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UW 
ONOVERTROFFEN 

VAKANTIE, 
ONZE ZORG 

Als uw Travel Expert sta ik voor u klaar met persoonlijk reisadvies 
dat u niet zomaar op internet kunt vinden. Want ik weet wat u  
belangrijk vindt. Naast de beste voorwaarden, zorgen we steeds 
voor de juiste bestemming, het juiste hotel en het juiste vervoer. 
Vertel me uw reisdromen en ik zorg voor een voorstel op maat.

Als gepassioneerde en ervaren reiziger getuig ik vanuit mijn eigen 
ervaringen. Contacteer me vrijblijvend met uw reisplannen.  
Uw vakantie is bij mij in goede handen. 

Magazine vol reisinspiratie 
Met dit magazine willen we u inspireren voor uw volgende vakantie. 
We selecteerden alvast enkele exclusieve hotels in in Zwitserland en 
de Bordeaux, het Zwarte Woud, Mallorca en de Malediven. Lees mijn 
insidertips voor uw citytrip in Milaan of Malta.

Stap aan boord in het romantische Venetië om daarna koers te 
zetten naar Kroatië, Montenegro en Griekenland. Of benieuwd hoe u 
het meest comfortabel naar Australië vliegt? 

Laat u alvast inspireren door een selectie uit ons aanbod.

Tot binnenkort.

Uw Travel Expert

Mail of bel me gerust.  
Mijn contactgegevens vindt u achteraan.
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Malta: een overvloed aan cultuur en slechts een zakdoek groot. 
De kleine eilanden van de Maltese archipel baden in de zon, maar 
hebben ook heel wat te bieden. We laten je graag proeven van 
deze mediterrane cocktail van acht niet te missen toppers.

1. Straatjes van Valletta
Geen	enkele	reis	naar	Malta	is	compleet	
zonder het Unesco Werelderfgoed van 
Valletta te verkennen. In de oude, goed 
bewaarde stad waan je je in de middel-
eeuwen. Er is dan ook veel te zien: ker-
ken, musea, een fort, en een gezellige 
wirwar van kleine straatjes, hippe bars 
en restaurants. Tip: bezoek zeker de 
Upper Barrakka-tuinen voor een indruk-
wekkend, panoramisch uitzicht over de 
Grand	Harbour.

2. St. John’s Co-kathedraal
Ook ongetwijfeld een bezoek waard 
is de spectaculaire St. John’s Co-
kathedraal, met zijn fantastische kunst-
schatten, rijkelijk versierde wandtapijten 
en indrukwekkende schilderijen, zoals 
dat van Caravaggio. De barokke kerk 
is vijf eeuwen oud en een ware must 
tijdens een bezoek aan Valletta.

3. Stille stad Mdina
Mdina, de oude hoofdstad van Malta, 
wordt ook wel de ‘Stille Stad’ genoemd. 
Niet moeilijk om te begrijpen waarom: 
er wonen slechts 300 inwoners en 
er rijden bijna geen auto’s. De rusti-
ge straatjes, St. Paul’s Cathedral en 
leuke winkeltjes maken de ommuurde 
stad een kleine wereld op zich. Een 
speciale	avond?	Ga	eten	in	The	Mdina	
Restaurant, gespecialiseerd in mediter-
rane en lokale gerechten. Zoals stuffat 
tal-qarnit: een traditionele stoofpot van 
octopus, gekookt in rode wijn, met rozij-
nen, appels en geroosterde walnoten.

4. Hollywoodtour in Europa
De lijst van films en series die in 
Malta werden gedraaid, is lang. Héél 
lang. Herbeleef Murder on the Orient 
Express	in	Valletta,	Game	of	Thrones	
in	Mdina,	en	Gladiator	in	Fort	Racosoli.	

8 MUST-DO’S 
IN MALTA

Of bezoek Popeye Village: de filmset 
van de Popeye-film uit 1980 met Robin 
Williams. Je kan de meest bekende 
locaties ook combineren in één enkele 
tour.

5. Eet pastizzi als een local
In Malta hebben ze hun eigen fastfood: 
pastizzi. Een populair, hartig gebak-
je, meestal gevuld met erwtenpuree 
of ricotta. In Valletta vind je op iedere 
straathoek wel een pastizzeria. Een van 
de bekendste is Crystal Palace in Rabat, 
in dit kleine winkeltje kost je pastizzi 
maar 30 cent.

Malta
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 Neem een duik in de 7.000 jaar oude ge-

schiedenis van Malta, een openluchtmuseum 

vol architectuur en cultuur. En een parel aan de 

Middellandse Zee voor wie nood heeft aan ont-

spanning. Contacteer me vrijblijvend voor meer 

informatie of een voorstel op maat.

6. Zwemmen in Blue Lagoon  
Om te zwemmen in een azuurblauwe 
lagune, hoef je niet helemaal naar de 
Caraïben. Zo’n paradijs vind je ook op 
Malta: de Blue Lagoon, tussen Comino 
en zustereilandje Cominotto. Het 
helderblauwe water hoort zelfs tot de 
helderste ter wereld. Je kan er ook 
prima duiken om de onderwaterwereld 
van Malta te ontdekken.

7. Verse vis in Marsaxlokk 
Marsaxlokk is een traditioneel vissers-
dorpje met kleurrijke bootjes, dobbe-
rend in de baai. Op de promenade vind 
je de beste versevisrestaurants. Je gaat 
het best op zondag, dan is er een grote 
openluchtmarkt waar de ochtend-
vangst verkocht wordt. Een schouwspel 
van kleuren en smaken.

8. Natuurwonderen
Weg van de drukte geniet je op Malta 
van de prachtige natuur. Die is soms 
overweldigend mooi, zoals aan de 
zuidkust. Eenmaal daar, wil je de Blue 
Grotto	écht	niet	missen,	best	te	ver-
kennen	met	een	vissersbootje.	Ga	bij	
voorkeur in de ochtend, wanneer zon 
en water een uniek lichtspel tevoor-
schijn toveren.

Om te zwemmen in een 

azuurblauwe lagune, hoef 

je niet helemaal naar de 

Caraïben. Zo’n paradijs 

vind je ook op Malta: 

de Blue Lagoon.
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IN ROYAAL COMFORT  
RICHTING HET OOSTEN

De Verenigde Arabische Emiraten zijn een ideale bestemming voor wie de Belgische winter wil ontvluchten.  

In het bijzonder vanaf het najaar van 2020, want dan start in Dubai de nieuwe wereldtentoonstelling. En wie kan 

je daar beter naartoe brengen dan vliegtuigmaatschappij Emirates, home-carrier van Dubai?

Afspraak met de toekomst
Expo 2020 Dubai wordt het grootste evenement ooit in de 
Arabische wereld. Van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021 verwel-
komt de wereldtentoonstelling maar liefst 192 landen. Elk laten 
ze je kennismaken met hun laatste innovaties, technologieën en 
ideeën om te bouwen aan de toekomst. Deze unieke belevenis 
niet missen? Met Emirates start de expo-ervaring al van bij je 
vertrek.

