’ tot
‘Care &Wellness’.

ZEVEN THEMAWERELDEN
Speciaal voor reizigers die buiten het
Schengen-gebied op vakantie gaan, opende Schiphol deze zomer ‘Lounge 2’. Een
compleet vernieuwde ruimte, ingedeeld in
zeven themawerelden. Van ‘Luxury’ tot ‘Family’, van ‘Modern Dutch’ tot ‘Care & Well
ness’. Deze indeling maakt het makkelijk
om in het enorme aanbod snel je eigen weg
te vinden. Terwijl de een op koopjes jaagt in
– 10 –

de taxfreewinkels van SeeBuyFly, ontdekt
de ander de nieuwste modetrends in de
merkwinkels van Gucci, Bulgari, Hermès
en Rolex.
Op culinair gebied is de keuze al even overweldigend. Je kunt poffertjes proeven bij
Dutch Kitchen of je eigen gourmetburger
pimpen in het Park Café. Maar als het iets
luxueuzer mag, kies je net zo makkelijk voor
oesters of kreeft, met aangepast wijntje of
glas champagne. Whiskyliefhebbers worden op hun wenken bediend in het Johnnie
Walker House. En de Starbucks op Schiphol
serveert naast allerlei smaken koffie, ook
wijnen, bieren en verrukkelijke gerechten.

NAAR EEN MUSEUM, EEN VLIEGTUIG IN
DE WOLKEN, HET CASINO OF DE SPA?
Ook op het gebied van ontspanning en
entertainment is het niet de vraag wat je
op de luchthaven kunt doen, maar welke
attracties je moet bewaren tot je volgende
bezoek. Voor cultuurliefhebbers is er het
Rijksmuseum Schiphol. Het eerste museum op een vliegveld met originele werken
van onder meer Rembrandt en Vermeer.
Science Center NEMO is fun voor jong en
oud. In dit interactieve museum doe je zelf
wetenschappelijke ontdekkingen.
En wist je dat kinderen hun energie kwijt
kunnen in een vliegtuig? Op het speelplein
in de nieuwe Lounge 2 is een enorm vliegtuig gebouwd waar kinderen in en om kunnen spelen.

Het Rijksmuseum Schiphol.
is het eerste museum op een
vliegveld met originele werken
van onder meer Rembrandt en
Vermeer.
Wie een gokje wil wagen, kan terecht in het
Holland Casino, met ruim aanbod aan spelautomaten en speeltafels waaronder black
jack en roulette. Maar je kunt jezelf ook laten verwennen met een massage of schoonheidsbehandeling in de XpressSpa.
Als je dan na alle vertier klaar bent om te
vertrekken, is de kans groot dat er even
het gevoel heerst: ‘Jammer, we moeten al
boarden.’
De best kept secrets van Schiphol ontdekken? Vraag
de insider tips aan ons, uw reisagent.
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asteria expeditions

FINS LAPLAND

In de ban van het
Noorderlicht

Een mooie avondwandeling met fakkels naar een gezellig
restaurant aan de voet van de skipistes. De haard brandt, de
tafels sfeervol gedekt en het menu: een heerlijke fondue met
kaas en rendiervlees …
Ontdek al het beste wat Fins-Lapland te bieden heeft gedurende een 8-daagse minirondreis. Beleef alle hoogtepunten van
Fins Lapland: laat je meevoeren in een supermooie sledetocht
met husky’s, overnacht in een sneeuw- en ijshotel, ga dineren in
een ijsrestaurant, bezoek het Santa Claus Village, het Arktikum
Museum in Rovaniemi, het Ranua Wildlife Park en zoveel meer.
Beleef de perfecte afsluiter. Nabij de zuidelijkste fjell van
Lapland, net onder de Noordpoolcirkel, verblijf je in een hotel
kamer of gezellige houten chalet gelegen op een heuveltop. Omringd door ongerepte natuur met hagelwitte sneeuwvlaktes,
meren en bossen. En krijg je bezoek van het Noorderlicht, dan
zit je op de eerste rij.
Vertrek in groep op 24 januari of 26 februari 2017 of vraag
een individueel programma.
Poolexpedities, culturele rondreizen en Nederlandstalig begeleide groepsreizen?
Die buitengewone reizen vind je bij Asteria Expeditions. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.
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asteria expeditions

Godafoss waterval

IJSLAND

Land van geisers en vulkanen
Een zwempartij in de Blue Lagoon. Een
expeditie naar de zuidkust met de Seljalandsfosswaterval. Thorsmork met een
wandeling in de Stakkholtsgja kloof of een
blik op de gekende vulkaan Eyjafjallajokull. Of een bezoek aan de waterval van
Skógafoss, de zwarte lavastranden van
Reynisfjara, het Skaftafell National Park
en het gletsjermeer van Jökulsárlón. Tijdens onze intense groepsreis ontdek je alle
hoogtepunten van de zuidkust van IJsland.
Uiteraard mag een bezoek aan de wondermooie ‘Golden Circle’ niet ontbreken.

TIP

Tijdens onze intense
groepsreis ontdek je alle
hoogtepunten
van IJsland.
In deze grote cirkel vol met attracties vind
je onder meer het Thingvellir Nationaal
Park, Geysir & Strokkur en alle andere geisers in het Haukadalur geothermale gebied,
het prachtige kratermeer Kerid en de enorme waterval Gullfoss.

Drie uitbarstingsfasen van de Strokkur geiser
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Eindigen doe je in het hippe Reykjavik waar
je geniet van wat vrije tijd of deelneemt aan
enkele verrassende excursies. Je verblijft in
de betere hotels waar je kennismaakt met
de heerlijke IJslandse keuken.
Groepsreizen mogelijk op 6 april, 27 april,
21 juli, 17 september 2017. Maar ook een
individueel programma is mogelijk.
Poolexpedities, culturele rondreizen en
Nederlandstalig begeleide groepsreizen?
Die buitengewone reizen vind je bij Asteria
Expeditions. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

oceania

AAN BOORD VAN DE SIRENA

Topcuisine in de Pacific

Ontdek het ongerepte paradijs Frans-Polynesië. Cruise 12 dagen van Papeete
naar Papeete aan boord van de elegante, middelgrote Sirena en verken
Tahiti, Bora Bora en de Marquesas eilanden. Van 4 tot 16 februari 2017.

Spectaculaire bergen met azuurblauwe lagunes. Witte stranden
met palmbomen. Een kleurrijke onderwaterwereld vol tropische
vissen en koraalriffen. Frans-Polynesië is één van de mooiste
eilandgroepen in de Pacific. Ontmoet de Polynesische inwoners.
Trots op hun cultuur, de sierlijke huladans, tiki beelden en mystieke tempels.

PAPEETE
Voor je aan boord gaat, kan je het havenstadje Papeete, hoofdstad
van Tahiti, bezoeken. Bezoek er de markt van Pirae, de begraafplaats
van Uanie, de Paofai tempel, het museum van de Zwarte Parel en het
Bougainvillepark. Ook het Huis van koningin Marau en vooral de
Kathedraal van Belvedère mogen niet op het programma ontbreken.
MOOREA
De eerste halte is een echte tropische parel. De perfecte huwelijksreisbestemming. Met talrijke witte stranden zoals Temae of Hauru
Point is het hier vooral genieten en ontspannen. Maar ook watersportliefhebbers halen er hun hart op: jetski, catamaran zeilen en

duiken in het helderde water van de lagune. Of verken het eiland
te voet, met 4x4, minibus of te paard.

NUKU HIVA
Robert Melville, schrijver van Moby Dick, schreef in 1840 zijn reisverslag: “Terwijl we op enige afstand van Nuku Hiva zeilden, vingen
we een glimp op van bloeiende valleien, diepe laagtes, watervallen
en golvend oerwoud. Hier en daar verborgen door uitstekende en
rotsachtige kliffen, die zich ieder moment openden om uitzicht te
bieden op een nieuwe, wonderbaarlijke schoonheid.”
Die schoonheid is er nog steeds. Het kleine haventje ligt verborgen
tussen steile rotskliffen. En het oerwoud reikt tot aan hoge bergtoppen. Ga op tocht naar het fort en de kathedraal, een 550 meter
hoge waterval en de archeologische vondsten bij Tohua.
FAKARAVA
Fakarava is een vlakke atol omgeven door koraal. Een paradijs voor
duikers. Met een bootje kan je aanleggen bij een afgelegen zandbank
om daar heerlijk te picknicken. En te genieten van absolute rust.
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FIJNSTE GASTRONOMIE OP ZEE
Een ongeëvenaarde cruise-ervaring
doorspekt met culinaire verwennerij. De intieme en luxueuze Oceania
Cruises vloot combineert een ruime
en elegante accommodatie met een
zeer persoonlijke service. Vertrouw op
de bekroonde schepen van Oceania
Cruises: Regatta, Insignia en Nautica,
Marina en Riviera. Nieuw! In april ging
de nieuwste parel, de Sirena, te water.
Moorea

route
NUKU HIVA

RANGIROA
BORA BORA
FAKARAVA

RAIATEA
PAPEETE
HUAHINE
MOOREA

RANGIROA
Ook dit atol heeft een bijzondere onderwaterwereld. Duikers en
snorkelaars ontmoeten er haaien, tuimelaars, grote manta’s, groene
zeeschildpadden en humphead lipvissen. En in januari, net op
het moment dat het cruiseschip hier aanmeert, verzamelt er zich
jaarlijks een groot aantal pijlstaartroggen en hamerhaaien in de
Tiputa Pass.
BORA BORA
De ‘Parel van de Stille Oceaan’, bekend om zijn weelderige natuur
en luxueuze resorts. Het eiland is gevormd uit een uitgedoofde
vulkaan, de 727 meter hoge Mount Otemanu. Toeristen van over
de hele wereld komen er de prachtige smaragdgroene en turkooizen lagunes met hun rijke onderwaterfauna en prachtig koraalrif
bewonderen.

