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Vertrouw ons uw droomvakantie toe.
Je zal versteld staan.

voorwoord

Z

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

on, cultuur, verre reizen, 
buitenleven, luxe, een 
cruise, actief genieten of 

romantiek. De ideale vakantie ziet 
er voor iedereen anders uit.

Droom nu al volop van uw volgende 
vakantie, maar laat de uitwerking 
over aan experts, aan ons. Want rei-
zen is onze passie. Aan de hand van 
uw wensen en dromen vinden we 
net die plek en invulling die precies 
bij u past. Daarbij proberen we u 
steeds te inspireren, te verrassen 
en uw verwachtingen te overtreffen. 
Zo geniet u van dat onovertroffen 
vrije vakantiegevoel. 

In dit magazine inspireren we u 
met een selectie uit ons aanbod. 
Van tips voor een trip tussendoor 
tot suggesties voor een volgende 
grote reis. Ontdek ongerepte plek-
jes in Canada, Costa Rica, Senegal 

en Sri Lanka. Ga voor de verrassing 
in Bolivia, Iran of Kaapverdië. Lie-
ver lekker luieren? Dat kan in tro-
pisch Fiji en Polynesië of aan de Ita-
liaanse Riviera in San Remo. Wenst 
u eens een andere toffe citytrip. Al 
aan Innsbruck of Krakau gedacht? 
Of een expeditiecruise naar Antarc-
tica of het Paaseiland? Wilt u cul-
tuur opsnuiven in de Griekse Pelop-
onnesos? Of een actieve vakantie 
in Tenerife of de Lisbon Coast? Of 
misschien gewoon een weekendje 
shoppen. In modestad Parijs. 

Vertel ons over uw dromen en wen-
sen. Uw favoriete bestemming, uw 
interesses en hobby’s, de sfeer die 
u wilt beleven, het type verblijf en 
kader dat u wenst. Wij adviseren u 
graag over de reis die het beste bij u 
past. En helpen u graag verder bij de 
verdere uitwerking. Zo geniet u ten 
volle van een vakantie zonder zorgen. 
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polynesian holidays by antipodes

FRANS-POLYNESIË 

ijf archipels van vulkanische oor-
sprong en koraalatollen, opaal- 
 kleurige lagunes weelderig be-

zaaid met motu’s en witte zand- en koraal-
eilandjes, tiarébloemen, vanille plantages 
en kleurrijke koraalriffen. Frans-Polynesië 
is haast te mooi om waar te zijn.

MOOREA, PURE ONTSPANNING
Volledig relaxen? Kies voor het idyllische 
Moorea, op slechts 19 kilometer ten wes-
ten van Tahiti. Geniet er in alle rust van je 
boek onder een palmboom op een para-
dijsstrand. Of neem je camera mee tijdens 
een bezoek aan de prachtige watervallen, 
heilige bergen en charmante Polynesische 
dorpjes. 

Je enige uitdaging? Kiezen welke stranden 
en baaien je als eerste wil bezoeken. Zwarte 
of witte zandstranden? Je meten met hoge 
golven of lekker dobberen in het kalme wa-
ter van beschutte baaien? Surfen, snorkelen 
of scubaduiken tussen de tropische vissen 
in het koraalrif? Aan jou de keuze.

Of verken het eiland via zijn grote paden-
netwerk. Voor een weergaloos uitzicht volg 
je het Belvedere-pad naar boven. Absolute 
bezienswaardigheden zijn de 900 m hoge 
Rotui berg en de watervallen van Afareaitu. 
Mag het iets sneller? Huur een scooter, auto 
of minibus. Of ga voor een tocht te paard, 
4x4 of quad en baan je een weg doorheen 
de ananasvelden. 

BORA BORA, HELEMAAL TOT RUST KOMEN
Witte zandstranden, kristalhelder water, 
tropische valleien en torenhoge vulkanen. 
Bora Bora is de ideale vakantiebestemming. 
Ga snorkelen in het tropische koraalrif, re-
lax op het strand en geniet van een cocktail.

Altijd al gedroomd van een verblijf in een 
luxebungalow boven kristalhelder water? 
Dankzij de talloze luxehotels en resorts 
kun je je dagen makkelijk vullen met zonne-
baden en zwemmen. Wil je iets actiever? 
Dan is er genoeg te doen in en op het water. 
Voor een onderwateravontuur kun je scuba-
duiken in het kleurrijke koraalrif. 

Betovert reizigers met 
zijn legendarische 

schoonheid 

Blijf je liever aan de oppervlakte? Huur een 
bootje en profiteer van de mogelijkheid om 
het hele jaar door te vissen. Misschien vang 
je wel een blauwe merlijn of goudmakreel! 
Of vaar over het heldere turquoise water 
van de lagune. Er leven hier zeeschildpad-
den, dus hou je ogen goed open!

Must do is een begeleide wandeling in 
de bergen Pahia en Otemanu. Twee res-
terende toppen van een uitgedoofde vul-
kaan. Ook kan je het bosrijke midden van 
het eiland verkennen tijdens een excursie 
met een 4x4 of quad.

  Heerlijk relaxen kan je in de vijf archipels van Frans-

Polynesië. De experts van Antipodes Voyages wijzen 

je de weg naar de eilandgroep, maar ook in Australië, 

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

ernaar bij ons, uw reisagent.

n

Frans-Polynesië is haast te 
mooi om waar te zijn.
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fiji holidays by antipodes

FIJI

n

SONAISALI ISLAND 
Start op Sonaisali Island jouw zonvakantie 
aan het strand. Of leef je uit op het water 
met een kayaktocht of een jetski safari. Het 
is ook de ideale uitvalsbasis voor een ont-
dekkingstocht. 

Breng een bezoekje aan hoofdstad Suva. 
Het Fiji Museum herbergt vele archeologi-
sche schatten. Zoals het roer van de ‘HMAV 
Bounty’, een mythisch schip dat teloorging 
aan de muiterij onder leiding van Christian 
Fletcher. Net buiten de stad bevindt zich 
het Colo-i-Suva Forest Park, een prachtig 
regenwoud met wandelpaden en honder-
den vogelsoorten.

In de Garden of the Sleeping Giant vind je 
een indrukwekkende orchideeëncollec-
tie van inmiddels meer dan 2000 soorten. 

Nadien kan je in het nabijgelegen Sabeto 
Hot Springs and Mud Pool terecht voor een 
heerlijke massage. En in Port Denarau kan 
je heerlijke dineren in een luxerestaurant 
met zicht op de oceaan. 

MANA ISLAND 
Combineer een verblijf op Sonaisali Is-
land met de oogverblindende Mamanuca- 
eilanden, een streng van twintig smaragd-
groene juwelen. Sommige zijn onbewoond, 
maar toch toegankelijk voor dagtochten. 
Huur een boot en voel je een dag lang ge-
strand op een onbewoond eiland.

Met zijn witte stranden en kristalheldere wa-
ter is Mana Island de ideale verlbijfplaats. Ga 
in je eigen stukje paradijs surfen, je hengel 
uitwerpen en snorkelen of duiken tussen 
spectaculair koraal en tropische vissen.

Een archipel van honderden vulkaan- en koraaleilanden. Prachtige stranden, oude overblijfselen van de Lapita-cultuur, koraalriffen, 
een ontspannen ambiance en een verrukkelijke keuken maken van Fiji in de Zuidelijke Grote Oceaan de perfecte bestemming voor 
een romantische trip. 

Absolute blikvanger is ‘Sri 
Siva Subramaniya’, de grootste 
hindoetempel op het zuidelijk 

halfrond. Murugan, de god van 
de regentijden, wordt er vereerd. 

Bewonder de Dravidische 
architectuur met zijn 

felgekleurde fresco’s en neem 
deel aan de kleurrijke religieuze 

vieringen.