Ruime Economy Class
Vliegen met Emirates is comfortabel en ontspannen reizen, zonder 
compromissen. In een ruime Economy Class die aanvoelt als een 
upgrade. Aan boord heb je gratis wifi, proef je alvast de smaken 
van je bestemming, en geniet je van zachte kussens tijdens het 
slapen. De speciale omgevingsverlichting van de cabine helpt je 
bovendien wennen aan de nieuwe tijdzone.

Het entertainmentsysteem aan boord wordt al 15 jaar lang  
bekroond als het beste ter wereld. Leun achterover bij meer dan 
4.500 kanalen, inclusief 8 live-tv-kanalen, met de grootste scher-
men van Economy Class in het wereldwijde luchtruim: 13,3 inch.

Extra uitgerust op bestemming
Vlieg in Business Class om je door nóg meer comfort te laten  
omringen, zoals je persoonlijke minibar en extra veel ruim-
te.	Geniet	van	een	gastronomische	keuken,	geïnspireerd	door	 
bestemmingen over de hele wereld.

Op-en-top uitgerust op je bestemming aankomen? Kantel je 
zetel tot 100 % horizontale ligstand en je slaapt als een roos. De 
ergonomische hoofdsteun en lederen afwerking geven je nog 
meer luxe.

Emirates
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 Met vluchten naar meer dan 150 bestemmingen, is Emirates een van de grootste vliegtuigmaatschappijen ter wereld. Hun Airbus A380- en Boeing 777-toestellen 

behoren tot de meest geavanceerde en comfortabele vloten in het luchtruim. Als je persoonlijke Travel Expert geef ik je graag meer informatie.

5 Redenen voor Emirates

1. Twee vluchten per dag vanuit 
Zaventem (namiddag- en 
avondvlucht)

2. Kinderen worden verwend: 
knuffelbeer, kindvriendelijke 
maaltijden, spelletjes …

3. Business Class van en naar 
Dubai met leren flatbed

4. Nieuw	in	First	Class: 
individuele suites

5. Gratis	Chauffeur	Drive	Service	
bij first en Business Class in 
meer dan 75 steden over de 
hele wereld

Iconische Onboard Lounge

Reis je vanuit Dubai door naar 
een verwegbestemming aan 
boord van de Airbus A380, dan 
ben	je	als	reiziger	in	First	of	
Business Class meer dan welkom 
in de Onboard Lounge. In de 
stijlvolle – en intussen iconische 
– bar ontmoet je medereizigers 
van over de hele wereld. Achter 
de bar verzorgt en serveert een 
mixologist je favoriete cocktail. 
Hef het glas in de populairste 
hangout op 12.000 meter hoogte!
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 Op cruise pak je één keer je koffer uit en ontdek 

je vele bestemmingen. Met Holland America Line 

wordt dat nog makkelijker. De meeste afvaarten 

zijn vlakbij: vanuit Amsterdam en Rotterdam. 

Dankzij de Nederlandstalige bemanning en 

begeleiding bij bepaalde excursies voelt je hele 

avontuur supervertrouwd aan. Als je persoonlijke 

Travel Expert geef ik je graag extra informatie.

meest gefotografeerde stukje Bergen. 
Het is ook Unesco Werelderfgoed. 
We raden je ook een rit aan met de 
Fløibanen	(kabelbaan)	naar	de	hoogste	
top, Mount Ulriken. Het uitzicht tussen 
de mistbanken	is	geweldig.

Kers op de taart wordt Sognefjord. Dit 
op een na langste en diepste fjord ter 
wereld kronkelt 205 km lang langs  
ansichtkaartdorpen en steile berg-
wanden. Van de kust tot aan de 
machtige bergen van Nationaal Park 
Jotunheimen	en	het	blauwe	ĳs	van	
Nationaal Park Jostedalsbreen.

Spektakel van de 
Noorse fjorden
Holland America Line neemt je mee 
op avontuur door de mooiste, wildste 
en meest spectaculaire fjorden. Op 
sommige plekken slechts enkele 
honderden meters breed. Vanaf het 
promenadedek zie je reusachtige 
watervallen, loodrechte bergwanden, 
besneeuwde bergtoppen, glasheldere 
baaien en schilderachtige dorpen vlak-
bĳ	voorbĳtrekken.

Absolute smaakmaker? Vissersstadje 
Ålesund	met	zĳn	houten	huizen	in	
Jugendstil- architectuur. Om helemaal 
te genieten van de sprookjesachtige 
sfeer, regelen we een kajaktocht door 
het hart van de oude stad. Je peddelt 
langs de oude huizen, haven, vuurtoren 
Molja	Fyr	en	de	immense	stadsbrug.

Het blauwe ijs
Hanzewerf	Bryggen	met	zĳn	kleurrĳke	
houten handelshuizen is wellicht het 

Kan je niet wachten om het 
natuurschoon van het noorden 
te verkennen? Ook in 2020 biedt 
rederij Holland America Line 
verschillende cruises naar de 
Noorse fjorden, Baltische Staten 
en IJsland aan. Aan boord van 
de Nieuw Statendam vertrek je 
vanuit Amsterdam of Rotterdam, 
ideaal voor een eerste cruise- 
ervaring. Ontdek bijvoorbeeld 
onderstaande 7- of 14-daagse 
cruise naar de Noorse fjorden.

ALS HET MYSTIEKE 
NOORDEN JE ROEPT … 

Holland America Line
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 Seabourn is een pionier op vlak van ultraluxe in 

cruises. Hun vloot bestaat exclusief uit kleinscha-

lige all-suiteschepen met plaats voor 458 tot 600 

gasten. Als je persoonlijke Travel Expert geef ik je 

graag meer informatie.

Zuidelijkste fjord van Europa
Vodice aan de Dalmatische kust dom-
pelt je helemaal onder in de Kroatische 
geschiedenis met zijn oude kerken, 
archeologische sites en hoge klokken-
toren. Op een boogscheut hiervandaan 
vind je nog badplaats Sibenik, de wa-
tervallen van Krka en de onbewoonde 
Kornaten-eilanden.

Ook de Baai van Kotor in Montenegro 
is de moeite waard, gekend om zijn 
charmante dorpjes met rode pannen-
daken. Dit wordt wel eens de meest 
zuidelijke fjord van Europa genoemd. 
Kotor zelf is een goed bewaarde middel-
eeuwse stad met vestingmuur, Unesco 
Werelderfgoed.

Corfu en Kefalonia
We	varen	Griekse	wateren	binnen	
en meren aan in Corfu. Hier is de 
invloed van oude heerschappijen 
zoals	Byzantium,	Venetië	en	Frankrijk	
nog duidelijk voelbaar. Bezoek zeker 
Spianada, volgens de Corfioten zelf 
het	mooiste	plein	in	heel	Griekenland.	
Daarna richting Sami en de oude ruïnes 
op het eiland Kefalonia.