Net als andere Oceania schepen kreeg
de Sirena een elegante en stijlvolle
uitstraling. 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 buffet
restaurant ook twee specialiteiten
restaurants. En bij het zwembad word
je verwend met verfrissende snacks,
pittige barbecue en verse visgerechtjes.

ook kiezen voor een boottocht over de enige bevaarbare rivier in
Frans-Polynesië en de weelderig groene valleien, talrijke water
vallen, ananas- en vanilleplantages doorkruisen. Een geliefkoosd
oord ook voor wie van wandelen houdt.

HUAHINE
Laatste stop is ‘The Garden Island’. Vol ongerepte witte stranden,
omgeven door smaragdgroene wateren. Huur een fiets en verken
het eiland, maak een boottocht naar de hangende oesterbedden
en de black pearl farm. Of ga op excursie om haaien te voederen.
In voor een alternatief? Ga van 16 februari tot 6 maart 2017
17 dagen aan boord van de Sirena voor een prachtige cruisetrip
van Papeete naar Sydney.

RAIATEA
In de diepe lagune van Raiatea ontwikkelde zich een fascinerende onderwaterwereld. Een festijn voor duikers. Maar je kan
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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.

imagine

Borobudur op Java

INDONESIË

Vind het eeuwige geluk
empelhoppen op Java en pootje
baden in het heilige water van
Tirta Empul. Surfen op Sumatra
en duiken in Timor. Culturele heiligdommen verkennen op Bali en zalig nietsdoen
op parelwitte zandstranden. Op avontuur
in het Indonesische regenwoud en de Bromo vulkaan. Proeven van lokale specialiteiten en tot rust komen in de meest comfortabele hotels. Maak kennis met de schatten
van Indonesië …

T

JAVAANSE MYSTERIES
In Indonesië staan meer dan 20.000 tempels.
De allergrootste en indrukwekkendste vind je
op Java: de legendarische Borobudur tempel,
met een omtrek van vijf kilometer het grootste Boeddhistische monument ter wereld.
De tempel is gebouwd als een grote stoepa van negen etages. Op de bovenste etage

bevinden zich 72 kleine stoepa’s, gebouwd
rond één grote centrale die het Nirwana
symboliseert. In de stoepa’s bevinden zich
Boeddha beelden. En wie deze door de gaten kan aanraken, krijgt het eeuwige geluk.

sfeer op van het culturele centrum Ubud
en aanschouw er de zonsopgang bovenop
de vulkaan Mount Agung. Adembenemend
mooi. Of kies voor een raftingafvaart van de
Ayung rivier. Een onvergetelijke ervaring.

TIP

EN ZOVEEL MEER …
Of scheep in voor een zeilcruise. En ontdek zo Lombok, Komodo, Santonda en
de Gili-eilanden op een unieke en vooral
comfortabele manier. Aan boord van een
imponerende viermaster vaar je een week
langs exotische havens. En ga je voor anker
nabij prachtige baaien met turquoise zee,
hagelwitte stranden en de rijkste koraalriffen ter wereld

Bezoek op Bali waterpaleis
Tirta Gangga, gebouwd door de
Raja van Karangasem. Of waag
je in The Elephant Cave, een
tempelcomplex vol uit stenen
gehouwen demonen.
BALI, IN DE SCHADUW DER GODEN
Een absolute verademing is een rondreis
door het overwegend Boeddhistische eiland
Bali. Fiets of wandel door de sierlijke terrasvormige rijstterrassen en ontdek de betoverende Balinese tempels. Snuif de spirituele
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Rokende vulkanen, met sneeuw bedekte bergen en
een tropische onderwaterwereld. Verken Indonesië met
Imagine Travel. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

sri lanka by imagine travel

SRI LANKA

Mix van exotische cultuur,
natuur en eindeloze stranden

Yala National Park

Eindeloze stranden, woeste berglandschappen, tropisch regenwouden, glooiende theeplantages en
wildparken. Indrukwekkende Boeddhistische en Hindoeïstische tempels, vriendelijke inwoners, kleurrijke feesten en koloniale stadjes. Sri Lanka, het vroegere Ceylon, is Azië op zijn charmantst. En met
een gemiddelde temperatuur van 27°C in de winter en 32°C in de zomer is het een zonovergoten reis
bestemming. Het hele jaar door!
Bezoek de grottempels van Dambulla, ervaar de mystiek
van Mihintale, beklim Sigiriya, de berg met de wonderschone fresco’s en dwaal rond in de oude koningssteden
Polonnaruwa of Anuradhapura. Slechts enkele van vele
bezienswaardigheden …

ONGEREPTE OOSTKUST
De Oostkust van Sri Lanka is nog maar enkele jaren toegankelijk maar beschikt al over een uitstekende infrastructuur. Comfortabele resorts plus ongerepte stranden
dus. Ideaal om te verpozen aan de Indische Oceaan met
watertemperaturen van 25 tot 30°C.

Ontspan aan het relaxte plaatsje Passikudah met goudgeel
zandstrand, begrensd door groene palmen en een helderblauwe zee. De sfeer is er ontspannen en de toeristen op
een paar handen te tellen. Vlakbij vind je Pigeon Island.
Spot tropische vogels en zelfs walvissen. Maar het beste
bevindt zich onder water: één van de mooiste koraalriffen
van Sri Lanka, een festijn voor wie graag duikt en snorkelt.

KANDY
Het schilderachtige stadje Kandy is centrum van de boeddhistische geestelijkheid. Bezoek de Dalada Mailgawa
Tempel waarin een tand van Boeddha bewaard wordt. In
het Ceylon Theemuseum kom je alles te weten over de geschiedenis van thee. En iets ten noorden van Kandy vind je
de Gouden Tempel van Dambulla, met het grootste gouden
Boeddhabeeld ter wereld. Wil je liever olifanten zien baden? Dan moet je naar Pinnawela, het olifantenweeshuis
op ongeveer een uurtje rijden van de stad.
THE KNUCKLES
Het vaak in de mist gehulde Knuckles Mountain Range is
dé uitvalsbasis voor een korte trektocht of mountainbike
tour. De kleine bergketen behoort tot de meest ongerepte
in Sri Lanka. De vele types vegetatie, van regenwoud tot
steppe en savanne, verbergen een ongekende diversiteit
flora en fauna.
YALA NATIONAL PARK
Yala National Park is één van de beste plaatsen ter wereld
om luipaarden te zien. Maar ook olifanten, apen, krokodillen en zelfs beren leven in dit gevarieerde gebied.

Tropische ontdekkingen op een kleine oppervlakte? Kies voor Sri Lanka en vertrouw op de ervaring van Imagine Travel. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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regent seven seas cruises

CRUISEN VAN BEIJING NAAR BANGKOK

De wonderen van
de Oriënt

Ga op 23 maart 2017 17 dagen lang aan boord
van de Seven Seas Voyager en vaar van Beijing
naar Bangkok. Met tussenstops in Shanghai,
Xiamen, Hong Kong, Hanoi en Ho Chi Minh.
Waar excursies gewoon zijn inbegrepen in je
cruiseprijs.