TIP

  De experts van Antipodes Voyages wijzen je de weg in 

Fiji, maar ook in Australië, Nieuw-Zeeland, de Pacific 

en Azië & Beyond. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

In de slipstream van de mythische 
HMAV Bounty
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tenerife no limits

TENERIFE

EL DORADO VOOR WATERSPORTERS!
Tenerife is een verbazingwekkende plek. Van fotoperfecte 
stranden tot een 3,718 meter hoge vulkaan. Van uitdagende 
surfgolven tot meer dan 60 duikstekken. Van rustige, bochtige 
fietsbeklimmingen tot ijzingwekkende, razendsnelle MTB-afda-
lingen. Tenerife is avontuur-beladen. En het stopt daarbij niet: 
klimmen, duiken, diepzeevissen, windsurfen of speleologie? 
De mogelijkheden zijn eindeloos. No limits.

SNORKELEN EN DIEPZEEDUIKEN?
Je checkt je uitrusting nog een laatste keer voor je het warme 
water in waadt. Dan duik je onder, en na enkele meters ben je 
omsingeld door zeeschildpadden en mantaroggen. Iets verder 
spot je catalufas, sargos en Afrikaanse gestreepte grunts. Terwijl 
je steeds verder afdaalt blijf je alles helder zien. Ooit moet je terug 
naar de oppervlakte, maar voor het zover is geef je je ogen goed 
de kost. En geniet met volle teugen van het magische spektakel.

WINDSURFEN, KITESURFEN, BODY BOARDING, ZEILEN, 
KAYAKKEN? 
Het klopt wat ze zeggen. In Tenerife spelen de getijden meer 
dan elders. Hou je niet van één golf? Neem gewoon de volgende. 
Ze breken op verschillende types zeebedding: rots, zand en 
vulkanisch rif. De sfeer op strand en in het water is fantastisch. 
Want… het is er altijd warm. 

  Kies voor watersport in Tenerife. Ga de uitdaging aan en vraag ernaar bij ons, 

uw reisagent.

Duik tussen scheepswrakken! Het roestige 
ijzer van de gezonken schepen verbergt 

duizenden verhalen. Vergeet je camera niet, 
want in elk klein hoekje en spleetje vind je iets 

wonderlijks! 

TIP

KIES JE  
SPORT EN  
LEEF JE UIT 
365 dagen per jaar
Tenerife, no limits!



Ontdek de overvloedige en unieke 
natuurpracht in een fascinerende 

lichtspel. Want tijdens de Arctische 
zomer blijft het 24u/24u klaar.

TIP
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asteria expeditions

De eilandenarchipel Spitsbergen in de Noor-
delijke IJszee ligt op 600 km ten noorden van 
Noorwegen en op nauwelijks 1.000 km van de 
Noordpool. Nederlandse ontdekkingsreiziger 
Willem Barentsz liet zich bij de naamkeuze 
inspireren door de aanblik van ‘het nieuwe 
land met de spitse bergen’. De karakteristie-
ke bergformaties in het noordoosten van het 
hoofdeiland. Svalbard, de Noorse naam voor 
Spitsbergen, betekent dan weer ‘koude kust’. 
Ook dat is terecht. Want meer dan de helft van 
de eilanden is met ijs bedekt.

Nergens in het hoge noordpoolgebied vind je 
zo’n rijke variatie aan flora en fauna. Ongeveer 
60% van het grondgebied is natuurpark, natuur-
monument of reservaat voor vogels en planten. 

Ontdek deze overvloedige en unieke natuur-
pracht in een fascinerende lichtspel. Want tij-

SPITSBERGEN 

De meest romantische plek  
in het noordpoolgebied

dens de Arctische zomer blijft het 24u/24u klaar 
op het noordelijk gedeelte van het eiland. En op het 
einde van de dag hult de zon aan de oostkust de 
poolomgeving in een heldere oranjeroze avondgloed. 

Asteria Expeditions neemt je mee op cruise naar 
de meest verlaten noordelijke en oostelijke regio’s 
van Spitsbergen. In juli 2018 wordt de MV Sea Spi-
rit volledig afgehuurd voor een exclusief Belgische 
expeditie met circumnavigatie rond Spitsbergen.

  Poolexpedities, culturele rondreizen en Nederlandstalig bege-

leide groepsreizen? Die buitengewone reizen vind je bij Asteria 

Expeditions. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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asteria expeditions

Iran kan je met recht en rede één van de bakermatten van de 
beschaving noemen. De geschiedenis van het land gaat terug 
tot de 6e eeuw voor Christus, toen Cyrus de Grote van de dy-
nastie der Achaemeniden verschillende volkeren verenigde en 
het grote Perzië stichtte.

Bezoek de overblijfselen van dit roemruchte Perzische rijk. 
Ontmoet de uiterst vriendelijke bevolking en bewonder de 
verfijnde architectuur, het prachtige tegelwerk, miniaturen en 
kalligrafische kunstwerken.

Hoogtepunten: Isfahan en Persepolis. In de eerste stad vind 
je het wondermooie Meidam-e-Eman plein en zijn vele mina-
retten, paleizen en moskeeën waaronder Jameh Moskee, de 
grootste en mooiste in Iran. In de tweede stond vroeger het 
paleis waar de Perzische Sjahs hun audiënties hielden. Nu is 
het een indrukwekkende ruïnestad. 

Tijdens je rondreis bezoek je ook andere ‘must sees’ zoals Shiraz, 
Kerman, Al Rayen, Yazd, Nain, Kashan en Teheran.

  Poolexpedities, culturele rondreizen en Nederlandstalig begeleide groepsreizen? 

Die buitengewone reizen vind je bij Asteria Expeditions. Vraag ernaar bij ons, 

uw reisagent.

Iran
Een eeuwenoude 

beschaving
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Het epos vanop 
de zeeën

ntarctica, Spitsbergen, Groen-
land, Baffinzee en de Noordwes-
telijke Doorvaart. Allen spreken 

ze tot de verbeelding. Vroeger spookten ze 
door de dromen van stoutmoedige ontdek-
kingsreizigers. 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 
sterren-comfort.

EEN VERHAAL VAN GEPASSIONEERDE 
ZEEVAARDERS
In 1988 werd Ponant in Nantes boven het 
doopvont gehouden door bezieler Jean-Em-
manuel Sauvée en een dozijn andere offi-
cieren in de koopvaardijhandel. Het ambi-
tieuze idee van de jonge zeevaarders: we 
creëren een rederij die zich specialiseert in 
uitzonderlijke cruises.

Bij de start werden zomercruises georgani-
seerd naar de îles du Ponant, voor de kust 
van Bretagne. Vrij vlug evolueerde dit naar 
het aanbieden van uitzonderlijke reizen 
naar alle uithoeken ter wereld. 

Doorheen de jaren verwierf Ponant naam 
en faam omwille van zijn uitzonderlijke be-

stemmingen, verfijnde service en Franse 
‘art de vivre’.

In 2015 nam Groep Artemis Ponant over. De 
geest van de rederij bleef daarbij bewaard. 
Meer zelfs, de onderneming kreeg nu de 
middelen om zijn zeeavontuur verder te 
zetten, zijn originele ideeën op lange ter-
mijn uit te werken en maximaal te profite-
ren van de immense inzet van zijn beman-
ning en teams. 

In de loop van 2015 werden niet minder dan 
28.000 passagiers, waarvan een steeds gro-
ter aandeel niet-Franstaligen, verleid door 
de uitzonderlijke kwaliteit van de Ponant-
vloot. De ontspannen, vriendelijke ambian-
ce, het elegante decor en de hoogwaardige 
service aan boord.

CRUISEN VOLGENS PONANT
Als enige Franse cruiserederij en wereld-
leider van cruises naar het poolgebied, is 
Ponant voortrekker van een nieuwe crui-
sestijl. Een unieke reisconcept, naadloos 
gecombineerd met exceptionele routes en 
5-sterren hotelservice. 