De Cycladen
In Pylos wordt je blik onmiddellijk 
aangetrokken door Sfaktiria en zijn 
rotsboog in de zee. Vanop het kas-
teel van Niokastro heb je ongetwijfeld 
het beste uitzicht over de baai. In de 
Cycladen brengen we je naar Milos, 

minder bekend bij de meeste reizigers, 
maar minstens even mooi als Santorini 
en Mykonos.

Milos’ troeven: prachtige stranden, 
witgekalkte dorpjes en rotsformaties die 
precies een maanlandschap vormen. 
Leuk weetje: de Venus van Milo die nu 
in het Louvre van Parijs staat, werd hier 
gevonden. In Athene sluit je je luxecrui-
se af, bezoek er zeker de Akropolis en de 
Tempel van Zeus.

Een	Middellandse	Zeecruise	in	onovertroffen	luxe?	Bij	rederij	Seabourn	
word je altijd in de watten gelegd. Je intiem luxeschip brengt je naar 
beroemde en verborgen aanleghavens, buiten het bereik van grotere 
schepen. Stap aan boord in betoverende bruggenstad Venetië en laat 
je meevoeren	naar	Kroatië,	Montenegro	en	Griekenland.

LUXECRUISE NAAR  
ADRIATISCHE EN GRIEKSE GLORIE

Meer weten?
Interesse in deze of andere vaar-
routes? Vraag ons gerust naar de 
beschikbare vertrekdata.

Seabourn
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Eeuwenoud, springlevend!
Rome en Venetië mogen dan wel iconisch zijn, ook Milaan heeft 
een geschiedenis van ruim 2.400 jaar. Vandaag is het de meest 
gastvrije stad van Europa. De positieve vibes maken de stad tot 
een levend laboratorium voor urban lovers.

Milaan probeert Koning Auto meer en meer uit het centrum te 
weren. De stad zet in op deelfietsen en sharing scooters. Perfect 
om de stad op eigen houtje te verkennen. En dan zijn er nog de 
zogenaamde ‘12m² Projects’: hippe pop-up-leefstraten en groene 
stadspleinen.

Kanalen van Leonardo da Vinci
Ook het deel van de kanalen – oorspronkelijk een project van 
Leonardo da Vinci – dat in de jaren 30 werd dichtgegooid, legt 
de stad opnieuw open. Naast de bestaande Naviglio Grande en 
Naviglio Pavese, blaast Milaan de drie andere binnenwateren 
nieuw leven in. Stadshaventje Darsena doet dan weer denken 
aan Portus Ganda in Gent of het Eilandje in Antwerpen.

Interieur van Wes Anderson
Zoals Brussel bouwt aan zijn Gare Maritime in Tour & Taxis, heb je 
Porta Romana in Milaan. Hier tovert de stad een van de zeven ver-
laten rangeerstations om tot een aantrekkelijke groene omgeving.

In de stationswijk renoveerde Prada al een oude distilleerderij tot 
museum voor hedendaagse kunst: Fondazione Prada. Opvallend in 
dit deels gouden gebouw is Bar Luce. In zijn typische stijl ontwierp 
Amerikaanse filmmaker Wes Anderson het interieur.

MILAAN, ITALIAANSE STAD 
VAN DE TOEKOMST

Net als veel Vlaamse kunststeden de afgelopen 15 jaar, maakt Milaan een metamorfose door. 
De zogezegd saaie, industriële plek is intussen een begeesterende, toekomstgerichte stad 

geworden. Sinds de Wereldexpo van 2015 is de boeiende stadsvernieuwing nog niet gestopt. 
Integendeel, nieuwe initiatieven breken Milaan ook vandaag verder open. 

Lees hier onze insidertips!

 Je toegangspoort naar Italië? Luchtvaartmaatschappij Alitalia brengt je vlot naar Rome en Milaan. Van daaruit vlieg je in no time naar een van de 26 andere  

bestemmingen binnen Italië. Vraag me gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Tip
Milaan is de ideale hub om Noord-Italië te ontdekken. 
Met Alitalia kan je bovendien verder vliegen naar onder 
andere	Verona,	Firenze,	Venetië	…	Of	wat	dacht	je	van	
Sardinië?

Alital ia
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1. LUX* Le Morne
Le Morne Brabant is ongetwijfeld de beroemdste bezienswaardigheid van Mauritius. 
Het beste adres om deze 556 meter hoge monolitische berg te bewonderen? 5-ster-
renhotel LUX* Le Morne.

Van je kamer is het bovendien slechts enkele stappen naar een gezellig plekje onder 
een	palmboom	aan	de	lagune.	De ideale	plaats	aan	de	wildere,	zuidwestelijke	kant	van	
het eiland voor een spectaculaire zonsondergang. Of om te kitesurfen over de legen-
darische golf One Eye.

2. LUX* Grand Gaube
Aan de noordkant van Mauritius werd LUX*	Grand	Gaube	in	2018	gerenoveerd.	In	de	
vernieuwde ruimtes en kamers combineerde Brits interieurontwerper Kelly Hoppen 
fris en hedendaags met vintage design. Ideaal als je houdt van een retro-chique 
levensstijl.

Ook de locatie op zich zorgt voor een gelukzalige vakantie op Mauritius. Je verblijft 
tussen tropische tuinen, golvende baaien en kalme lagunes.

3. LUX* Belle Mare
Aan de oostkust vind je LUX* Belle Mare, verscholen in het tropische groen van het 
gelijknamige, dromerige dorpje Belle Mare. Dit modern boetiekresort koppelt stijlvolle 
luxe aan de gastvrijheid van het authentieke eilandleven.

Aan het zwembad – het grootste van heel Mauritius – heb je een eindeloos uitzicht 
over	de	Indische	Oceaan.	Eet	je	graag	Aziatisch	en	culinair?	Geniet	van	de	kookkun-
sten van Indische sterrenchef Vineet Bhatia in restaurant Amari.

 Voor LUX* Hotels & Resorts is elk moment van belang. Tijdens je verblijf word je steeds verrast met crea-

tieve details en zintuigelijke ervaringen. Als je persoonlijke Travel Expert geef ik je graag meer informatie.

VOOR JOU GESELECTEERD: 
3 LUXEHOTELS OP MAURITIUS

Volgens schrijver Mark Twain werd de hemel geschapen naar het evenbeeld van Mauritius.  
Dat kan wel eens kloppen, zeker in de mooie hotels die het eiland rijk is. Ook deze drie 
 luxeverblijven van LUX* Resorts & Hotels halen het beste van Mauritius naar boven.
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Beach Bubble Tent
Een nachtje onder de sterren ... In het 
retro-chique	resort	Finolhu	kan	je	de 
‘Beach Bubble Tent’ boeken. Deze 
unieke luxetent is helemaal transparant, 
het is de beste plek om naar de sterren 
te kijken. Met prachtige zichten op de 
pikzwarte nachthemel en de kosmos.