Azië: een smeltkroes van culturen, landschappen en culinaire
ontdekkingen. Een cruise is een unieke manier om al die prachtige
bestemmingen te leren kennen. Zeker met een 6-sterren cruiseschip als de Seven Seas Voyager. In 2016 volledig gerenoveerd
kreeg het schip onder meer een splinternieuw restaurant, een
luxueuze Voyager Nightclub lounge en het culinaire Franse specialiteitenrestaurant Chartreuse. Bovendien werden alle suites
met privébalkon vernieuwd.
In Shanghai, Hong Kong, Hanoi en Ho Chi Minh blijft het schip
’s nachts aangemeerd. Waardoor je twee dagen hebt om stad en
omgeving te verkennen.
Eerste stop na vertrek uit Beijing is het futuristische Shanghai.
Bezoek de winkels langs Nanjing Road, de Jade Buddha Temple
en de prachtige Jichang Tuin. In het Bund District ontdek je Art
Deco en koloniale gebouwen terwijl je een prachtig zicht hebt op
de Pearl Oriental TV Tower en Jin Mao Tower.
Hierna is het de beurt aan Xiamen, verkozen tot mooiste stad van
China. Geniet er van spectaculaire uitzichten en heerlijke stranden.
Bezoek de botanische tuinen en de Buddhist Nanputuo Tempel,
gebouwd in de Tang dynastie.
Vervolgens reis je naar Hongkong, een van ’s werelds drukste steden.
Bezoek de bloemenmarkt, jade markt en Stanley Market. Evenals
het nonnenklooster Sacred Chi Lin, de Nan Lian Tuin uit de Song
Dynastie en de tempels van Tin Hav en Man Mo. Vaar per sampan
naar het drijvend dorp Aberdeen en geniet op Victoria Peak van
een prachtig zicht op de binnenstad.
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Halong Bay, Vietnam

Hanoi is de hoofdstad van Vietnam en bekend om zijn spectaculaire
koloniale architectuur en oude tempels. Hoogtepunten zijn het Ho
Chi Minh Mausoleum, Ba Dinh Square, de Pagoda One Pillar en het
idyllische Hoan Kiem meer.
In Ho Chi Minh Stad, het vroegere Saigon, waag je je in de Cu Chi Tunnels, een immens tunnelnetwerk waarin de Vietcong zich verborg
tijdens de Vietnam Oorlog. Of bezoek Reunification Hall, het vroegere presidentiële paleis, en de tempels en pagodes in Chinatown.

TIP

SPECIALE ACTIE: LAAT JE VOOR OF NA DE CRUISE EXTRA
VERWENNEN MET EEN VAN DEZE GRATIS LANDPROGRAMMA’S:
beijing & de muur
4-daags landprogramma vanuit Beijing
Bezoek het Plein van de Hemelse Vrede, de Verboden Stad en de
Tempel van de Hemel. Buiten de stad breng je een bezoek aan
de beroemde Chinese Muur en de tombes van de Ming dynastie.
Inclusief drie nachten in het China World Hotel (of gelijkwaardig).
chiang mai en de wat doi suthep tempel
4-daags landprogramma vanuit Bangkok, Thailand

Verken Halong Bay, een delta met meer dan 3.000
bergachtige eilandjes zoals Cat Ba Island. Vroeger
een rovershol voor Chinese en Vietnamese piraten,
vandaag een beschermd nationaal park.
Eindbestemming Bangkok is de drukke hoofdstad van Thailand.
Al rijdend met de tuk-tuk ervaar je de geuren en kleuren van het
Aziatische leven in al hun intensiteit. De drukbezette eetstalletjes,
overvolle winkels en chaos in het verkeer vormen een treffend
contrast met de serene rust bij de vele tempels, zoals het Koninklijk
Paleis en Wat Po.

Bezoek Chiang Mai en de mooie tempel Wat Doi Suthrep. Woon
een voorstelling van traditionele Thaise dansen bij en geniet van
een echt Thais diner. In het Mae Sa Olifantenkamp ontdek je
hoe olifanten getraind worden en in het Hill Tribe dorp krijg je
een demonstratie van zijde- en katoenweven, verven van kleurrijke paraplu’s en lakwerk. Inclusief nacht in het Royal Orchid
Sheraton Hotel in Bangkok (of gelijkwaardig), twee nachten in het
Shangri-La Hotel in Chiang Mai (of gelijkwaardig) en retourvlucht
Bangkok-Chiang Mai.

Bij Regent Seven Seas Cruises is alles inclusief. Van frisdrank
tot wijn en cocktails, fooien en excursies aan wal. Zelfs wifi.
Cruisen staat er voor intiem en onbezorgd genieten.

Prachtige cruises naar Azie of andere werelddelen? Regent Seven Seas verwent je
steeds met all-inclusieve prijzen en gratis aanvullende landprogramma’s. Informeer

Chinese muur bij zonsopgang

je bij ons, uw reisagent.
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7plus

Sheikh Zayed Moskee

DUBAI

Cultureel zonnebad in de winter
Het fabelachtig rijke Dubai was lange tijd een kleine vissershaven. Tot er in de jaren ’60 olievelden
werden ontdekt. De olie-export toverde het emiraat in nauwelijks dertig jaar om tot de unieke en
spectaculaire metropool van vandaag. Ga op winter-citybreak, alleen, of in kleine groep. En ervaar
op 4 dagen tijd het plotse contrast tussen heden en verleden.

Opvallend is de extravagante architectuur. Met torenhoge wolkenkrabbers zoals de Burj Khalifa, met zijn
828 m het hoogste gebouw ter wereld, en het luxehotel Burj Al Arab, gebouwd in de vorm van een Arabisch
zeilschip. En wat dacht je van de Cayan Tower, een
wolkenkrabber die 90° om zijn as draait. Of het kunstmatige Palmeneiland, pal in de Perzische Golf. Na de
nodige fotostops in de moderne stad keer je terug per
monorail om de kust en haar skyline te ontdekken.
En dan is het tijd voor een duik in het verleden. In de
historische wijk Bastakya en het museum gelegen
in de oude burcht Al Fahidi ontdek je hoe de stad er
vroeger uitzag. De tocht leid je door de kreek en de
soeks. Ook het avondmaal is passend, aan boord van
een ‘dhow’, in de ‘Dubai Marina’.

In de Dubai Mall, met zijn gigantische aquarium,
en de Mall Of The Emirates, met de indoor skibaan,
vind je duizenden gerenommeerde winkels. En voor
de meer lokale producten kun je terecht in Souk al
Bahar en Souk Madinat. Hier beleef je jouw ultieme
shoppingmoment.

TIP

Gegarandeerd het hele jaar door zon.
Op slechts 6 uur vliegen vanuit Brussel.
Liever iets actiever? Ga op woestijnsafari of boek een
sunsetcruise. Families met kids halen hun hart op in
één van de vele themaparken.
7PLUS is specialist in culturele reizen. Voor zowel groepen
als individuele reizigers. Van een klassiek programma tot

Een Fashionist(a)? Gebruik je vrije dag voor een bezoek aan het grootste shoppingparadijs ter wereld.
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uitgewerkte rondreizen op maat. Vraag naar hun aanbod bij
ons, uw reisagent

7plus

Ganges in Varanasi

INDIA

Klaar voor een eerste
kennismaking?
De paleizen van de maharadja’s in Rajastan, de backwaters met de theeplantages van Kerala, de rijkelijk gedecoreerde tempels van Tamil Nadu en de vallei van de Ganges. In één reis kan je onmogelijk alle
aspecten van het immense India doorgronden … Maar deze rondreis is een mooi begin.

Een trip naar de Gouden Driehoek is een goede
eerste kennismaking met dit continent-land. Delhi,
de bruisende hoofdstad, Agra, de voormalige hoofdstad van het Mughal Rijk, en Jaipur, de roze hoofdstad van Rajastan. Tussendoor maak je kennis met
de weelderige paleizen van de Maharadja’s in het
romantische Udaipur, de haveli’s in Mandawa met
hun eeuwenoude muurschilderingen, de imposante forten in Jodhpur en als imposante afsluiter: de
Taj Mahal in Agra.

JE ERVARING NOG NET IETS UNIEKER?
Kies dan voor een verlenging met bezoek aan Amritsar, gelegen in de Pendjab regio met zijn mystieke Gouden tempel omringd door een meer. Een
heilig spiritueel centrum voor Sikhs van over de
hele wereld.

Een andere optie is de ontdekking van twee mythische steden Khajuraho, met zijn erotische tempels,
en de heilige stad Varanasi. Of een doorreis naar de
voet van de Himalaya, waar je in de eeuwige sneeuw
geniet van wellness met Ayurvedische behandelingen, yoga of meditatie.
Nog eentje? Ga op trektocht door het oudste en beroemdste nationaal park van Ranthambore, een
prinselijk natuurgebied bewoond door tijgers, hyena’s, beren, chitals, olifanten, krokodillen en meer
dan 250 vogelsoorten.
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7PLUS is specialist in culturele reizen. Voor zowel groepen
als individuele reizigers. Van een klassiek programma tot
uitgewerkte rondreizen op maat. Vraag naar hun aanbod bij
ons, uw reisagent.
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34
38

26

9

42
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Hawaii, p. 42

Kaapverdië, p. 9

Pearl Harbor en de gedenkplek
boven het gezonken slagschip
USS Arizona.