De elegante, comfortabele schepen zijn op 
mensenmaat, van 32 tot slechts 132 kajui-
ten. Hun ontwerp werd toevertrouwd aan 
Jean-Philippe Nuel, een grote naam in de 

Al 30 jaar lang doorkruisen de vaartuigen van rederij Ponant de oceanen, 
koortsachtig zoekend naar de meest majestueuze plekken op aarde.

A
wereld van design en architectuur. Hij ver-
enigde de zin voor maritieme avonturen 
met een tijdloos ontwerp dat passagiers 
voorziet van maximaal comfort.
Een ‘Yachting’ cruise volgens Ponant biedt 
in alle intimiteit de geneugten van een ver-
fijnde keuken, de duizend kleine attenties 
van een discrete service en onvergetelijke 
ontspanningsmomenten aan boord van 
elegante, karaktervolle jachten. Het com-
bineert verfijning en gezelligheid, geeft 
ruimte aan emotie en ontdekking, en streeft 
steeds naar uitmuntendheid.

Cruisen volgens Ponant is  
het ontdekken van 

wereldschatten via de zee. 
Hun schepen navigeren je 

steevast naar de mooiste en 
wildste gebieden, naar voor 

grote schepen ontoegankelijke 
havens. Hun concept van 

cruisen ligt tussen expedities 
naar de Polen en yachting op 

de Middellandse Zee. 

Niet-Franstalige passagiers kunnen reke-
nen op excursies met Engelstalige begelei-
ding. Ook hun logboek is in het Engels en ze 
communiceren met een perfect tweetalige 
bemanning. U

– 11 –
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Sinds 2004, deelt Patrick Marchesseau, 
commandant van Le Lyrial, zijn passie 
voor de zee met zijn passagiers. 

Wat zijn de typische eigenschappen van de 
PONANT schepen?
Het zijn kleine juweeltjes van technologie, com-
fort en elegantie. Uiterst geschikt voor klassie-
ke cruises, zoals deze in de Middellandse Zee 
die in de zomer uitvaren vanuit Venetië. Maar 
ook voor winterexpedities naar Antarctica. Met 
maar liefst 12 rubberboten kunnen passagiers 
er uitstappen op het pakijs, vlakbij de prach-
tige poolvlakte. Comfort is verzekerd, zelfs in 
extreme gebieden. Ik ben er trots op aan het 
roer te staan van deze magnifieke vaartuigen.

Welke bestemming bleef je het meeste bij?
Ik heb de genen van een ontdekkingsreiziger 
en dus een zwak voor onze expeditiecruises. 
Mijn grote favoriet: Antarctica. Geen enkele 
trip is dezelfde, de omstandigheden verande-
ren steeds. Elke cruise is een avontuur en een 
unieke kans om de pooldieren van dichtbij 
te observeren. 

PONANT zorgt voor een opeenvolging van 
magische momenten?
Daar ben ik rotsvast van overtuigd. ‘Carpe 
diem’ is de kern van onze filosofie. Het is dit 
streven dat een kapitein of expeditieleider 
doet beslissen om een route te wijzigen indien 
dit de veiligheid, het comfort of de beleving 
van de passagiers verhoogt. Het is de reden 
waarom ik soms mijn passagiers wek om 
4.30u ‘s ochtends zodat ze kunnen genieten 
van een uitzonderlijke moment op zee of op 
het ijs. En het is de perfecte rechtvaardiging 
om een uur vertraging op te lopen omdat drie 
bultrugwalvissen nieuwsgierig langs de boeg 
mee zwemmen. Net die momenten maken 
een cruise onvergetelijk.

In mei 2015, 27 jaar na de oprichting van het bedrijf, werd Le Lyrial te water 
gelaten. Het nieuwste cruisejacht van Ponant. 

Met zijn slanke romp en fijne boeg spreekt Le Lyrial tot de verbeelding. Het schip 
heeft zo alles om de uitzonderlijke kwaliteiten van Ponant extra in de verf te zet-
ten. Verfijning en soberheid, elegantie en eenvoud. Ze zitten op een natuurlijke 
manier vervat in elk van de 122 suites en kajuiten, evenals in de leef- en ontspan-
ningsruimtes en geven het gevoel aan boord van een privéjacht te varen. Intimiteit 
wordt er subtiel gecombineerd met luxe en welzijn in een 5-sterrenomgeving.
Aan boord van Le Lyrial, wordt alles in het werk gesteld om te voldoen aan ieders 
wensen en verwachtingen. Er zijn twee restaurants, twee indoor bars en een 
buitenbar, een ontspanningsruimte aan het zwembad, lounges, een conferentie-
ruimte, filmvoorstellingen en optredens, een spa, bibliotheek, internetcorner, een 
ontspanningruimte met games en bordspellen en overal zijn er rustige plekjes 
om heerlijk te ontspannen. 

Het is onder deze comfortabele omstandigheden dat het schip en zijn bemanning 
hun gasten leiden naar hun droombestemming: de Middellandse Zee, Antarctica, 
Afrika, de Caraïben, …

LE LYRIAL,  
nieuwste juweel van de vloot
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ONZE FAVORIETE CRUISES MET PONANT

cruise in de beringzee en golf van alaska
Van torenhoge fjorden en ruige bergen in Alaska naar wilde, polaire 
landschappen in Oost-Siberië. Ga op ontdekkingstocht naar onge-
repte natuurgebieden en oeroude indiaanse tradities, aan boord van 
een luxejacht op mensenmaat. Beleef een uitzonderlijke cruise met 
een 5-sterrencomfort.
U Juni – augustus 2016: 7 vertrekdata, vanaf 2.260 €*

5-sterrenexpeditie naar antarctica
Walvissen, pinguïns, pakijs en ijsbergen, landingen met een rubber-
boot en prachtige wandelingen met gids. En natuurlijk topcomfort 
aan boord van een luxeschip op mensenmaat. Geniet van de intense 
ervaring van een 5-sterrenexpeditiecruise.
U Winter 2016 – 2017: 16 vertrekdata, vanaf 6.560 €*

*Tarieven Ponant Bonus per passagier op basis van een dubbele bezetting, vol pension, 

inclusief open bar, exclusief transport van en naar vertrekpunt, exclusief haven- en 

veiligheidstaksen en onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

  Meer informatie bij ons, uw reisagent.
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KLEINSCHALIG, EXCLUSIEF, COMFORTABEL
De zeilschepen zijn uitgerust met hedendaags topcomfort. Zo vind 
je in elke kajuit airco, tv en dvd en zijn er plonsbaden op het teak-
houten dek. Het unieke karakter van de schepen vertaalt zich ook 
in de kleinschaligheid en de inrichting. Er is plaats voor slechts 170 
of 220 passagiers, wat een exclusieve cruise-ervaring garandeert! 
Bovendien betekent een kleiner schip een groter bereik qua be-
stemmingen. Star Clipper-schepen komen op charmante plaatsen 
en intieme haventjes die voor grote schepen ontoegankelijk zijn.

ALLES KAN, NIETS MOET
Aan boord heerst een relaxte, casual sfeer. Je bent steeds welkom in 
de stuurhut bij de kapitein. Verder kan je ook helpen met het hijsen 
van de zeilen of in de mast klimmen. Het sportteam staat steeds 
klaar voor een tochtje snorkelen, zeekajakken, surfen, waterskiën 

of zeilen. Op elke aanlegplaats zijn er excursies voorzien, van een 
bezoek aan een archeologische site tot een dagje watersporten op 
een idyllisch strand.

TERUG NAAR AZIË! 
In de zomer varen de schepen in de Middellandse Zee langs 
Zuid-Frankrijk, Corsica, Italië, Griekenland en Kroatië. In de winter 
vertoeven de schepen in de Caraïben zoals Sint-Maarten, Panama, 
Barbados, Cuba. En dit jaar zal de Star Clipper na 10 jaar opnieuw 
in Azië varen. Van Phuket en de Similan eilanden tot in Singapore.