 Je bubbeltent staat bovendien op een 
droomlocatie, aan het eind van een 
afgelegen zandbank. Net een stukje 
paradijs.

Onderwatervilla
In het Conrad Maldives Rangali Island 
Resort kan je slapen onder de golven. 
De Muraka, een exclusieve onderwater- 
villa met butlerservice, heeft een onder- 
zeese slaapkamer, living en badkamer. 
Op 5 m diepte, midden in de Indische 
Oceaan. 

Alle kamers hebben glazen wanden, 
gericht naar het turquoise water en de 
voorbijzwemmende onderwaterwereld. 
In de kamers en infinitypool geniet je 
ook boven de zeespiegel van de  
prachtige oceaan.

Luxueuze boomhut
In het Wellness Tree House van Amilla 
Fushi	verblijf	je	hoog	in	de	boom-
toppen, waar rust en sereniteit op je 
wachten. Je persoonlijke luxeboomhut 
bevindt zich op 12 m hoogte, tussen 
een bladerdak van weelderige palmen 
en de uitgestrekte Maldivische lucht. 
Adembenemend.

Neem een verfrissende duik in het 
zwevende zwembad, midden in de tro-
pische natuur. Combineer je verblijf met 
een ultieme wellness-ervaring, weg van 
de rest van de wereld.

De	eindeloze	Indische	Oceaan,	paradijselijke	atollen	en	kleurrijke	koraalriffen.	De	Malediven	
zijn op zich al de hemel op aarde. En toch, het ene verblijf is het andere niet. Aan deze drie 

luxueuze accomodaties had je wellicht nog nooit gedacht.

 Hummingbird Travel is onze lokale partner in de Malediven, Sri Lanka, Mauritius en de Seychellen. De Indische Oceaan kennen ze als hun broekzak. Vraag naar hun 

aanbod bij ons, uw Travel Expert.

Hummingbird Travel
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Peru, p. 

Magisch Machu Picchu, de mythische Incastad. 
Geen andere plek weet de beschaving van de 
Inca’s beter te weerspiegelen dan dit nieuwe 
wereldwonder.

Slovenië, p. 

Waar je ook kijkt, Slovenië is een groene, actieve 
en gezonde bestemming. En het eerste land ter 
wereld met de titel Global Green Destination.

Zwitserland en Frankrijk, p. 

Genieten van een informele en attente service? In 
deze hotels in Genève, Zürich en de wijnregio van 
Bordeaux kom je helemaal tot rust.

Donau-cruise, p. 

De oevers van de Donau verkennen? Deze cruise 
brengt je naar drie Europese hoofdsteden: Wenen 
(Oostenrijk), Bratislava (Slovakije) en Boedapest 
(Hongarije).

Mallorca, p. 

Belmond La Residencia heeft een van de grootste 
kunstcollecties van alle hotels in Europa. Met meer 
dan 800 originele werken van 80 artiesten.

Dominicaanse Republiek, p. 

Midden in het tropische regenwoud biedt Club 
Med Michès Playa Esmeralda je volledige ont-
spanning. Geniet van uitzonderlijke diensten in 
vier heel aparte werelden.

Aruba, p. 

Aruba ligt buiten de orkaangordel, je mag dus 
zeker zijn dat je het hele jaar door lekker weer 
hebt. Het telt meer zonnige dagen dan elk ander 
Caribisch eiland.

18

19

26

19

GROTE REIS, LUXEVERBLIJF, CRUISE 
OF CITYTRIP? VERKEN DE WERELD 
MET JE TRAVEL EXPERT!  

18

25

23

22

21

26



Noorse fjorden, p. 

Holland America Line neemt je mee op avontuur 
door de mooiste, wildste en meest spectaculaire 
fjorden. Naar reusachtige watervallen, besneeuw-
de bergtoppen en schilderachtige dorpen.

Middellandse Zee, p. 

Stap aan boord in betoverende bruggenstad 
Venetië en laat je meevoeren naar Kroatië, 
Montenegro en Griekenland. Een Middellandse 
Zeecruise in onovertroffen luxe.

4 9
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Milaan, Italië, p. 

Milaan is de meest gastvrije stad van Europa. 
De positieve vibes maken de stad tot een levend 
laboratorium voor urban lovers. 

10

8Malta, p. 
 
Neem een duik in de 7.000 jaar oude geschiedenis 
van Malta, een openluchtmuseum vol architectuur 
en cultuur. En een parel aan de Middellandse Zee 
voor wie nood heeft aan ontspanning.

4 9

Malediven, p. 

Op zoek naar een exclusief verblijf op de 
Malediven? Wij hebben wel enkele ideetjes ... Van 
een Beach Bubble Tent of onderwatervilla, tot een 
luxueuze boomhut.

Mauritius, p. 

Le Morne, Grand Gaube of Belle Mare? Welke 
kust van Mauritius je ook verkiest, deze hotels 
maken je verblijf op het eiland tot een gelukzalige 
vakantie.

12

Australië, p. 

Je Australisch avontuur hoeft zich niet te beperken 
tot ofwel de East Coast, ofwel de West Coast. 
Dankzij Qatar Airways kan je de twee makkelijk 
combineren tijdens één rondreis.

2013

Baden-Baden, Duitsland, p. 

Al sinds 1872 is Brenners Park-Hotel & Spa een 
luxueus vakantieoord van het hoogste niveau. Het 
biedt een van de meest gesofisticeerde wellness- 
ervaringen van Europa.

17
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Dubai, p.

Expo 2020 Dubai wordt het grootste evenement 
ooit in de Arabische wereld. Wie beter dan 
Dubai-homecarrier Emirates om je daarnaartoe 
te brengen?

6

20



IN ALLE HOEKEN 
VAN DE WERELD KAN JE 
REKENEN OP TOURING

Je reis is geboekt en alles is tot in de puntjes geregeld. Vanaf 

nu kan je uitkijken naar je welverdiende vakantie. Maar wat als je 

noodgedwongen je reis moet annuleren of onderbreken?

Zorgeloos genieten
Onvoorziene omstandigheden waar 
we liever niet aan denken. Als Travel 
Expert raad ik je zeker aan een gepaste 
reis- en annulatieverzekering te nemen. 
Want het kan gebeuren dat je niet kan 
vertrekken: onverwacht ziek worden, 
een oorontsteking, een ongeval, een 
ziekenhuisopname van een familielid …

Ook in het buitenland is het zorgeloos 
genieten met een Touring reisbij-
standverzekering. Want stel dat je ter 
plaatse naar de dokter moet, of uitglijdt 
en een been breekt, of – erger nog – 
opgenomen wordt in een buitenlands 
ziekenhuis ...  Eén telefoontje naar de 
bijstandscentrale en alles wordt voor 
jou geregeld.