Het gouden zandstrand van Santa
Maria. Dé plek om zalig niets te
doen en een boek te lezen.

Peru, pp. 4

Antarctica, p. 28

8

Kijk bij het krieken van de dag uit
over een uitgestrekt wit sneeuwlandschap.

Magistraal Machu Picchu en
tropische Amazone … Maar ook de
mysteries van het Noorden.
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Fins Lapland, p. 12

Schiphol, p. 10

Dolomieten, p. 38

Middellandse zee, p. 40

Sledetocht met husky’s? Overnachten in een sneeuwhotel? Of dineren
in een ijsrestaurant?

Vlak voor je vertrekt nog naar een
museum, een vliegtuig in de wolken, het casino of de Spa?

1.200 kilometer geprepareerde
skipistes. De Dolomiti Superski is pure
wintersportpret.

Vier de mediterrane levensstijl.
Geniet van de onbezorgde luxe van
een 5-sterren-plus schip.

IJsland, p. 13

Tirol, p. 34

Spanje, p. 26

Beijing U Bangkok, p. 18

Bezoek alle bijzonderheden in de
wondermooie ‘Golden Circle’.

Bijschrift Tirol: Dé plekken om
’s winters echt te genieten van rust,
beleving, authenticiteit en culinaire
geneugten.

Verrassende highlights voor een
heerlijke mediterrane citytrip.

Exclusief cruisen door Halong Bay,
een delta met meer dan 3.000
bergachtige eilandjes.

Indonesië, p. 16
De legendarische Borobudur
tempel, het grootste Boeddhistische
monument ter wereld.

12

Frans-Polynesië, p. 14
Cruise naar het ongerepte paradijs
en geniet van topcuisine, aan boord
van de Sirena.

Vanuatu, p. 33
Mount Yasur, de best toegankelijke
actieve vulkaan ter wereld. Pure
natuurkracht!

40

Australië, p. 32
20

Onwezenlijk prachtige road trip
naar Alice Springs, the Olgas,
Kings Canyon en Ayers Rock.

21
18
24

17

16

33
32

Dubai, p. 20

India, p. 21

Op winter-citybreak naar een
metropool. Ervaar het contrast
tussen toekomst en verleden.

Van de Gouden Driehoek tot de voet
van de Himalaya.

Ethiopië, p. 24

Sri Lanka, p. 17

De ondergrondse rotskerken van
Lalibela? Of het kastelencomplex
van Gonda?

De mistige Knuckles Mountain
Range, dé uitvalsbasis voor een
mountainbike tour.

28
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africa by excellence

ETHIOPIË

Zwarte parel in de
hoorn van Afrika

Ethiopië is één van de mooiste landen die ik in mijn leven bezocht. De rotskerken van Lalibela, de
machtige en ruwe Simien Mountains en de oerstammen in de Omo vallei zijn slechts enkele van vele
highlights. Kom langs en ontdek een verbluffende mix tussen traditionele culturen en natuurschoon.

KONING ARTHUR?
Ethiopië is ontzettend rijk aan culturele schatten.
De ondergrondse rotskerken van Lalibela zijn erg
indrukwekkend. Het kastelencomplex van Gondar
lijkt dan weer geplukt uit het oude Engeland. Je
waant je er in het Camelot van King Arthur, enkel
de graalridders ontbreken.
Op de eilanden van het Tana Meer vergaap je je
in de kloosters aan prachtige fresco’s. Orthodoxe
priesters laten je er bladeren door eeuwenoude
perkamenten die bij ons onder glazen stolpen in
een museum zouden worden uitgestald. Hier halen
ze die gewoon uit een of andere kast, alsof het de
doodnormaalste zaak is. Subliem mooi, mystiek …
en tegelijkertijd haast alledaags.

BAKERMAT VAN DE MENSHEID
Hoofdstad Addis Abeba is een kleurrijke stad van
tegenstellingen. Levendige straatjes vol lawaai en
verkopers, grazende geiten, toeterende auto’s wissel je er af met brede, schaduwrijke lanen met luxehotels, villa’s en restaurants. Steeds opnieuw sta je
in absolute verwondering over de hussle & bussle
van deze zich razendsnel ontwikkelende stad.
BLAUWE NIJL WATERVALLEN
En dan is er die ongelofelijke natuurpracht: Ethiopië is op zijn mooist in het groene seizoen, van
april tot juni. Liefhebbers moeten dan gewoon naar
de Simien Mountains: ruige berglandschappen
met enorme vergezichten en duizelingwekkende
afgronden. Ideaal voor fietstochten, mountain-
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Ondergrondse rotskerken van Lalibela

biking en trektochten te voet. Sowieso goed voor een ontmoeting
met bavianen. En misschien zelfs met de Ethiopische wolf of de
Walia berggeit? Mooi alternatief is de weg van Axum naar Lalibela,
dwars door het hooggebergte van Tigray. Ook hier doorkruis je een
bijzonder spectaculaire natuur.
Favoriet plekje: de Blauwe Nijl die ontspringt in het Tanameer in
de hooglanden van Ethiopië. Van daaruit slingert de rivier zich
door diepe ravijnen richting Soedan en de Egyptische woestijn.
Het absolute hoogtepunt bevindt zich echter niet ver van de bron:
de Blue Nile Falls of ‘Tis Issat’, wat Rokend Water betekent. Brede
watervallen die zich 37 tot 45 meter omlaag storten. Weer-ga-loos.

HEETSTE PLEK TER WERELD
Ook bijzonder: de Danakil Depressie, met zoutlagen tot 5 kilometer
dik. In deze woestenij valt bijna nooit een druppel regenwater. Door
de vulkanische activiteiten borrelt er vaak kokend heet water door
de zoutkristallen naar de oppervlakte. Mineralen, zwavel en de
Thermopylae bacterie zetten zich af en vormen zo een felgekleurd
landschap met gele en oranje formaties.
MURSI MET LIPSCHOTELS
De reis wordt pas onvergetelijk door de gastvrije bevolking. Ethiopiërs behoren tot de mooiste en trotste mensen van Afrika. Hun
uitgesproken fysionomie accentueren ze met een vrolijke, stijlvolle
klederdracht.
Ga op bezoek bij de stammen in het Zuiden, in de Omo-Vallei. Ontmoet er de Mursi met de lipschotels. Of de Dassanetch, Hamer,
Konso, Arbore, Bana en Karo met hun uitbundig beschilderde
lichamen. En neem deel aan lokale tradities zoals bull jumping.
Authentieke beleving ten top.
Africa by Excellence is als niche touroperator gespecialiseerd in trips in heel Afrika.
Vraag naar hun programma’s bij ons, uw reisagent.
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spaanse steden

7 x 2 tips voor citytrips
Ga op Spaanse citytrip en ontdek op enkele dagen tijd de highlights van één van de talrijke
verrassende mediterrane steden. Snuif er de unieke cultuur op en proef van de lokale gastronomie
terwijl je geniet van de zon op een leuk terrasje. Steeds dichtbij en makkelijk bereikbaar.
Kies je bestemming en als uw reisagent zorgen we voor een unieke ervaring. Een voorproefje? …
Wat dacht je van onderstaande tips?

1

2

3

MADRID

BARCELONA

MALAGA

het prado

sagrada familia

alcazaba de málaga

Eén van Europa’s bekendste musea. Met
werken van de grootste Spaanse schilders,
zoals Diego Velázquez. Maar ook meesterwerken van o.a. Jeroen Bosch, Rubens
en Rembrandt. We regelen vooraf je toegangsticket en wijzen je de weg naar de
meest intrigerende plekjes.

Antoni Gaudí’s meesterwerk en symbool
van Barcelona. Combineer een bezoek met
het Sant Pau Recinto Modernista of de Passeig de Gràcia met Casa Milà, Casa Batlló,
Casa Amatller en Casa Lleó i Morera. Ook
leuk: neem in Hotel Majestic de lift naar het
dakterras. Daar heb je een mooi uitzicht op
de Sagrada Família.