PROMOTIE!
Wie voor 30 april een ‘wintercruise’ (2016/2017) boekt, krijgt tot 
20% vroegboekkorting. En wie kiest voor een ‘Kerstcruise’, krijgt 
nog een extra voordeel. Ofwel een korting van 600 euro on board 
credit per cabine voor excursies, dranken in de bar of souvenirs 
uit de shop, ofwel reist een derde persoon gratis mee in de kajuit, 
ofwel wordt er geen single supplement aangerekend.

  Star Clippers schenkt je een authentieke zeilervaring op kleinschalig schepen. Vraag 

naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Ging je al eens op cruise, en heb je zin in iets nieuws? Dan is een zeilcruise met Star Clippers een goed idee. De drie schepen Star Flyer, Star 
Clipper en Royal Clipper zijn stuk voor stuk nieuwe replica’s van eeuwenoude clippers. Ranke handelsschepen uit de 19e eeuw. Licht, snel 
en wendbaar. Ga aan boord van deze houten schoonheden, klief door de golven en laat je meevoeren op het ritme van de wind in de zeilen!

Gone with the wind

Star Clipper-schepen komen op charmante 
plaatsen en intieme haventjes die voor grote 

schepen ontoegankelijk zijn.

– 14 –
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MS HANSEATIC
De MS HANSEATIC is uniek. Het is het enige 5-sterren expeditie-
schip ter wereld. Elke kajuit of suite is smaakvol ingericht en biedt 
een prachtig uitzicht op zee. In het Marco Polo Restaurant en Bistro 
Lemaire is het culinair genieten van de creativiteit van topchefs. In 
de 180° Observation Lounge komen spectaculaire vergezichten tot 
leven. En natuurlijk is er ook ruimte en tijd voor ontspanning bij het 
zwembad, in de sauna of fitness, Explorer Lounge en bibliotheek.

Aan boord is de sfeer persoonlijk en intiem. Met maximaal 175 
passagiers reis je naar ’s werelds mooiste bestemmingen. Van 
Spitsbergen, Groenland en Canada in het Noorden, tot de Ama-
zone en Antarctica in het Zuiden. En dankzij de rubberboten 
kan je in kleine groep onder begeleiding van een expert of weten-
schapper afwijken van de platgetreden paden en onvergetelijke 
avonturen beleven. 

EXPEDITIE NAAR DE ZUIDZEE EN PAASEILAND
Fantasie wordt werkelijkheid op je tocht langs de ongerepte eilan-
den van de Stille Zuidzee. Geniet van turkooizen lagunes, kleurrijke 
koraalriffen en magische culturen. Dit alles in combinatie met 
ontspannen zeedagen aan boord.

van tahiti naar puerto montt (chili): 
21 dagen, van 26 nov tot 17 dec 2016
Met o.a. Moorea, Tuamotu eilanden, Puka Roa atol, Gambier Ei-
landen, Pitcairn Eilanden, Paaseiland en Robinson Crusoe eiland.

  Kies voor een unieke manier van genieten in een luxueuze omgeving. De bemanning 

van Hapag-Lloyd Cruises heet je welkom aan boord van MS HANSEATIC. Vraag 

ernaar bij ons, uw reisagent.

Wat is er beter dan reizen doorheen de meest afgelegen gebieden ter wereld terwijl je toch het gevoel hebt dat je thuis bent? De wereld 
vanuit een ander perspectief ontdekken. Ongerepte landschappen verkennen met een groepje van gelijkgestemde reizigers. Geïnspi-
reerd door de roep van het onbekende en gedreven door een passie voor ontdekking, voel je je helemaal in je element op de HANSEATIC.

MS HANSEATIC 
EXPEDITIECRUISES

Met rubberboten kan je in kleine groep onder begeleiding van een expert of wetenschapper  
afwijken van de platgetreden paden en onvergetelijke avonturen beleven. 
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et de fijnste gastronomie op zee, biedt Oceania Cruises 
haar gasten een ongeëvenaarde cruise-ervaring. Laat 
je charmeren door één van de unieke vaarroutes. Ieder 

jaar bezoeken de luxueuze, intieme schepen meer dan 330 tot 
de verbeelding sprekende locaties in Europa, Australië, Nieuw- 
Zeeland, Stille Zuidzee, Azië, Afrika en Alaska,… Ruime en elegante 
accommodaties gecombineerd met een zeer persoonlijke service, 
zorgen ervoor dat je de wereld kan verkennen in stijl en comfort. 
Vertrouw op de bekroonde schepen van Oceania Cruises: Regatta, 
Insignia, Nautica, Sirena (684 gasten), Marina en Riviera (1250 
gasten). 

Nieuw! In april dit jaar wordt Sirena te water gelaten. Dankzij deze 
nieuwste aanwinst in de vloot van Oceania Cruises heb je nu meer 
keuzes dan ooit!

NIEUWE OLIFE PROMOTIES
Sinds januari dit jaar introduceerde Oceania Cruises de populaire 
OLife promotie. Gasten die een cruise reserveren met vertrek 
vanaf zomer 2016 kunnen genieten van extra verwenningen die 
hun cruise-ervaring zal vervolmaken. Denk aan gratis internet 
en een keuze uit het geselecteerde drankenpakket, gratis excursies 
of aanvullend krediet aan boord. De promotie is onderhevig aan 
wijzigingen en beschikbaarheid.

De fijnste  
gastronomie op zee

M
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Kies voor deze topcruises 
Op zoek naar een informele en ontspannen cruise aan boord van 
een middelgroot, elegant luxeschip? Dan zit je goed bij Oceania 
Cruises.

saints & stars
Bewonder de beroemde kathedraal van Florence, de torenspitsen 
van Antoni Gaudi’s Sagrada Familia in Barcelona. Prikkel je zintui-
gen in ultrachique Saint-Tropez, en ontspan samen met de jetset 
op de stranden van Ibiza. En geniet van het weergaloze uitzicht op 
de wallen van het 16e-eeuwse Spaanse fort dat Porto Santo Stefano 
beschermde tegen piraten. Een opmerkelijke reis boordevol medi-
terrane sterren.

U  Tien nachten aan boord van Sirena, het nieuwste schip van Oce-
ania Cruises. Vertrek op 19 augustus van Barcelona naar Rome.  
Vanaf 1.699 euro per persoon

viking tales
Treed in de voetstappen van de Vikingen. Van Warnemünde geniet 
je van een ontspannende riviercruise naar het illustere kasteel Sch-
werin. In Riga is er tijd voor een korte trip naar het sproojesachtige 
stadje Turaida. En ook je bezoek aan Catharina Paleis net buiten 
Sint-Petersburg voert je mee naar een roemrijk verleden. 

U  Negen nachten aan boord van Marina. Vertrek op 24 juni van 
Kopen hagen naar Stokholm. Inclusief 2 dagen verblijf in Sint  
Petersburg. Vanaf 2.359 euro per persoon.

coastal alaska
Welk moment zal jou bijblijven? De stilte van Tracy Arm Fjord of de 
donder van brekende ijs van Sawyer Gletsjers? Of misschien je ver-
blijf in Wrangell, je tocht naar de top van Mount Dewey, je Jetski-trip 
op de Stikine rivier of je visjacht op zalm of heilbot? En wat dacht je 
van een vlucht met watervliegtuig over de weelderige wouden en rui-
ge fjorden van Prince Rupert? Of het wildlife van de Inside Passage? 

U  Zeven nachten aan boord van Regatta. Vertrek op 9 juni van en 
naar Seattle. Vanaf 859 euro per persoon.