Regelt mijn mutualiteit  
niet alles?
Ziekenfondsen voorzien slechts een 
beperkte medische dekking. Het gaat 
om de terugbetaling van kosten voor 
medische hulp, alléén voor de zieke of 
gewonde persoon. Niet voor mee-
reizende personen dus. Hou rekening 
met eventueel geldende franchises en 
de zeer beperkte tussenkomst in lan-
den buiten de EU. Ook biedt je zieken-
fonds verder geen hulp of financiële 
tussenkomst indien je bijvoorbeeld 
dringend naar België moet terugkeren 
voor een ziekenhuisopname of overlij-
den van een familielid. Je ziekenfonds 
biedt dus geen reisbijstand.

Volg onze raad en vertrouw op Touring.

Goed om weten!
• De kosten van medische interven-

ties in het buitenland lopen vaak 
hoog op. Zonder reisverzekering 
draai je er zelf voor op.

• Je reisbijstandsverzekering komt 
ook tussen in deze situaties: 
verlenging van je verblijf door een 
ziekte of ongeval in het buiten-
land, een vervroegde terugkeer, 
het bezoek aan een verwant 
die verblijft in een buitenlands 
ziekenhuis, opsporings- en red-
dingskosten, terugbetaling van 
medische kosten in het land van 
je woonplaats, het ter beschikking 
stellen van een tolk, de terugbe-
taling van je telefoonkosten aan 
onze centrale …

• Je hebt een ruime keuze in zowel 
tijdelijke als jaarlijkse polissen.

• Met de wagen op reis? Bovenop 
je reisbijstand kan je makkelijk een 
pechverhelping toevoegen.

 Touring is de grootste bijstandsorganisatie 

van België en dekt bijna 250.000 gezinnen 

tijdens hun verplaatsingen in het buitenland. 

Meer weten? Als uw persoonlijke Travel 

Expert geef ik je graag extra informatie.

Touring
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detox en voeding, emotionele balans en 
healthcare.

Historische ontmoetingen
Over de jaren heen mocht Brenners 
verschillende notabelen ontvangen. In 
de begindagen waren Koning Eduard VII 
van Engeland en de Sjah van Perzië hier 
te gast. Net als Koning Mongkut van 
Siam, op wie het wereldberoemde ver-
haal ‘The King and I’ is geïnspireerd. Ook 
in de recente geschiedenis vonden hier 
historische ontmoetingen plaats. Zoals 
die van Helmut Kohl en Boris Yeltsin, en 
van Nicolas Sarkozy, Angela Merkel en 
Barack Obama.

 Al sinds 1872 is Brenners Park-Hotel & Spa 

een luxueus vakantieoord van het hoogste niveau. 

Het vlaggenschiphotel van Oetker Collection biedt 

een van de meest gesofisticeerde wellnesser-

varingen van Europa, meermaals bekroond met 

awards en accolades. Als je persoonlijke Travel 

Expert geef ik je graag meer informatie.

Het Zwart Woud is een ideale  
bestemming voor een shortbreak 
of een weekendje tussendoor. 
Om even helemaal te ontsnappen 
aan het alledaagse. Waar beter 
dan in Baden-Baden, een stad 
die terecht doet vermoeden dat 
de wellness ervan afspat. Verblijf 
in het Brenners Park-Hotel & Spa, 
een	verfijnd	luxeoord	van	traditi-
onele elegantie.

Great Gatsby
Sinds de opening in 1872, is het 
Brenners Park-Hotel & Spa steeds in 
de handen van slechts twee families 
gebleven. Al die tijd al staat het hotel 
voor een harmonische combinatie van 
elegantie, traditie en innovatie.

Zo	is	er	Fritz	&	Felix:	de	nieuwe	food-
hotspot bij uitstek, met een bar om 
u tegen te zeggen. Een eyecatcher, 

geïnspireerd op de designs en exube-
rante lifestyle van de Roaring Twenties. 
Wie	aan	deze	bar	een	Rickey,	French	75	
of andere Prohibition-cocktail bestelt, 
waant	zich	onmiddellijk	de	Great	Gatsby.

Herbronnen in stijl
Vandaag kan je in nagenoeg elk hotel 
van een spa genieten, maar in de hotel-
lerie staat Brenners gekend als een van 
de pioniers. Het hotel ligt niet voor niets 
in Baden-Baden, een van Europa’s 
meest historische wellness-steden. 
Mede dankzij hun vooruitstrevend 
concept groeide ook bij andere grand 
hotels het aanbod aan wellness en 
behandelingen.

Op dat vlak speelt Brenners nog steeds 
een voortrekkersrol. In het House 
of Wellbeing in de historische Villa 
Stéphanie van het hotel geniet je van 
een geïntegreerde aanpak van ge-
zondheid en welzijn. Met aangepaste 
programma’s, gefocust op schoonheid, 

DE GRANDE DAME  
VAN TRADITIE EN WELLNESS 

Stoom afblazen in Baden-Baden

Brenners Park-Hotel  & Spa
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Magisch Machu Picchu
“Tempels en koninklijke paleizen, een groot 
plein en tientallen huizen, eeuwenlang 
overwoekerd. Het leek wel een droom.” Zo 
klonk Amerikaans professor-avonturier 
Hiram Bingham toen hij Machu Picchu 
ontdekte in 1911. Sindsdien groeide de 
mystieke Incastad uit tot een van ‘s  
werelds	bekendste	ruïnes.	Geen	andere	
plek weet de beschaving van de Inca’s 
beter te weerspiegelen dan dit nieuwe 
wereldwonder.

Wat je ook niet onberoerd laat is de 
buitengewone, archeologische site van 
de Heilige Vallei. Hier vormen kronke-
lende rivieren en groene valleien het 
Andesgebergte. Bezoek de forten van 
Pisac en Ollantaytambo, de zoutmijnen 
van Maras en het magische Andesdorp 
Chinchero. 

Beste culinaire bestemming
Laat je verder in vervoering brengen 
door de Peruaanse gastronomie. In mei, 
op de prestigieuze World Travel Awards. 
werd het land voor de 7e opeenvol-
gende keer verkozen als beste culinaire 
bestemming ter wereld. De Peruaanse 
keuken staat bekend om haar kleuren, 
geuren en verfijnde kruidige, smaken. 

Een van de populairste gerechten is 
ceviche, een gerecht op basis van 
plakjes rauwe, gemarineerde vis.

Ook de Peruanen zelf zijn heel inne-
mend, fier op hun erfgoed en hun land. 
Met trots beschermen ze net als hun 
voorvaderen de Peruaanse natuur. Er 
heerst een groot gemeenschapsgevoel: 
van de stammen in het Amazonewoud 
tot het Uros-volk op de drijvende eilan-
den in het Titicacameer. Kennismaken 
met hun aloude gewoontes? Die zullen 
ze maar al te graag met je delen.

Cuzco ligt 3.399 m boven 

de zeespiegel. Overnacht 

best enkele nachten in de 

Heilige Vallei om hoogtezieke 

te vermijden. We helpen je 

graag met je verblijf.

 Onze lokale partner Coltur Peru creëert al 

meer dan drie generaties authentieke trips in Peru. 