Moors fort op de helling van de Gibralfaroberg. In het hoofdpaleis vind je een archeologisch museum met Moors aardewerk,
beeldhouwwerk en mozaïek. Vanaf het Romeins theater is het kasteel bereikbaar via
een korte klim, maar je kan ook met een
lift naar boven.

la latina

In de kronkelende straatjes vind je allerlei
tentoonstellingen of straatartiesten. Je kan er
vertoeven in het Retiro Park, de mooie Iglesia
de San Andres bezoeken of een kijkje nemen
in de Parraquia Virgen de la Paloma. En op
zondag kan je rondstruinen op El Rastro, een
vlooienmarkt in openlucht. Ga ook langs bij
Helena Rohner, een mooie studio met bijzondere handgemaakte sieraden. Achter de
winkel kan je ook de werkplaats bezoeken.

muelle uno

poble espanyol

Op de Montjuïc ligt het ‘Spaanse Dorp’. Een
openluchtmuseum met typische bouwstijlen uit verschillende Spaanse regio’s. Je kan
er gratis binnen als je een kaartje hebt voor
de flamenco-dinershow bij Tablao Carmen
of als je gaat stappen in La Terrazza. Tip
voor festivalgangers: in het voorjaar vindt
er twee keer per maand het festival Brunch
Electronik plaats. Elektronische muziek
wordt dan gecombineerd met lekker eten,
marktjes en cultuur.
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De beroemde pier aan de haven van Malaga onderging een flinke metamorfose tot
schitterende promenade met openlucht
winkelcentrum, elegante terrasjes en restaurants. Op de 500 meter lange boulevard
is het heerlijk toeven op de bankjes onder
de palmbomen met uitzicht op de passerende luxejachten en zeilboten. Met vlakbij
het museum Pompidou, de witte vuurtoren
en het bekende stadstrand van Malagueta.

4

plaza bib-rambla

7

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CORDOBA

carnaval

de mezquita

De kathedraal van Córdoba in het historische stadscentrum is Unesco-Werelderfgoed. Een prachtig architectonisch samengaan van Moorse en Christelijke invloeden.
Wist je dat ook speciale nachtbezoeken
mogelijk zijn?
alcazar de los reyes cristianos

Levendig plein vol terrassen, bloemenverkopers, straatartiesten, lindebomen en
bankjes. Omgeven door 19e eeuwse stadswoningen. Het bruisende hart van de stad
waar je op een terrasje geniet van churros
met chocolade. Ga even op bezoek bij de
Alcaicería of Arabische markt. Vroeger een
zijdemarkt, nu een wirwar van straatjes en
kraampjes.

Het tweede grootste carnaval ter wereld.
Een uitbundig feest vol Latijns-Amerikaanse invloeden, extravagante kostuums
en opzwepende muziek. In de straten wordt
gedanst op de Caribische ritmes van lokale orkesten. Absolute climax: El Coso, een
grootse parade langs de Avenida de Anaga.

6

SAN SEBASTIAN

opera

palacio de miramar

In de tuinen rond het oude kasteel ontdek
je talrijke fonteinen, bloemen en bomen in
allerlei figuren gesnoeid. Tip! Beklim de
Alcazar toren voor een prachtig uitzicht
over Cordoba.
5

GRANADA
alhambra

Majestueus paleis in Engelse stijl, ontworpen door de Engelse architect Selden Wornum in opdracht van de Spaanse Koninklijke familie. Absoluut de moeite waard: het
uitzicht vanuit de parktuinen over de baai
van La Concha.

Zin in een operavoorstelling in het futuristische Auditorium met golfvormige architectuur? Wij zorgen ervoor dat je wordt
verwonderd. Niet vanop de eerste, maar
vanop de beste rij.

playa de la concha
6

FRANKRIJK

SAN SEBASTIAN

2
BARCELONA

1
MADRID

SPANJE
PORTUGAL

4
CORDOBA

De iconische paleizen waren ooit eigendom
van de Islamitische sultan Muhammed III.
Het complex bestaat uit diverse paleizen,
torens, zalen en patio’s. Geniet ook van de
prachtige omliggende tuinen. We voorzien
vooraf je toegangstickets en stippelen een
toffe route uit.

Playa de la Concha, gekozen tot één van de
twaalf Spaanse schatten. Van de Ayuntamiento tot en met Palacio Miramar vind je
een perfecte strook fijn zand in de vorm een
halve maan, ingeklemd tussen twee rotsmassieven. Honger? Reserveer je plek in
restaurant Narru. Aanrader!
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3

5
GRANADA

MALAGA

7
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Ontdek talloze verrassende hoekjes van de Spaanse
Steden. Vraag naar uw speciale ervaring bij ons, uw
reisagent.

ponant

ANTARCTICA

Expeditiecruise boordevol
magistrale emoties

Tijdens de expeditiecruise kruip je vaak uit de knusse warmte van je
comfortabele kajuit voor meerdere landingen met rubberbootjes.

e optrekkende nevel onthult een
stoet ongewone silhouetten: piramides, arken, tanden, torens,
… In het ontluikende zonlicht krijgen de
geruisloos voorbijdrijvende ijsschotsen
de meest dromerige vormen. Terwijl je
luxeyacht doorstoomt, verlichten de eerste uitbundige zonnestralen de immense
ijskap. En kijk je bij het krieken van de dag
uit over een uitgestrekt wit sneeuwlandschap. Een emotionele kennismaking voor
vroege vogels op hun reis doorheen de Antarctische wateren.

D

Ga met luxerederij Ponant op ontdekkingscruise naar het meest zuidelijke continent.
En laat je meervoeren naar ongekende sensaties en uitzonderlijke verzichten. Op een
vijfsterrencruise met haltes in de Falklands
en Zuid-Georgië en onder begeleiding van
hordes albatrossen, pinguïns, dolfijnen en
walvissen. Vanop het privébalkon van je
kajuit wen je snel aan het gezelschap van
de kilometerslange gletsjers. Als je goed
luistert, hoor je zelfs het ijs kraken in dit
levendige, zinnenprikkelende spektakel.

USHUAIA, DE BELOFTE VAN AVONTUUR
Je expeditiereis aan boord van de luxueuze

yacht L’Austral start in het Ushuaia, hoofdstad van het Argentijnse Vuurland, meest
zuidelijke stad ter wereld. Verscholen in
een diepe baai, tussen hoge bergtoppen en
het Beagle-kanaal. Haar ontstaansgeschiedenis is nauw verbonden met deze van de
Yámana-Indianen, grote ontdekkingsreizigers én walvisvaarders. Vandaag is het
een aangename stad met steile straatjes en
kleurrijke huizen.
Avonturiers van over de hele wereld genieten
er in een van de vele tearooms van de lokale
specialiteit: warme chocolademelk. Onze
favoriet: ‘El Almacen de Ramas Generales’.
Ook een bezoekje waard: de ‘Casa de te’, een
schattig poppenhuis op weg naar de Martial
gletsjer. In het stadscentrum kan je in oude
houten stores de perfecte ‘gauchouitrusting’
aanschaffen: baret, bolas, kalebas, messen …
Reserveer zeker ook enkel uren voor een bezoek aan het nationaal park Tierra del Fuego.
Zijn meren, moerassen en beukenbossen
herbergen een uniek ecosysteem.

IN HET SPOOR VAN DE GROTE
ONTDEKKINGSREIZIGERS
Na het inschepen, doorkruis je vanuit
Ushuaia het Beagle-kanaal, voordat je koers
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zet naar de Falklandeilanden. In deze romantische archipel, observeer je albatrossen op de ijsklippen. Mythische vogels die
na een vlucht van vijf jaar terugkeren naar
hun geboorteplaats om er een partner voor
het leven te kiezen.
Volgende halte: de Weddellzee, bekend om
zijn immense tafelijsbergen. Het Antarctisch Schiereiland, zowel verfijnd als ruig, is
een lappendeken van zeestraten, archipels
en grandioze baaien. Boven heerst de ijskap,
gemiddeld 2.000 m dik.
Elke dag brengt nieuwe verrassingen. De
ene dag kondigen luidsprekers de komst
aan van walvissen en bultruggen. De dag
erna spot je orka’s aan bakboord.
All aboard? Neen, tijdens de expeditiecruise
kruip je vaak uit de knusse warmte van je
comfortabele kajuit voor meerdere landingen met rubberbootjes. Aan wal neemt een
gids je mee voor onvergetelijke wandelingen
in het uitzonderlijke winterlandschap. En
’s avonds, na een heerlijk gastronomisch
diner aan boord, kan je deelnemen aan diverse workshops en zo je kennis over het
magische gebied verder uitdiepen. U
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ponant

Deze ontdekkingsreis
naar het witte continent
zal nadien voor
altijd zweven tussen
herinnering en droom.