  Met Oceania Cruises kies je voor topgastronomie (specialiteitenrestaurants zijn 

inclusief, evenals de niet-alcoholische dranken), en de beste prijskwaliteitsverhouding 

voor cruises in het hogere segment. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Bolivia, p. 31

Adembenemende hoogvlaktes 
en zoutvlaktes. Eén van de 
Zuid-Amerikaanse toppers.

Senegal, p. 23  

Ga op prauwtocht op de Senegal-
rivier, op weg naar het magische rijk 
van de Toutcouleurs.

Tenerife, p. 7

Duik tussen scheepswrakken! 
De gezonken schepen verbergen 
duizenden verhalen.

Costa Rica, p. 31

Spot de heilige vogel van de 
Azteken, de legendarische quetzal, 
in het nevelwoud van Monteverde. 

Kaapverdië, p. 26

Meet je met de krachtige golven of 
duik tussen bultruggen en dolfijnen.

Zuidzee & Paaseiland, p. 15

Cruisen in een luxueuze omgeving. 
Onvergetelijke avonturen in een 
groep van gelijkgezinden.

Canada, p. 22

Icefields Parkway: voor velen de 
mooiste bergweg ter wereld.

Antarctica, p. 10

Walvissen, pinguïns, pakijs en 
ijsbergen. Landingen met rubber-
boot en prachtige wandelingen.  
En uiteraard topcomfort aan boord.

Must
visits 
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Spitsbergen, p. 8

‘s Avonds hult de zon aan de 
oostkust de poolomgeving in een 
heldere oranjeroze gloed.

San Remo, p. 24

Overnachten in Belle Epoque-stijl.

Parijs, p. 29

La Cave in het hart van shopping-
paradijs Galeries Lafayette: 
exclusief voor topwijnen, likeur en 
Champagne.

Iran, p. 9

In Ruïnestad Persepolis hielden 
de Sjahs van het Grote Perzië hun 
audiënties. Indrukwekkend. 

Krakau, p. 33

Zoover Award: voor het derde jaar 
op rij verkozen als beste Europese 
citytripbestemming.

Sri Lanka, p. 20

De heilige stad Anuradhapura vol 
tempels, paleizen en heiligdommen 
zoals de Bodhi boom.

Lisbon Coast, p. 28

‘Oitavos Dunes’, één van de mooiste 
en beste golfbanen ter wereld.

Middellandse Zee, p. 16

Culinair cruisen langs de kathedraal 
van Florence, de torenspitsen van 
de Sagrada Familia en de stranden 
van Ibiza. 

Fiji, p. 6

‘Sri Siva Subramaniyan’, de grootste 
hindoetempel op het zuidelijk 
halfrond, vereert Murugan, god van 
de regentijden.

Polynesië, p. 4

Bora Bora: witte zandstranden, 
kristalhelder water, weelderige 
tropische valleien en torenhoge 
vulkanen.

Griekse Peloponnesos, p. 30

De Tempel van Hera, in Olympia. 
Bakermat van de Olympische Spelen.

Innsbruck, p. 32

MTB’en door een alpine maanland-
schap met zicht op de Stubai en 
Zillertaler Alpen.

Azië, p. 14

Zeilen van Phuket en de Similan 
eilanden tot in Singapore.

10

33

20 14

9

30

6

4



SIGIRIYA
Boven het dichte oerwoud steekt een tweehonderd 
meter hoge rotsmassa in roze graniet uit. Koning 
Kashyappan bouwde er in de 5e eeuw een paleis 
om zichzelf te beschermen tegen de legers van zijn 
broer. Via steile trappen en ladders kan je de rots 
beklimmen. 

Halverwege de helling ligt een grot met de befaam-
de fresco’s van de Maagden van Sigiriya, mysterieu-
ze nimfen met ontblote boezem. En boven ontdek 
je de ruïnes van het paleis zijn tuinen, terrassen en 
waterpartijen. Vaak met prachtige fresco’s, schilde-
rijen en beeldhouwwerken.

KANDY
Het schilderachtige stadje Kandy aan een lieflijk 
meer is de hoofdzetel van de boeddhistische gees-

telijkheid. Bezoek de Dalada Maligawa tempel, een 
roze tempel waarin volgens de overlevering een 
tand van Boeddha bewaard wordt.

In het Ceylon Theemuseum kom je alles te weten 
over de geschiedenis van thee. En op ongeveer 
een uurtje met de auto van Kandy ligt het Millen-
nium Elephant Foundation, beter gekend als het 
Pinnawela olifantenweeshuis, waar je de olifanten 

’s morgens een bad kan geven. 

ADAM’S PEAK
Trek je wandelschoenen aan en beklim Adam’s 
Peak, een van de hoogste bergen van Sri Lan-
ka. Al meer dan 1.000 jaar een heilige plek voor 
boeddhisten, christenen, hindoes en moslims. 
De klim naar de top neemt enkele uren in beslag, 

Het tropische eiland Sri Lanka voor de zuidelijke kust van India is Azië op zijn charmantst. Een fan-
tastische natuur en nog mooiere stranden. Prachtige tempels, vriendelijke inwoners, kleurrijke feesten, 
koloniale stadjes, glooiende theeplantages en een dierenwereld waar ieder land jaloers op kan zijn. Het 
is ook dé bewaarplaats van het oorspronkelijke boeddhisme. 

Volg het spoor 
van Boeddha

SRI LANKA
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ongeacht de route. Maar het pad wordt verlicht 
met lantaarns en het uitzicht is adembenemend. 
Boven vind je een kleine Boeddhistische tempel 
en een mysterieuze, twee meter grote voetafdruk. 
Volgens de overlevering van Adam, Boeddha of de 
hindoegod Shiva.

ANURADHAPURA
De heilige stad Anuradhapura staat bol van histo-
rische bezienswaardigheden. Tegenwoordig is het 
hele gebied een groot openluchtmuseum met tien-
tallen tempels, paleizen en allerlei heiligdommen 
zoals de Bodhi boom, gegroeid uit een tak van de 
Boom waaronder Boeddha verlichting vond. Ook 
vind je er grote stoepas, Boeddhistische bouwwer-
ken van 80 meter hoog die de relikwieën bescher-
men. Terecht UNESCO Werelderfgoed.

YALA NATIONAL PARK 
Yala National Park is het grootste natuurpark en 
één van de beste plaatsen ter wereld om luipaar-
den te zien. Maar ook olifanten, apen, krokodillen 
en prachtige vogels leven in dit gevarieerde gebied.

En dan zijn er natuurlijk nog de paradijselijke stran-
den. Sri Lanka heeft een 1.600 kilometer lange kust-
lijn. Kies voor Unawatuna in Galle, het zou tot de 
vijftien beste stranden ter wereld behoren …

  In Sri Lanka vind je vele bezienswaardgheden op een kleine 

oppervlakte. Vertrouw op de ervaring van Imagine Travel voor 

een onvergetelijke reis. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Yala National Park is één van de 
beste plaatsen om luipaarden te zien.
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ICEFIELDS PARKWAY
De Rocky Mountains vormen een meer dan duizend kilometer 
lange ruggengraat dwars door Canada. Langs dit prachtige ge-
bergte ligt de Icefields Parkway: een 230 kilometer lange weg 
van Jasper National Park tot Lake Louise. Voor velen de mooi-
ste bergweg ter wereld dankzij zijn vele rivieren, gletsjers en 
canyons. Een rustige route ook, met genoeg mogelijkheden om 
foto’s te maken van al dit moois.

BANFF NATIONAL PARK
De weg leidt je naar het Banff National Park. Een adembenemen-
de plek middenin de schilderachtige Rockies. 6.641 km² groot. 
Met elanden, muildier-, witstaart en wapiti-herten, sneeuw-
geiten, zwarte en grizzlyberen, poema’s, dikhoornschapen en 
Alberta’s. De plek bij uitstek voor een lange wandeling, vistrip 
of een boottocht. Bezoek zeker Lake Louise, het toeristische 
plaatsje Banff en neem een bad in de Upper Hot Springs Bron.