Met meer dan 60 jaar ervaring zijn ze de ideale 

partner voor jouw vakantie op deze bestemming. 

Samen met dit gespecialiseerd familiebedrijf 

organiseer ik graag jouw droomreis op maat. 

Contacteer me vrijblijvend voor meer informatie.

Adembenemende landschappen, sjamanen met aloude rituelen, mysteries van duizenden 
jaren oud. Of magie nu echt bestaat of niet, Peru heeft óns alvast helemaal betoverd.  

Heeft de bestemming jou ook helemaal in zijn ban?

IN DE BAN VAN PERU
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 Aruba is One Happy Island met 180 km² aan 

vrolijkheid. Maak kennis met de prachtige natuur, 

verborgen schatten en vriendelijke locals. Als je 

persoonlijke Travel Expert geef ik je graag meer 

informatie.

eten, heerlijk genieten … Alles ligt hier 
binnen handbereik, Aruba is niet groot.
In het noordoosten ligt het Arikok 
National Park dat bijna 20 % van het 
totale eiland beslaat. Meteen een van 
de grootste natuurreservaten van de 
Caraïben.

Culinaire wereldreis
Aan de Arubaanse tafel is iedereen 
welkom. Of je nu houdt van topgastro-
nomie of een charmante keuken, op 
één dag proef je uiteenlopende smaken 
uit alle uithoeken van de wereld. Van 
verse barracuda met creoolse kruiden, 
tot Hollandse poffertjes en rijke Latijns-
Amerikaanse en Afrikaanse aroma’s. 
Een soort culinaire wereldreis.

Ideaal klimaat
Aruba ligt buiten de orkaangordel, je 
mag dus zeker zijn dat je er het hele 
jaar door lekker weer hebt. Het eiland 
telt meer zonnige dagen dan elk ander 
Caribisch eiland, met gemiddelde 
temperaturen tussen de 28 en 32 °C. 
Dankzij de constante zeebries uit de 
Noordoostpassaat, voelt het ook altijd 
aangenaam aan.

De hartelijke locals spreken gewoon 
Nederlands en heten je graag welkom 
op hun One Happy Island. Ook op vlak 
van veiligheid, comfortabel reizen en 
dienstverlening, verloopt alles hier 
volgens Nederlandse en Europese 
normen.

Pluk de dag
Geef	je	eilandvakantie	invulling	zoals	je	
zelf	zin	hebt.	Ga	met	een	huurwagen	
op verkenning, zo kan je er net als de 
Arubanen zelf makkelijk op uit trekken. 
Snorkelen, golfen, watersporten, lekker 

Azuurblauwe zee en parelwitte 
stranden. Troeven waar elk tropisch 
eiland mee uitpakt, maar in Aruba is 
het écht zo. De stranden van Aruba 
worden bij de allermooiste van het 
hele Caribische gebied gerekend. 
Deze en nog andere redenen  
maken van het One Happy Island 
misschien wel het beste eiland van 
de Caraïben …

WAAROM ARUBA?

Iets nieuws proberen op 

vakantie? Beachtennis is 

de nummer-één-strandsport 

op Aruba en is eenvoudig om 

te spelen. Vergelijk het met 

traditioneel tennis met een 

vleugje strandvolleybal en 

badminton.

Aruba
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KORTSTE EN MEEST 
COMFORTABELE VLUCHT  

NAAR AUSTRALIË
Op je gedroomde roundtrip naar Australië ga je op ontdekkingstocht naar de ongerepte outback en tussendoor 
verken je de Melbourne, Sydney, Perth, Canberra en Adelaide. Maar wat is de kortste weg richting Down Under? 

Die loopt	via	Qatar	Airways,	verkozen	tot	‘s	Werelds	Beste	Airline,	en	hun	thuisluchthaven	in	de	Qatarese	 
hoofdstad Doha. De ideale stop-over voor twee reizen in één.

Heel Australië in één reis
Je Australisch avontuur hoeft zich niet te beperken tot ofwel 
de	East	Coast,	ofwel	de	West	Coast.	Dankzij	Qatar	Airways	kan	
je de twee makkelijk combineren tijdens één rondreis. Zo land 
je bijvoorbeeld in Sydney om de East Coast te verkennen, om 
daarna een binnenlandse vlucht te nemen naar Perth aan de 
West Coast. Maak halfweg in het rode centrum van Australië 
zeker een stop-over bij Ayers Rock.

Qatar	Airways	en	de	Australische	airline	Qantas	zijn	samen	lid	
van de Oneworld luchtvaartalliantie, en daar pik jij een graantje 
van	mee.	Zo	profiteer	je	ook	bij	Qatar	Airways	van	de	‘domestic’	
tarieven voor alle binnenlandse vluchten.

5x Airline van het Jaar
Gastvrijheid,	service	en	comfort	van	de	bovenste	plank?	Op	
de	Skytrax	World	Airline	Awards	won	Qatar	Airways	onlangs	de	
prijs voor Beste Airline van het Jaar. Dat ze deze de prijs al voor 
de vijfde keer wonnen, deed geen enkele maatschappij hen 
ooit voor. Daarnaast sleepten ze de award binnen voor Beste 
Businessclass van de Wereld, Beste Businessclass Seats en 
Beste Airline in het Midden-Oosten.

Qsuite
Met	Qsuite	reis	je	in	een	aparte	klasse	tussen	first	en	business-
class, voor meer privacy en comfort. Zo zorgt een schuifdeur 
aan het gangpad voor je eigen plekje, en kan je van je zetel een 
enkel of dubbelbed maken. Reis je met vier personen? Boek 
dan vier tegenover elkaar georiënteerde zetels, zo hebben 
jullie een	persoonlijke	cabine.

Tip

Met	Qatar	Airways	vlieg	je	richting	Australië	aan	boord	
van een Boeing 777-300ER of Airbus A380, twee super-
comfortabele vliegtuigen.

 Qatar Airways is een van ‘s werelds snelst groeiende airlines en jouw 

gateway naar Azië en Australië. Met dagelijkse vluchten heen en terug 

tussen Brussel en Doha. Als je persoonlijke Travel Expert geef ik je graag 

meer informatie.

Qatar Airways
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geschilderd. Het hotel heeft daarom 
een eigen curator. In de studio van de 
hier gevestigde kunstenaar Alan Hydes 
kan je zelfs enkele kunstlessen volgen.

Helemaal weg van kunst? Boek dan de 
Designer Suite 67, een luxesuite ge-
creëerd door Brits ontwerper Matthew 
Williamson. De internationale designer 
staat gekend om zijn gedurfde stijl met 
levendige kleuren en handgetekende 
fauna- en florapatronen. Iets wat je ze-
ker herkent in deze suite, al een kunst-
werk op zichzelf. In de tuin en op het 
terras geniet je van een schilderachtig 
uitzicht, in een sfeer die doet denken 
aan Palm Springs en de glamour van 
California in de 50’s.