DE ERFENIS VAN WALVISVAARDERS
Zuid-Georgië, de volgende stop, is de kweekvijver van de Zuidelijke Oceaan. Bevrijd van
ijsschotsen, is het dé broedplaats van miljoenen dieren: pinguïns, zeeleeuwen, zeeolifanten, … Expeditieleider en bioloog José
Sarica verklapt je graag de geheimen van de
uitzonderlijke fauna.
Op het schiereiland dwaal je rond in de ruïnes van de oude walvisvaarderhaven Grytviken, gesloten sinds de jaren ’60. In het
nabijgelegen kerkhof ontdek je de laatste
rustplaats van de beroemde Engels ontdekkingsreiziger Sir Ernest Shackleton,

gelegen in de schaduw van een charmant
wit kerkje. En je spot er ook een Belgische
link: een doolhof van eilanden met namen
zoals Luik Eiland, Brabant Eiland, Antwerpen Eiland, Gent Eiland, Vlaanderen Baai.
Ze ontlenen hun namen aan de legendarische expeditie van Adrien de Gerlache in
de Belgica.
Het cirkelvormige Deception Island is het
volgende hoogtepunt van de reis. Het eiland
is het resultaat van een vulkanische uitbarsting. Door het instorten van de vulkaantop
ontstond een prachtige komvormige krater
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of caldera die volledig onder water liep. Nu
vind je er een prachtige lagune met onder
andere de restanten van een Noors walvisstation. Tegenwoordig enkel nog bemand
door pinguïns. Meteen de ideale plaats om
je postkaarten op de bus doen. Wat maakt
het uit dat deze meer dan zes weken nodig
hebben om Europa te bereiken? Tijd is hier
onbelangrijk.
Deze ontdekkingsreis naar het witte continent zal nadien voor altijd zweven tussen
herinnering en droom. En je zal het altijd
zien als de reis van je leven.

PONANT,
geraffineerde expeditiecruises

Antarctica, Spitsbergen, Groenland, Baffinzee en de Noordwestelijke Doorvaart. Allen spreken ze tot de verbeelding. Vroeger
spookten ze door de dromen van stoutmoedige ontdekkingsreizigers. Vandaag kan slechts een handvol schepen de route bevaren.
Deze exclusiviteit vind je bij Ponant. Al 30 jaar lang voert de rederij
passagiers naar deze mythische plaatsen aan de grenzen van het
poolgebied. Geniet van de unieke combinatie van avontuur, verfijning en 5-sterrencomfort.

Als enige Franse cruiserederij en wereldleider van
cruises naar het poolgebied, is Ponant voortrekker
van een nieuwe cruisestijl. Een unieke reisconcept,
naadloos gecombineerd met exceptionele routes
en 5-sterren hotelservice.

De elegante, comfortabele schepen zijn op mensenmaat, van 32 tot
slechts 132 kajuiten. Een ‘Yachting’ cruise volgens Ponant biedt in alle
intimiteit de geneugten van een verfijnde keuken, de duizend kleine
attenties van een discrete service en onvergetelijke ontspannings
momenten 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 kunnen rekenen op excursies met Engelstalige begeleiding. Ook het logboek is in het Engels en de bemanning
is perfect tweetalig.

ONZE FAVORIETE CRUISE MET PONANT
de grote zuidelijke ronde
Ushuaia – Ushuaia (Argentinië): 16 dagen/ 15 nachten
U Van november tot december 2016: 3 vertrekdata, vanaf € 10.590*
*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.

n
australian holidays by antipodes

AUSTRALIË

Road tripping,
in the land
down under
Grand Pacific Drive Brigde

en droom die werkelijkheid werd. In een 4x4 verlieten we bruisend Sydney met ‘Men at Work’ loeihard
schreeuwend door de boksen: ‘Do you come from
a land down under? Where women glow and men plunder?
Can’t you hear, can’t you hear the thunder? You better run,
you better take cover!’

E

De Outback. Eén van de indrukwekkendste landschappen ter
wereld. Een overweldigende dorre en vooral onmetelijke vlakte
waarin je je vergankelijker dan ooit voelt. Kwamen we een tankstation tegen, dan gooiden we de tank helemaal vol en vulden we
ook de extra jerrycan in de koffer. Just in case. Want hier kan je
dagenlang rondrijden zonder ook maar iemand te ontmoeten.
En we hielden de baan in het oog. ‘Hit by Kangoeroe’ wilden we
absoluut vermijden. Maar ‘no worries’. We genoten vooral van
de grootsheid van het landschap rondom. En vonden hier alle
vrijheid om ons goesting te doen.
Na een onwezenlijk prachtige rit arriveerden we in Alice Springs,
onze uitvalsbasis voor the Olgas, Kings Canyon en Ayers Rock of
Uluru, de heilige rots van de Aboriginals. Uitstapjes waarbij we
opnieuw met volle teugen genoten van de leegte van de Outback
woestijn, de krokodillen in de Wetlands (best spannend om ons
op slechts enkele meters van zo’n reusachtige alligator te wagen)
en zelfs een ontmoeting met Aboriginals!
Afsluiten deden we met een absoluut hoogtepunt! Parelwitte
stranden op tientallen kleine eilandjes, snorkelen in de kleurrijke onderwaterwereld van het Great Barrier Reef. Een zeldzame Maori Wrasse ontdekken die mogelijks even groot was
als mezelf. Verder op het programma: walvissen spotten en
zeeschildpadden zoeken. Ge-wel-dig!
Australië is één van de meest fascinerende landen ter wereld. De experts van
Antipodes Voyages wijzen je er de weg. Maar ook in Nieuw-Zeeland, de Pacific

Ayers Rock/ Ulruru

en Azië & Beyond. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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vanuatu holidays by antipodes

Mount Yasur

VANUATU

Wandelen op de krater van
een actieve vulkaan
In 1774 zeilde de Britse ontdekkingsreiziger Kapitein Cook door een archipel van 83 tropische eilanden. De ene nog mooier dan de
andere. Hij meerde aan op het eiland Efate dat hij prompt Sandwich Island noemde. Zeker weten doen we het niet, maar het kan haast
niet anders dan dat Cook zijn bemanning enkele dagen vrijaf gaf. Want deze plek nodigt echt uit om heerlijk te ontspannen …

Vandaag is Vanuatu nog steeds een avontuurlijk eiland in de magische Pacific, ver weg van grote resorts. Een droombestemming voor
strand-, watersport- en natuurliefhebbers. Naast duiken, snorkelen
en vissen geniet je er van wondermooie stranden en een weelderige
natuur met watervallen, grotten en zelfs vulkanen.

DE MARKT VAN EFATE
Je vakantie in Vanuatu start best in hoofdstad Port Vila op het eiland
Efate. Een gezellige stadje waarin Melanesische, Europese, Angelsaksische en Aziatische culturen nauw met elkaar zijn verweven.
Op de boulevard heb je zicht op de haven en oceaan. Bezoek zeker
de overdekte groente- en fruitmarkt vol lokale specialiteiten.
DUIKEN IN SANTO
Volgende stop: Espiritu Santo. Tijdens de Tweede Wereldoorlog een
belangrijke militaire basis van het Amerikaans leger. Met landingsstrip voor bommenwerpers, een gevangenis voor Japanse soldaten,
bunkers en ander achtergelaten militair materiaal.

door glashelder water. Absoluut hoogtepunt: het grootste wrak ter
wereld. Hier zonk tijdens de oorlog een luxejacht naar de zeebodem,
op slechts enkele meters van het strand.
Niet zo’n waterrat? Wandel langs het witte Champagne Beach. En
geniet van een koffie in het visserdorpje Port Orly.

LAVA IN TANNA
De natuurpracht van Tanna Island vind je in de vallei van White
Grass met zijn wilde paarden, de koffieplantages en de authentieke
dorpjes waar stammen koppig vasthouden aan hun eeuwenoude
levensstijl.
De grootste indruk wacht je na de beklimming van Mount Yasur,
de best toegankelijke actieve vulkaan ter wereld. Aan de rand van
de krater sta je er oog in oog met een brullende vulkaan en opspattende lava. Pure natuurkracht!
De experts van Antipodes Voyages wijzen je de weg naar de archipel van Vanuatu.

De échte schat ligt echter onder water. Koralen, sponzen en duizenden nieuwsgierige vissen vergezellen je tijdens je duikentrip
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Maar ook naar Australië, Nieuw-Zeeland, de Pacific en Azië & Beyond. Vraag ernaar
bij ons, uw reisagent.

© Tiroler Zugspitz Arena_Wiesmeier

niche-destinations

WINTERVAKANTIE IN TIROL

Gemütlichkeit in
luxeversie

Een wintervakantie is iets waar je jaarlijks naar uitkijkt. Het
zorgt voor een broodnodige time-out om stress af te bouwen,
de batterijen op te laden en tijd door te brengen met de familie.
Het liefst van al in een authentieke, avontuurlijke bestemming
in een gezonde omgeving. Met uiteraard lekker en kwaliteitsvol
gastronomisch genieten.