  Ontdek de uitgestrekte pracht van Canada met de auto of trein. Kies voor een 

georganiseerde rondreis of ‘a la carte’ trip van Wings ’n Wheels. Vraag ernaar bij 

ons, uw reisagent.

Canada spreekt tot de verbeelding. Indrukwekkende bergen, 
oneindige meren, ongerepte natuur en geweldige, rotsachti-
ge kust. Maar ook coole rockcultuur, internationale festivals, 
hippe steden, gezellige skigebieden en gastvrije steden. Wat is 
beter om dit alles aan den lijve te ontdekken dan een échte, twee 
weken durende road trip met de Canadian Rocky Mountains 
als decor? Neem dan zeker Icefields Parkway naar Banff!

Ga voor een kanotocht over het turkooizen 
water van Moraine Lake, omringd door 10 met 
sneeuw bedekte toppen van meer dan 3.000 

meter hoog!

TIP

Canadian  
Rocky Mountains  

road trip 

CANADA
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SENEGAL

SENEGAL-RIVIER

SINE SALOUM DELTA

CASAMANCE

ROZE MEER

aangepast aan het ritme van de kinderen. Een paar 
ingrediënten: djembé sessie, partijtje voetbal met 
Senegalese jongetjes, kanotocht, safari in het Baba-
woud, slapen in woestijntenten, drijven op het Roze 
zoutmeer en een boottocht tussen pelikanen. Je 
logeert steeds in kindvriendelijke hotels.

  Africa by Excellence is als niche touroperator gespecialiseerd 

in trips in heel Afrika. Vraag naar hun programma’s bij ons, uw 

reisagent.

ENKELE IDEEËN?
Wat dacht je van een driedaagse prauwtocht op 
de Senegal-rivier op weg naar het magische rijk 
van de Toutcouleurs? Met overnachting in de 
prachtige natuur en authentieke dorpjes. Of een 
wandelvakantie in de Sine Saloum delta met zijn 
ongeëvenaarde vogelpracht? Een onweerstaanbare 
parel voor eco-toeristen die in alle comfort willen 
opgaan in de natuur. Of wat dacht je van de groene 
Casamance, één van de mooiste stukjes Senegal? 
Rijk aan bossen, delta’s, mangroves, en een grote 
verscheidenheid aan etnische culturen. 

SENEGAL4KIDS
Verwen je kids! Ga voor een avontuurlijke gezinsva-
kantie onder begeleiding van een kindvriendelijke 
chauffeur-gids. De activiteiten en het tempo zijn 

Ga voor een avontuurlijke 
gezinsvakantie onder begeleiding 

van een kindvriendelijke gids.

TIP

Wat als… 
je de kust verlaat? 

Veilig, vriendelijk en prachtig veelzijdig. Senegal is dé plek om de wondere Afrikaanse spirit te proe-
ven. Verlaat de platgetreden paden en ontdek een rijk vogelbestand, uitgestrekte landschappen met 
baobab-bomen, de Senegal-rivier, het magische Roze Meer en waterrijke delta’s zoals Sine Saloum en 
Casamance. Voeg daarbij het slavenverleden op Ile Gorée en het koloniale Saint-Louis en je beschikt 
over alle ingrediënten voor een onvergetelijke reis. 
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Opgericht in de bloeiperiode van San Remo wist het Grande Hotel 
zijn grote stijl te bewaren. Nog steeds doet het personeel er alles 
aan om je dezelfde luxe te bieden als in de tijd van de Belle Epoque. 
De plek dus om in alle luxe te flaneren in een mild en zonnig klimaat.

San Remo was ooit één van de meest chique 
steden aan de Italiaanse Rivièra. In de Grand 
Hotels aan de promenade Corso Imperatrice 

lieten de rijken en machtigen van Europa zich 
verwennen in alle luxe. Wie de grandeur van 

weleer wil herbeleven, boekt best een kamer in 
vijfsterrenhotel Royal Hotel Sanremo.

De grandeur  
van weleer

– 24 –

royal hotel san remo

royal hotel san remo



GARANTIE OP EEN ONVERGETELIJK VERBLIJF
Het exclusieve 5-sterrenhotel ligt in een kleurrijk subtropisch park, 
met adembenemende uitzichten over de Middellandse Zee. Het 
biedt zijn gasten een perfecte mix van tijdloze elegantie, hedendaags 
comfort, warme gastvrijheid en persoonlijke service.

UNIEKE LIGGING
Het hotel ligt op een unieke locatie aan de Bloemenriviera. Op 
slechts 45 minuten rijden van Nice en 25 minuten van Monte-Car-
lo, in een riant subtropisch park van 16.000 m². Op enkele passen 
van zee en zandstrand, dichtbij het stadscentrum en zijn wereld-
beroemd casino.

OVERNACHTEN IN BELLE EPOQUE-STIJL
De 126 kamers en suites hebben elk een gepersonaliseerd design. 
Ze bieden een geraffineerd interieur, pure harmonie en ultieme 
elegantie. Je vindt er ook twee exclusieve suites, ‘Sissi’ en ‘Aurora’, 
een ruime lobby, pianobar en rokerslounge.

MEDITERRANE GASTRONOMIE
Wie van lekker eten houdt, kan terecht in restaurant Fiori di Mu-
rano met panoramisch uitzicht. In restaurant Corallina heb je de 
keuze tussen een informele lunch of uitgebreid buffet. Van juni tot 
september vind je er zelfs een pizzeria en de ‘Folies Royal’. Voor 
een verfijnd romantisch diner kan je van juni tot september terecht 
op het terras van Il Giardino met zicht op de zee. En in Capriccio 
Gourmet geniet je van een multizintuiglijke gastronomische trip in 
een charmante sfeer. In Bar delle Rose is er ’s avonds live muziek. 
En van april tot oktober vind je in Bar Corallina aan het zwembad 
lekkere snacks.

VERWENNERIJ
Het is heerlijk zonnebaden aan dit verwarmde buitenzwembad met 
zeewater en kindergedeelte, ontworpen door de beroemde architect 
Giò Ponti. Maar je kan ook terecht op het zonneterras, tennisbaan, 
fitnessruimte en de state-of-the art Royal Wellness, een stijlvolle 
oase om lichaam en geest te ontspannen.

  Royal Hotel Sanremo staat voor 5-sterrenluxe, comfort en Italiaanse verwennerij in 

een prachtige, zonovergoten omgeving. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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Op je avontuur word je verleid door lekker eten, 
een gastvrije bevolking en de uitnodigende 

muziek van de ‘mornas’. 
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Op slechts 6 uur vliegen vanuit België heeft elk eiland zijn eigen 
karakter, getekend door zijn geschiedenis, de natuur en zijn 
inwoners. Net hierdoor zijn ze allemaal het ontdekken waard. 
Op je avontuur word je verleid door lekker eten, een gastvrije 
bevolking en de uitnodigende muziek van de ‘mornas’.

DUIK- EN SURFPLEZIER
Kaapverdië is de vakantiebestemming bij uitstek voor water-
sportliefhebbers. En terecht. Vooral duikers en (kite)surfers vin-
den hun weg naar deze spannende bestemming. Surfers meten 
zich met de golven op Sal. Duikers ontdekken er een wondere 
waterwereld met verpleegster- en citroenhaaien, chirurgvissen, 
murenes, zaagbaarzen en reuzenmantas.

WANDELPARADIJS 
Ook wandelaars van diverse niveaus halen er hun hartje op. 
De eilanden Santo Antão, São Nicolau, Fogo en Santiago staan 
garant voor urenlang wandelplezier. Klimtochten vind je in het 
bergachtige eiland Santo Antão. Fogo is dan weer beroemd om 
zijn vulkaan en Santiago voor zijn cultuur en prachtige kust. 
Kies voor ‘Island hoppen’ en ontdek een zeer divers aanbod 
met de meest uiteenlopende wandelingen.