 Het begon bij het legendarische Belmond 

Hotel Cipriani in Venetië, meer daar 40 jaar  

geleden. Intussen bundelt Belmond een collectie 

van 46 uitzonderlijke hotels, lodges, riviercruises en 

luxetreinen verspreid over 24 landen wereldwijd. 

Iconisch zijn onder andere de Venice Simplon-

Orient-Express en het restaurant ‘21 Club’ in  

New York. Contacteer me vrijblijvend voor 

meer info.

De Balearen mogen dan wel 
populair zijn onder feestgangers, 
Mallorca heeft ook een andere 
kant. Een kant die rust uitstraalt 
en	heel	verfijnd	uit	de	hoek	komt.	
Waar late nachten plaats ruimen 
voor een frisse ochtendduik en 
een hike door het heuvelland-
schap. In Belmond La Residencia 
verblijf je bovendien in een 
pareltje.

Aan tafel bij Miró
Twee herenhuizen uit de 16e en 17e 
eeuw vormen het kloppende hart van 
Belmond La Residencia. Een bijzon-
dere plek in een charmant dorpje met 
prachtige bergzichten. Verken het door 
Unesco beschermde landschap van 
Deià vanop de fiets, met een professi-
onele wielrenner als gids. Liever met de 
scooter? De picknick staat al klaar … 

Om lekker te eten hoef je het niet ver te 
zoeken. Al bijna drie decennia verzorgt 
gevierd	chef-kok	Guillermo	Mendez	de	
mediterrane cuisine. Kies een tafeltje 
in het romantische El Olivo, en geniet 
van een heerlijk diner met de beste 
wijnen van deze bloeiende streek. Of 
doe het iets meer relaxed met tapas in 
Café Miró, genoemd naar de gevier-
de Spaanse kunstenaar. Je vindt hier 
trouwens een collectie met 33 van zijn 
schilderijen.

Overnachten in kunstwerk
Belmond La Residencia heeft een 
van de grootste kunstcollecties van 
alle hotels in Europa. Met meer dan 
800 originele werken van 80 artiesten, 
waarvan 80% ook effectief in Deià werd 

KUNST EN LUXE IN MALLORCA
Mediterraan meesterwerk

Belmond La Residencia 
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AN DER SCHÖNEN  
BLAUEN DONAU ... 

Geen	rivier	werd	ooit	zo	bezongen	als	de	Donau.	De	eindeloze	waterweg	
doorkruist duizenden kilometers en vier Europese hoofdsteden, met 
onderweg een schat aan culturele verwennerij. Samen met AmaWaterways, 
specialist bij uitstek in riviercruises, wijzen we je graag de weg.

Geboortestad van Mozart
In het Oostenrijkse Linz wacht je een 
weelde aan moderne architectuur en 
interactieve kunst. De verlichte glas-
façades van kunstmuseum en het Ars 
Electronica Center komen precies uit 
een sciencefictionfilm. Vanuit Linz kan 
je ook richting Salzburg, geboortestad 
van Mozart. Of naar het charmante 
bergstadje	Český	Krumlov,	net	over	
de grens in Tsjechië. Precies Praag in 
miniatuur.

Daarna gaat je Donau-cruise met 
AmaWaterways verder door de val-
leien van Strudengau en Wachau. 
Bestemming? Het pittoreske 
Weissenkirchen: toegangspoort naar 
Dürnstein, een van de mooiste dorpjes 
van Neder-Oostenrijk. Ook niet ver weg 
is het wereldberoemde benedictijnen-
klooster van Melk, waar je boven op de 
rots over de Donau tuurt.

Stad van de wals
Een ander hoogtepunt is zonder twijfel 
Wenen, stad van de wals. Hier vind je 
de gotische Stefansdom, de Weense 
Staatsopera en andere klassiekers. 
De Spaanse rijschool voor lippizaner-
paarden bijvoorbeeld, de oudste nog 
bestaande rijschool ter wereld. 

Volgende belangrijke stop is Bratislava, 
hoofdstad van Slovakije. Het middel-
eeuwse stadscentrum, de barokke 
paleizen en het heropgebouwde re-
naissancekasteel laten je een mozaïek 
zien van de bewogen geschiedenis 
van Bratislava. De échte grandeur van 
de Donau ontdek je misschien nog 
het best in Boedapest, Hongarije. De 
stad dompelt je helemaal onder in haar 
fin-de-sièclesfeer.

Nieuw schip AmaMagna

Aan boord van de AmaMagna ontdek 
je de culturele schatten van de 
Donau op hun best. Met de bouw 
van dit nieuw vlaggenschip tekent 
AmaWaterways de nieuwe standaard 
uit voor riviercruises. 

Hoewel twee keer zo breed als andere 
moderne riviercruiseschepen, telt de 
AmaMagna maar 20 extra kajuiten. 
Goed	voor	196	passagiers	in	totaal.	
Wel verdubbeld is het comfort, met 
opvallend ruime kajuiten, waarvan de 
meeste suites met volledig balkon. 
In de vier restaurants aan boord, zijn 
wijn en bier gewoon inbegrepen bij je 
lunch en diner.

 De oevers van Europa verkennen langs 

de Moezel, Rijn, Douro of de Donau? 

AmaWaterways zet al bijna 20 jaar de toon op 

vlak van riviercruises naar de meest legendarische 

rivieren. Als je persoonlijke Travel Expert geef ik je 

graag meer infomatie. 

AmaWaterways
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WAAR LUXE OPNIEUW 
WERD UITGEVONDEN

Zijn naam is intussen een label 
geworden, maar hoteleigenaar 
Michel Reybier is nog steeds 
gehecht aan de clubgeest van 
zijn hotels. “Mijn wens? Dat al mijn 
gasten, bekend of onbekend, zich 
altijd erkend en thuis voelen.” Maak 
kennis	met	La	Réserve	Genève	–	
het moederhotel van de La Réserve 
Collection – en de twee nieuwe 
hotels in Zürich en de Bordeaux.

Verloren paradijs in Genève
Aan	het	meer	van	Genève	ligt	een	
verborgen toevluchtsoord, alleen 
beschikbaar voor zij die het weten … 
La	Réserve	Genève	is	een	geheim	en	
luxueus spahotel, weg van nieuwsgie-
rige blikken. Ontworpen als een lodge, 
heeft het veel weg van een verloren 
paradijs aan de rand van legendarisch 
Afrika. De kamers en suites vertellen het 
verhaal van een prachtige reis door het 
Afrikaanse continent.

Gerestyled door Philippe Starck
Onlangs opende La Réserve Eden au 
Lac opnieuw de deuren. Het legenda-
rische hotel werd honderd jaar geleden 
opgetrokken aan de oevers van het 
Meer van Zürich. Vandaag is het het 
majestueuze gebouw helemaal ge-
renoveerd en gerestyled, gevoed door 
de creativiteit van de wereldberoemde 
Franse	designer	Philippe	Starck	himself.