© www.kitzbuehel.com

Bij ons kan je zo onder meer terecht voor een verblijf in familiale vier- en vijfsterrenhotels die zich onderscheiden door een
exclusief aanbod op vlak van gezondheid, gourmet, wellness en
een waaier aan wintersport. De plekken waar je écht geniet van
rust, beleving en authenticiteit. Die jouw verblijf kruiden met
culturele en culinaire geneugten.
Exclusieve hideaways in een winterwonderland? Niche-Destinations wijst je de
weg. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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RELAIS & CHÂTEAUX ROSENGARTEN
(KIRCHBERG/KITZBÜHEL, TIROL)

Gourmetski bij de beste
chef-kok van Oostenrijk
Skigebied Kitzbühel/Kirchberg, beroemd
voor de afdaling van de befaamde Hahnenkamm in de derde week van januari, werd
dit jaar door Skiresort.de opnieuw uitgeroepen tot het beste ter wereld. En terecht.
Het gebied met hoogste top op 2.004 m is
sneeuwzeker van december tot april en
telt 179 km wondermooie pistes, 51 liften
en 59 hutten.
De wintersportmogelijkheden worden er
enkel getopt door het impressionante culinaire aanbod van hotel-restaurant Rosengarten. Met 4 koksmutsen en 19 punten in
de Gault & Millau-gids behoort eigenaar en
chef-kok Simon Taxacher tot de top-drie

van zijn land. De culinaire gids vergelijkt
zijn gerechten zelfs met een bezoek aan
een kunstgalerij in New York. Dé culinaire
hotspot van Tirol dus én een toonbeeld van
eigentijds design.
Relais & Châteaux Rosengarten ligt op nauwelijks 500 m van de eerste skilift en biedt
VIP-Shuttle Service aan naar skigebieden
in de onmiddellijke omgeving zoals Wilder
Kaiser – Brixental. Met 280 km pistes, 90 liften, 77 hutten en de hoogste top op 1.864 m.
Exclusieve hideaways in een winterwonderland?
Niche-Destinations wijst je de weg. Vraag ernaar bij
ons, uw reisagent.
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WINTERHIGHLIGHT!

Neem deel aan de
adventvieringen met
romantische kerstmarkten,
kerst- en nieuwjaarsfeesten
en het wereldvermaarde
Hahnenkamm-Rennen met
speciale arrangementen.

niche-destinations

RELAIS & CHÂTEAUX SPA-HOTEL JAGDHOF
(NEUSTIFT IM STUBAITAL, TIROL)

Gletsjerski
sneeuw- en
winterpret

Op enkele minuten rijden van SPA-HOTEL Jagdhof in Neustift
vind je de uitgelezen plek voor gletsjerski. In het Stubaital skigebied en zijn gelijknamige gletsjer, op een hoogte van 1.750 tot
3.210 m heb je sneeuwgarantie van oktober tot juni. Het gebied
omvat 110 km blauwe en rode pistes, en in het dal completeren
10 rodelbanen, 130 km perfect gespoorde loipes voor langlaufers en 80 km goed begaanbare wandelwegen het veelzijdige
wintersportaanbod.
Met 70 luxueuze kamers en suites in authentieke Tirolerstijl
is het vijfsterren SPA-HOTEL Jagdhof dé verblijfsreferentie
in de regio. Ontspanning en wellness zijn de speerpunten.
De 3.000 m2 grote Jagdhof Vitalwelt strekt zich uit over twee
verdiepingen. Met Spa-chalet, Spa-lounges, private Spa-suites,
binnen- en buitenzwembaden, traditionele en exotische relax- en schoonheidsbehandelingen. Talrijke kampioenen en
beroemdheden uit de internationale sport- en showbizzwereld
zijn er dan ook trouwe gasten.

TIP

Bezoekers die een vlucht boekten naar deze
winterbestemming worden op het vliegveld
van Innsbruck afgehaald door een speciale
VIP Shuttle Service.

Ook culinair is het een topper. De keukenbrigade van het
gourmetrestaurant Hubertus Stube is door Gault Millau bekroond met 2 koksmutsen en 15 punten. De imposante wijn
kelder met ruime selectie van Franse, Italiaanse en Oostenrijkse
topwijnen geniet landelijke bekendheid.
Exclusieve hideaways in een winterwonderland? Niche-Destinations wijst je de
weg. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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RELAIS & CHÂTEAUX SINGER SPORTHOTEL & SPA
(BERWANG, TIROL)

Ski & Spa,
voor alle leeftijden
Berwang is gezellig én kortbij. Gunstig gelegen
aan de zonnige kant van de Zugspitze, Duitslands
hoogste berg aan de grens met Tirol. Met zijn
1.336 m is dit het hoogst gelegen dorp van de Tiroler Zugspitz Arena en daardoor sneeuwzeker vanaf november tot het voorjaar. Een ideale vakantiebestemming voor families en wintersporters die
in alle rust willen genieten van wintersport en
-ontspanning. Van Alpijns skiën over langlaufen
en wandelen tot rodelen en après-ski.
Place to stay is Singer Sporthotel & Spa, vlakbij de
Sonnalmbahn. In dit exclusieve hotel serveert de
chef-kok van het gourmetrestaurant Singer’s Tiroler Stube (1 koksmuts en 13 punten Gault Millau)
eigentijdse bereidingen van authentieke gerechten
op basis van kwaliteitsproducten uit de regio, in
combinatie met uitstekende kwaliteitswijnen.

TIP

Kinderen tot 5 jaar krijgen een
gratis skipas!
En dan is er nog het uitzonderlijke wellnesscomplex. Drie etages pure verwennerij voor geest en
lichaam: indoorpool met rechtstreekse aansluiting
op verwarmd buitenzwembad, Tiroler Stub’n Sauna (90°), Alpijnse kruidensauna (60°), zouthoudend
stoombad, watervalgrot, kreippbad met bronwater, gletsjerijsbron, relaxruimte met waterbedden,
relaxlounge met openhaard, state-of-the-art fitness- en cardiozaal, beauty- en massageafdeling
en spa-bistro.
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Exclusieve hideaways in een winterwonderland?
Niche-Destinations wijst je de weg. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.

landscapeski
SKIËN IN DE DOLOMIETEN

Oostenrijkse gastvrijheid met Italiaanse keuken
in twee gespecialiseerde formules

12 skiregio’s, 450 skiliften, 1.200 pistekilometers en 3.000
sneeuwkanonnen met een enkele skipas. Steile rotswanden,
machtige pieken en een prachtig winterwonderland. Nergens
in de Alpen vind je een beter skigebied dan de Dolomieten. De
scherpe bergtoppen zorgen voor fantastische panorama’s. Terecht Unesco Werelderfgoed. Bovendien wintersport je hier
met het beste van twee werelden: de typische Oostenrijkse
gastvrijheid en de lekkere Italiaanse keuken.

SHORTSKI: 26 KM ROND HET SELLAMASSIEF
Met bijna 1.200 kilometer geprepareerde skipistes staat de skipas van de Dolomiti Superski voor pure wintersportpret. Want
zelfs als de sneeuw het laat afweten, wordt bijna 90% van het
gebied van kunstsneeuw voorzien. Gegarandeerd skiplezier dus,
van december tot april!
En de bestemming voor mensen die vele kilometers willen skiën
op shortski. Absoluut hoogtepunt: de Sellaronda, een 26 km
lange tour rond het Sellamassief. In beide richtingen mogelijk.

CLUBFORMULE: KINDEREN AAN DE MACHT!
Door de prijs-kwaliteitsaanbiedingen en kinderkortingen is het
skigebied ook erg interessant voor een gezinsvakantie. Meer
zelfs, met Nederlandstalige skilessen en Kidsclub staan de kinderen helemaal centraal.
Wintersporter? Landscapeski is specialist in het organiseren van skireizen in de
Dolomieten. Ontdek het aanbod bij ons, uw reisagent!
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allianz global assistance

COMPLEET ONBEZORGD OP REIS VERTREKKEN?
Dat doe je met een Allianz reis- én annulatieverzekering
Hoe hard we er ook naar uitkijken, een
vakantie kan wel eens in het water vallen.
Soms letterlijk door slecht weer of nog erger: door een ongeval. Om deze pech niet
nog erger te laten worden door een financiële kater kan je een reisverzekering aangaan. Wat zijn de belangrijkste voordelen?

VERMIJD EEN GEPEPERDE
ZIEKENHUISREKENING
Iedereen kan ziek worden terwijl je in het
buitenland op vakantie bent, toch? Zonder reisverzekering moet je vaak zelf voor
de medische kosten opdraaien van een
doktersbezoek of operatie. Met reisverzekering moet je die medische kosten niet
zelf 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 geschieden. 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.
Met een bagageverzekering word je vergoed voor de geleden schade of de noodzakelijke aankopen.

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 autovakanties. Zo sta je binnen de kortste keren alsnog
op je bestemming.
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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 Assistance lanceert met de World Royal Protection
& Annulering een uitgebreide jaarpolis.
Een reis- en bijstandsverzekering die je
het hele jaar door de meest optimale bescherming biedt.
Ook inbegrepen: bike assistance, ticket
cancelation en bijstand in het buitenland 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.

hapag-lloyd cruises

4X GENIETEN AAN DE MIDDELLANDSE ZEE

Aan boord van
MS EUROPA 2
Grande cultuur en fijne lekkernijen. Ontspan op witte stranden of
snorkel in het azuurblauwe water. Vier de mediterrane levensstijl op je
cruise doorheen het Middellandse Zeegebied, terwijl je geniet van de
onbezorgde luxe van een 5-sterren-plus schip.