  Sportief aangelegd? Op zoek naar iets compleet anders? Of wens je te 

ontsnappen aan de dagelijkse sleur en stress in een tropisch paradijs? 

Kaapverdië heeft het allemaal. Laat Morabeza Reizen je vakantie inkleuren 

volgens jouw wensen. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

p de eilandengroep Kaapverdië middenin de Atlan-
tische Oceaan, verscholen tussen drie continenten, 
is het heerlijk genieten van de permanente zon, de 

uitgestrekte witte zandstranden en het azuurblauwe, kristal-
heldere water. Meer in het binnenland ontdek je indrukwek-
kende woestijnachtige maar ook prachtige, vaak groene ber-
glandschappen waar je volop geniet van de rust. Het is immers 
één van de weinige vakantiebestemmingen waar toerisme het 
karakter van het land nog niet heeft vervormd. 

Tropische archipel met nog 
ongerepte natuur!

KAAPVERDIË

0
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Van mei tot september 
luisteren hotelconcerten de 

zomerzonsondergangen op. Een 
unieke kans om te dansen en 
muziek te beluisteren in een 

ontspannen omgeving. 

Niet ver van de luchthaven van Lissabon, ligt 
het prachtige The Oitavos. Een prestigieus 
designhotel middenin een natuurpark. Met 
state-of-the-art faciliteiten, riante suites 
en een ronduit spectaculair uitzicht op de 
Atlantische Oceaan. Een uitzonderlijk luxe-
hotel voor liefhebbers van natuur, cultuur, 
gastronomie, wellness en … sport.

BREDE WAAIER AAN ACTIVITEITEN

golfparadijs op het terrein zelf
‘Oitavos Dunes’ werd ontworpen door de 
beroemde Amerikaanse architect Arthur 
Hills. Vandaag wordt het beschouwd als 
een van de mooiste en beste golfbanen ter 
wereld. Golfers genieten van de uitsteken-
de greens.

meet je met de golven
De kuststreek is vermaard voor zijn krach-
tige golven in een zomers klimaat. Surfers, 
windsurfers en kitesurfers genieten hier 

met volle teugen. Wie wil, kan zelfs beroep 
doen op het gezelschap van nationale surf-
kampioen Ruben Gonzalez. En wil je echt 
de uitdaging aangaan? Kies dan voor het 
prachtige Guincho beach, op slechts 5 km 
afstand van het hotel.

voor elk wat wils
‘Quinta da Marinha Equestrian Centre’ is 
één van de grootste en best uitgeruste ma-
neges op het Iberische schiereiland. Ide-
aal voor tochten te paard, hindernissen-
parcours, polo en dressuur. Yoga, pilates, 
fitness en spinning zijn er op het domein. 
Terwijl je voor tennis, squash en padel te-
recht kunt in de nabijgelegen Health & Rac-
ket Club. En uiteraard kan je de charmante 
kuststreek ook met de fiets verkennen.

  Hou je van topcomfort in een 5-sterren hotel? Met 

The Oitavos nabij Lissabon, Portugal, kies je voor 

absolute luxe in een prachtig decor. Vraag ernaar bij 

ons, uw reisagent.

Actieve vakantie aan 
de Lisbon Coast

OITAVOS BEATS
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Parijs, al eeuwenlang de hoofdstad van de mode. Hoe slaagt de stad er 
echter in om al die dames te blijven verrukken met prachtige designs en 
innoverende combinaties? Gelukkig is er Galeries Lafayette Haussmann. 
Een eeuwenoud warenhuis dat wereldwijd uitgroeide tot een symbool 
van Franse Art de Vivre en Parijse elegantie. 

In de 70.000 m² flagship store ontdek je meer dan 3.500 modemerken. 
Van mode tot accessoires, van beauty, decoratie tot delicatessen. En van 
betaalbaar tot prestigieus. Het warenhuis vernieuwt voortdurend om 
haar vele klanten telkens weer te verrassen. Hier vind je altijd de nieuwste 
modetrends. Soms avant-garde, steeds verfijnd.

GASTRONOMISCHE VERWENNERIJ
Als ode aan de Franse levensstijl, bracht Galeries Lafayette de kunst van 
gastronomie en de kunst van huisdecoratie samen onder één dak. De 
beroemde Gourmet-afdeling spreidt zich uit over maar liefst 7.500 m2, 
verspreid over 5 verdiepingen. Overal worden je smaakpapillen verwend. 
En in het hart van de afdeling ontdek je La Cave, een exclusieve ruimte 
gewijd aan topwijnen, likeur en Champagne. Met meer dan 2.500 top-
referenties voor zowel beginnende fijnproevers als echte connaisseurs.

  Haal het beste uit jouw weekendje Parijs. Ontdek de eindeloze, vaak exclusieve mogelijkhe-
den van Galeries Lafayette. Vraag je kortingvoucher bij ons, uw reisagent. 
 

Adres: Boulevard Haussmann 40, Parijs 

Openingsuren: maandag tot zaterdag van 9.30u tot 20u. Donderdagavond tot 21u. 

DESTINATION

Mode & Gastronomie

Bezoek het restaurant op het dakterras van Lafayette 
Coupole en geniet van een adembenemend uitzicht.

TIP
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ATHENE
Start- en eindpunt. Met zijn rijke geschiedenis en 
levendige wijken kan je niet omheen de Griekse 
hoofdstad Athene. Wandel door de gezellige Plaka, 
proef een ouzo bij Vrettos, de oudste distillerie van 
Athene. En neem uitgebreid de tijd voor een bezoek 
aan de Acropolis met o.a. het Parthenon en de tem-
pel van Athena Niké. 

OLYMPIA
Olympia is misschien de bekendste bezienswaar-
digheid in de Peloponnesos. Op deze oude archeo-
logische plek startten ooit de Olympische Spelen. 
Laat je betoveren door de Dorische Tempel van 
Hera en ontdek alles over het grootste sportevent 
ter wereld in het nabijgelegen museum. 

EN VERDER?
☞  Het mooie havenplaatsje Pilos waar in 1827 de 

beroemde zeeslag bij Navarino plaatsvond waar-
door Griekenland onafhankelijk werd. 

☞  Methoni met zijn Venetiaanse vesting en acht-
hoekige Bourdzitoren. 

☞  De onderaardse grotten Pirgos Dirou.
☞  De bergachtige streek Mani met zijn verlaten 

dorpjes en versterkte torenwoningen. 
☞  Het middeleeuwse vestingstadje Monemvassia 

aan de voet van een reusachtige zeerots.
☞  De ruïnestad Mystras, ooit een Byzantijnse stad 

vol paleizen, kerken, kloosters en woningen.
☞  De Leeuwenport van Mycene en de beroemde 

koningsburcht.
☞  …

Tot circa 600 v.Chr. was het huidige Griekenland een verzameling stadstaten die onderling om de macht 
streden. Korinthe, Sparta en Athene vochten bloedige oorlogen uit op het schiereiland Peloponnesos 
terwijl ze elkaar ook cultureel naar de kroon staken. Talloze ruïnes, musea en andere archeologische 
schatten zijn stille getuigen. Neem een duik in het rijke en glorieuze verleden tijdens een groepsreis of 
self-drive. Een voorsmaakje …

Parels van de Peloponnesos 
GRIEKENLAND

  Het échte Griekenland ontdekken, ver weg van het klassieke massatoerisme? Essential Greece biedt uitgelezen programma’s en een 

selectie van klassevolle hotels aan. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Palamidi kasteel, Nafplio

Ruïne tempel in Korinthe

Middeleeuwse kerk Monemvassia
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Costa Rica, de actieve leider  
van Centraal-Amerika

versus 
Bolivia, het onbemind hart  

van Zuid-Amerika

p zoek naar een reis in Zuid- of Centraal-Amerika?  
Cosmic Travel leidt je de weg in dit Latijns-Amerikaans 
continent, met gekendere landen zoals Costa Rica, maar 

ook Mexico, Brazilië, Peru en Argentinië. Maar ook langsheen min-
der betreden paden zoals Bolivia, El Salvador, Guyana. Met meer 
dan 23 jaar ervaring op Latijns-Amerika biedt deze touroperator 
trips op maat van iedereen: studenten, tot families met kinderen, 
rolstoelers of vips. Ze zijn gespecialiseerd in reizen op maat met op 
de eerste plaats, oor voor wat de reiziger wenst.

Vaak wordt gevraagd ‘wat is de mooiste bestemming’? Het antwoord: 
dit is afhankelijk van de ingrediënten. Zoals wensen over de reis-
periode, budget en andere criteria: natuur, cultuur, strand, actief… 
Neem Bolivia, ietwat onbemind, moeilijker en daardoor vaak duur-
der om er te geraken, maar met zijn REA natuurreservaat (Reserva 
Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa), hoogvlaktes en zout-
vlaktes behoort het tot één van de extreme toppers in Zuid-Amerika.

Costa Rica is dan weer veel toegankelijker. Waardoor reizen naar 
deze bestemming goedkoper zijn. Afhankelijk van de vluchtprijs, 
zijn er rondreizen inclusief vluchten vanaf 2.000 euro per persoon. 
Het aanbod is groot, maar ook net daarom kan een specialist met 
al zijn kennis en ervaring het verschil maken.

  Cosmic Travel is al 23 jaar pionier voor reizen naar Latijns-Amerika. Ontdek hun 

aanbod voor wereldreizigers, avonturiers en luxereizigers. Vraag ernaar bij ons,  

uw reisagent.
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MTB-liefhebbers moeten deze zomer gewoon 
naar Inssbruck. In dit fietsparadijs vind je 
prachtige MTB-routes voor elke moeilijk-
heidsgraad. Voor in totaal 115 kilometer 
klim- en daalplezier. Met hoogteverschillen 
van 600 tot 2.250 meter boven zeeniveau.

Net boven ‘de daken van Innsbruck’ leidt 
een populaire mountainbiketrail naar 
Höttinger Alm. Met snedige afdalingen 
en steile klimmetjes. En af en toe vlakke 
stukken om even op adem te komen. De 
ligging van de Arzler Alm berghut op de 
route is perfect. De ideale plek om je batte-
rijen op te laden voor de spannende laatste 
vijf kilometers. 

En die finale is om duimen en vingers van 
af te likken. Een smalle weg doorheen een 
alpine maanlandschap met grandioos 
zicht op de Stubai en Zillertaler Alpen. 
Adem-benemend!

Voor wie het graag iets kalmer aan doet, is er 
de Mutterer Almweg trail. Het aangename 
parcours is eenvoudig en duurt ongeveer 
anderhalf uur. Na een makkelijk berijdba-
re bosweg, fiets je langs weiden en bossen 
naar de ‘Nockhof ’, een gezellige herberg ge-
legen op 1.240 meter boven zeeniveau. Daar 
is het tijd voor een lekkere pauze. Hierna 
gaat het langs een pittoresk parcours naar 
Raitiser Alm met weergaloos uitzicht op 
de Zugspitze, de Wilder Kaiser bergketen 
en de Zillertal-gletsjer.

Toch liever een uitdaging? Dan is het uit-
gebreide Sellrain-circuit gewoon jouw ding. 
Vanaf Zirl loopt deze route doorheen twee 
immense wintersportgebieden. Tijdens de 
zomermaanden verliezen deze echter niets 
van hun bijzondere charme. Integendeel. 
De geasfalteerde weg tussen neemt je ge-
leidelijk tot 2.017 meter boven zeeniveau. 
De kliminspanning waarin je 1.397 meter 

ALLES VOOR EEN SPORTIEVE  
MTB-VAKANTIE!

Combineer je MTB-vakantie 
met een citytrip Innsbruck! 

De hoofdstad van Tirol staat 
niet alleen bekend om zijn 
historische charme, oude 

gebouwen en smalle geplaveide 
straatjes maar ook om zijn 

opgewekte ambiance. Enjoy!

TIP

overbrugt, is echter snel vergeten wanneer 
je geniet van het panoramische bergland-
schap van zomerweiden en vurige bergro-
dodendrons in een deugddoend briesje en 
de zomerzon in je rug.

   Kies voor een fantastische zomervakantie in 

Innsbruck, Oostenrijk. Vraag ernaar bij uw reisagent.



De fraaie historische stad Krakau, in het 
zuiden van Polen, aan de oever van de 
rivier Wisla kreeg voor het derde jaar op 
rij de Zoover Award voor beste Europese 
citytrip. De binnenstad, sinds 1978 UNES-
CO Werelderfgoed, is rijk aan historische 
monumenten: het grote marktplein, de Ko-
ninklijke Weg, de in gotische stijl gebouwde 
Barbakan, het Koninklijke Kasteel Wawel, 
de door oorlog getekende Joodse wijk Ka-
zimierz en veel, veel meer. 

Dit rijke culturele leven combineert de stad 
met het gezellige karakter van de straatjes 
en kleine pleintjes vol restaurantjes met lo-
kale delicatessen.

LEREN UIT DE GESCHIEDENIS
De stad is ook een uitstekende uitvalsbasis 
voor fascinerende dagtrips. Absolute aan-
rader: de zoutmijn van Wieliczka, één van 
de oudste zoutmijnen ter wereld. Een 3.5 
km lange route leidt je langs standbeelden 
uitgehouwen in het rotsachtige zout, een 
ondergronds meer en oude zoutwinnings-
werktuigen. 

Ook het concentratiekamp Auschwitz moet 
je gezien hebben. Het macabere symbool 
van de horror en verschrikkelijke gebeurte-
nissen van de Tweede Wereldoorlog is diep 
confronterend en snijdt dwars door je hart. 
Maar ‘diegenen die het verleden vergeten, 
zijn gedoemd het te herleven’. 

Vanuit België is Krakau uitstekend be-
reikbaar via dagelijkse vluchten vanuit 
Zaventem met Brussels Airlines en vanuit  
Charleroi Brussels South met Ryanair.

Volg het lied van de ‘hejnał’
KRAKAU

Combineer jouw citytrip met 
een vakantie in Zakopane 

en vergaap je aan de groene 
natuurpracht van het 

Tatragebergte. 

Voor het derde jaar op rij kreeg 
Krakau de Zoover Award voor 

beste Europese citytrip

TIP

   Kom langs in Polen, en ontdek jouw verhaal.  

Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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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

Voor de meer avontuurlijke reiziger die toch houdt 
van luxe en gastronomie bieden wij in Sri Lanka in 
samenwerking met Resplendent Ceylon een unieke 
reis aan.

Resplendant Ceylon werd opgericht door Dilmah Tea 
en is een collectie van kleine luxe hotels en resorts die 
een unieke reis door Sri Lanka mogelijk maken.

Een combinatie van 3 nachten Ceylon Tea Trails 
op basis van fully Inclusive, waarbij u verblijft 
in één van de koloniale luxe bungalows te midden 
van de thee plantages en 4 nachten aan de kust in 

het prachtige Cape Welligama op basis van half 
pension+. Een unieke reis die u laat kennis maken 
met de werking van de thee plantages en de prachtige 
natuur van Sri Lanka. 

Transfers worden per watervliegtuig uitgevoerd.

In oktober 2016 opent Resplendant Ceylon de Wild 
Coast Tented Lodge in Yala National Park waarmee 
er een derde stop kan toegevoegd worden aan de reis.

Door onze nauwe contacten met de eigenaren van 
Dilmah Tea worden onze klanten extra verwend.

Sri Lanka

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

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