Santorini

DE MOOISTE PLEKJES IN DE EGEÏSCHE ZEE
Van Piraeus (Athene) naar Piraeus (Athene)
7 dagen, van 3 tot 10 juni 2017

BLAUWWITTE VERGEZICHTEN OP MEDITERRANE EILANDEN
Van Cyprus naar Piraeus (Athene)
7 dagen, van 27 mei tot 3 juni 2017

Deze route doet de niet alledaagse crème de la crème aan van de
Egeïsche Zee. Romantische baaien en actieve ontdekkingen. Typische Griekse charme en culinaire lekkernijen, vers uit de zee.

Verken de Turkse havenstad Antalya en zijn omgeving. Ontdek de
Kursunlu watervallen, ga voor een snelle raftingtocht op de Koprucay rivier en neem de kabelbaan naar de top van Tahtali Dagi voor
een prachtig panoramisch uitzicht. Leer kitesurfen op Rhodos met
ervaren instructeurs of verfijn je techniek met gelijkgezinden. Proef
op Santorini de lokale topwijnen. Met zicht op het vulkanische
landschap en de caldera.

Hydra is doordrenkt met joie de vivre en was eens de place to be
voor de Griekse high society. Vandaag is het een prachtig eiland
met witte huisjes, waar de tijd bleef stilstaan. Geen auto’s, enkel
ezels. Een kunsttentoonstelling in het slachthuis, de spectaculaire
zonnige spot in strandbar Spilia of Elena Votsis studio, vol verfijnde
gouden sieraden. Volgende stop: Volos. Beklim Mount Pilion per
mountainbike, dwars door de groene olijfgaarden van de Golf van
Pagasai. Of verken het indrukwekkende Meteora klooster, Unesco
Werelderfgoed. In het hart van Chalki op Naxos vind je de Fish &
Olive boutique. Pottenbakster Katharina Bolesch integreert er de
olijf in haar kunstwerken, terwijl haar man Alexander Reichardt
zich voor zijn sieraden laat inspireren door vis.

De bistro’s aan het prachtige St. George Beach van Naxos zijn de
plaats bij uitstek voor een proeverij van Griekse en andere Mediterrane specialiteiten. En in de smalle straatjes van de oude stad
van Nauplia, vind je een echt juweeltje: Liz’s Cupcakes. In deze
aangename atmosfeer wacht je een grote kop koffie en de beste
zelfgemaakte cupcakes van de omgeving.

Een boottocht op de traditionele gulets brengt je op Marmaris
langs prachtige baaien en stranden. Of neem er een korte pauze in
het theehuis van de Bedesten. En wat wil je doen op Simi? Laat je
betoveren door één van de mooiste eilanden van de Egeïsche Zee.
En tot slot Mykonos. Dwaal er door het doolhof van smalle straatjes.
Of trakteer jezelf op typische Griekse delicatessen en een koele
witte wijn in Nikolas Taverna, direct aan het strand.
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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.

Venetië

HET PURE CYCLADENGEVOEL OP TRENDY EILANDEN
Van Piraeus (Athene) naar Piraeus (Athene)
7 dagen, van 10 tot 17 juni 2017
Ga voor een rondrit op Rhodos. De afgelegen baaien en kilometerslange zandstranden zijn het speelterrein van snorkelaars en
surfers. Op Agios kan je op excursie naar de kruidenboerderij Votania. Daar vind je alles rond welzijn: van thee tot zeep en badzout.
Santorini? Met een catamaran geruisloos glijden over de Oceaan,
genieten van de zon en een zachte zeebries. In Paros is een nieuwe kans voor een plons in de Griekse onderwaterwereld. Waag je
in het beroemde scheepswrak en de overblijfselen van een oude
bommenwerper. Of charter een boot op Skiathos en vind je eigen
privéstrand in een van de verborgen baaien. Geplaveide steegjes,
kleine stapjes en Byzantijnse kerken. En in Skopelos kan je op de
filmset van de film Mamma Mia.

FASCINERENDE VEELZIJDIGHEID EN MEDITERRANE FLAIR
Van Piraeus (Athene) naar Venetië
10 dagen, van 20 tot 30 juni 2017
Verken de Akropolis en andere monumenten via een helikoptervlucht. Van daaruit gaat het naar Skiathos waar je aan dek geniet
van een tocht langs de Sporaden. In Santorini heb je vanop het
dakterras van Hotel Porto Carra een adembenemend uitzicht op de
caldera. En in Katakolon wacht het oude Olympia. Of de eersteklas
wijnen van Mercouri Winery.
Corfu staat bekend om zijn Middeleeuwse kastelen en aristocratische residenties. Zoals het Achilleion paleis, gebouwd door keizerin
Elisabeth. En de oude binnenstad van Dubrovnik is Unesco Wereld
erfgoed. Hvar is doordrongen van de geur van Lavandula Croatica,
het parfum voor kussens, gedroogde bloemen of een kleine fles
lavendelolie. En in Rovinj maken ze de lekkerste gerechten met witte en zwarte truffels. Restaurant Zigante is er zelfs voor bekroond
met twee Gault et Millau koksmutsen. Eindigen doe je in stijl, in
de lagunestad met meer dan 400 bruggen: Venetië.

Kies voor een unieke manier van genieten in absolute luxe. De bemanning van
Hapag-Lloyd Cruises heet je welkom aan boord van MS EUROPA 2. Vraag ernaar bij
ons, uw reisagent.
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wings ’n wheels

HAWAII

Op de set van Jurassic Park,
Indiana Jones en King Kong

De tropische archipel Hawaii is veel meer dan een luilekkerparadijs met zonovergoten palmstranden
zoals Waikiki Beach. Kom eilandhoppen en rijg met korte binnenlandse vluchten de eilanden aan elkaar.
Vergaap je aan de diepte van Waimea Canyon, ga voor een jeepexcursie door een vulkaanlandschap
en herbeleef de luchtaanval op Pearl Harbor.

ig Island of Hawaii is het grootste van de archipel. Hier moet je gewoon het Volcanoes National
Park intrekken. Via de Crater Rim Road maak je
een rit rond de vulkaan en hou je halt bij oude en recente
lavastromen. Andere bezienswaardigheden: de Rainbow
Falls, de orchideekwekerijen bij Hilo en de godenbeelden
van het historische City of Refuge.

B

Het Wildlife Park op Molokai is één van de mooiste natuurgebieden van Amerika. Met prachtige stranden, valleien
en watervallen die zich van torenhoge bergtoppen met een
tropische vegetatie naar beneden storten.

TORA! TORA! TORA!
Stranden als Waikiki, Sunset Beach en een veelvoud aan
culturen. Oahu is bruisend tropisch. Verken de slapende
vulkaan Diamond Head, Hanauma Bay, de uitgestrekte suikerrietvelden en ananasplantages. Uiteraard mag een bezoek aan Pearl Harbor niet ontbreken. Erg indrukwekkend:
de gedenkplek boven het gezonken slagschip USS Arizona.

Garden of the Gods en Shipwreck Beach, de rustplaats van
talrijke scheepswrakken.

JURASSIC PARK, ZONDER DE DINO’S
Kauai is wellicht het allermooiste Hawaiiaanse eiland.
Met een overweldigende natuur die je kent uit films als
Jurassic Park, Indiana Jones en King Kong. Met o.a. de
ruige Na Pali Coast, Waimea Canyon, het Kalalau Viewpoint en de Kilohana Plantation, één van de belangrijkste
suikerrietplantages.

Het Wildlife Park op Molokai is één van de
mooiste natuurgebieden van Amerika.
Op Maui kan je op speurtocht naar de puntige rots Iao
Needle, de slapende vulkaan Haleakala en de watervallen
in de buurt van Hana. Vooral de snorkeltochten naar het
eilandje Molokini zijn beroemd. En ’s winters kan je reusachtige bultrugwalvissen van dichtbij bekijken.

Lanai is vooral in trek bij waterratten. Deze exclusieve vakantiebestemming telt 12 van de 15 beste duikgebieden van
Hawaii. Maar je vindt er ook het bizzare steenlandschap

Hiking Haleakala
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Leef even op een ander ritme, verken de Hawaiiaanse eilanden. Kies voor
een georganiseerde rondreis of ‘a la carte’ trip van Amerika-specialist
Wings ’n Wheels. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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Gratis alarmcentrale 24u op 24u - 7d op 7d geen
betaalnummers

Exclusieve rondreisspecialist waaronder Dromen,
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