“La Réserve Eden au Lac is als 

rock-’n-rolldansen met de koningin van 
Engeland. Alles is traditioneel, maar 
resoluut onconventioneel. Een tijdloze 
cocktail van classicisme, moderniteit, 
intelligentie en creativiteit”, aldus de 
topontwerper.

Wijnranken van Haut-Médoc
Genesteld	in	de	wijnregio	van	Bordeaux	
ligt La Maison d’Estournel, nieuw in La 
Réserve Collection. Een charmant land-
huis waar je in alle rust de batterijen kan 
opladen. Je verblijft in het hart van de 
natuur, tussen de wijngaarden en eeu-
wenoude gronden van de Haut-Médoc.

Geniet	van	de	informele	en	attente	
service, en voel je thuis in het verfijn-
de interieur. Helemaal ontsnappen 
aan de dagelijkse routine? Vanop het 
gracieuze zuilenbalkon van je Junior 
Terrasse Suite zie je wijnranken tot aan 
de horizon. Hier waan je je eigenaar van 
het landgoed.

“La Réserve Eden au Lac is als 
rock-’n-rolldansen met de koningin 
van Engeland” Philippe Starck

 La Réserve Collection is de selectie luxehotels 

van Michel Reybier. Alles staat in het teken van 

ultrapersoonlijke diensten en een heruitgevonden, 

luxueuze levensstijl. Als je persoonlijke Travel 

Expert geef ik je graag meer informatie.

La Réserve Col lection
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d’Estournel

La Réserve 
Eden au Lac

La Réserve 
Genève



Graag zelf rondtoeren?
Doe je op vakantie graag je eigen boodschap-
pen, op zoek naar lokale specialiteiten? Al die 
geuren, smaken en producten die je thuis niet 
hebt … Vol verse lekkernijen en exotische ont-
dekkingen rijd je terug en ’s avonds geniet je 
van	je	zelfgemaakte,	lokale	maaltijd.	Ga	je	liever	
uit	eten?	Geen	probleem,	met	een	huurauto	
rijd je zo een dorpje verder om ook daar weer 
iets nieuws te ontdekken.

Je ziet veel meer van de omgeving als je zelf 
kunt rondtoeren en stoppen waar jij het leuk 
vindt. Een mooie tocht door de bergen, lekker 
lunchen met zicht op zee, authentieke dorpjes 
verkennen, leuke ontmoetingen met locals en 
genieten van het prachtige uitzicht onderweg. 
Dat is wat een huurauto zo leuk maakt.

Beste all-inclusive voorwaarden
Maar een auto huren is toch duur? Als je alle 
kosten op een rijtje zet, kan een huurauto je 
juist veel besparen. Ben je van plan om excur-
sies te maken, dan heb je de huurauto er snel 
uit. Reken maar eens uit hoeveel drie excursies 
voor	een	gezin	van	vier	kosten.	Gemiddeld	be-
taal je 50 euro per persoon, dat kost je dan zo’n 
600 euro. Terwijl je voor een huurauto gemid-
deld maar 350 euro per week kwijt bent.

Reserveer je een huurauto op voorhand? Dan 
kom je vaak voordeliger uit en heb je meer 
keuze. Bovendien heb je dan geen gedoe met 
een plaatselijke autoverhuurder over de prijs en 
bijkomende, onduidelijke verzekeringen. Boek 
je voor vertrek via autohuurspecialist Sunny 
Cars,	dan	zit	dat	in	één	keer	goed.	Geen	kleine	
lettertjes, vage verhalen, onverwachte kosten 
voor extra verzekeringen of andere toeslagen. 
Gewoon	een	heldere	prijs	met	de	beste	all-in-
clusive voorwaarden en één nummer dat je 
24/7 kunt bellen. Dat rijdt nog aangenamer.

 Sunny Cars is een van de grootste onafhankelijke aanbie-

ders in autoverhuur. Op ruim 8.000 bestemmingen geniet 

je steeds van de beste voorwaarden, volledig all-inclusive. 

Geen extra verzekeringen afsluiten, geen verborgen kosten 

en geen gedoe ter plaatse. Alles is al in de prijs inbegrepen. 

Contacteer me vrijblijvend voor meer informatie.
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Sunny Cars

JOUW VAKANTIE: PAS COMPLEET  
MET EEN HUURAUTO

Met een huurauto kom je op de leukste plekken, die je ook nog eens op je eigen tempo kan ontdekken. Geen 
gedoe met lange transfers, dure taxiritjes of bussen die onregelmatig rijden. Op vakantie heb je juist alle vrij-
heid. Of je nu gaat roadtrippen, relaxen aan het strand, of af en toe de omgeving wil verkennen: een huurauto 
maakt jouw vakantie compleet.



Alpen van Julius Caesar
De Sloveense Alpen zijn zo mooi, dat 
Julius Caesar himself er zijn naam 
aan gaf: de Julische Alpen. Het Triglav 
National Park, de bergen van Savinja 
en de Logarvallei, onmogelijk om je 
fototoestel hier in de rugzak te laten. 
Om nog maar te zwijgen over de kerk 
op een eiland midden in het Bledmeer. 
Net een sprookje.

Graag	wat	actie?	Deze	regio	is	een	
outdoorparadijs van vijftig tinten groen 
met zinderende hiking en biking trails, 
en andere uitdagingen vol adrenaline.

Sloveens Istrië
De sfeer van de Middellandse Zee 
opsnuiven doe je in de middeleeuwse 
havenstadjes Piran en Koper. Of trek 
het groene hinterland van Istrië in, in 
het Sloveense deel van het schiereiland. 

Andere aanraders zijn de zoutpannen 
van	Sečovje	en	de	Vallei	van	Vipava,	
vorig jaar door de beroemde reisgids 
Lonely Planet opgenomen in de top 10 
mooiste Europese bestemmingen. In 
de Karst-regio ontdek je dan weer de 
ondergrondse wonderen van de grotten 
van Škocjan en Postojna.

Cultuur in Ljubljana
Centraal-Slovenië is een mix van 
bruisende steden, met Ljubljana als het 
hart van de regio. De hoofdstad staat 
gekend om zijn duizend gezichten aan 
kunst en cultuur. Ook de steden Kamnik, 
Škofja Loka en Novo Mesto tonen je 
zowel traditie als moderne cultuur. 
Daarnaast is Centraal-Slovenië de 
place to be voor oeroude natuur. In de 
bossen	van	Kočevsko,	het	domein	van	
de bruine beer, ontrafel je de geheimen 
van het Sloveense natuurerfgoed.

Wellness en wijn
Een vakantie vol ontspanning voor 
lichaam en geest? Verborgen parel 
Sloveens Pannonië heeft als well-
nessbestemming heel wat te bieden. 
Geef	je	gezondheid	en	welzijn	de	
nodige boost in de thermale wateren. 
Levensgenieters halen hun hart op in 
de wijnregio’s van Haloze, Prlekija en 
de wijngaardhuizen van Dolenjska. De 
lokale wijnen gaan perfect gepaard met 
de hartige keuken van Slovenië.

 Waar je ook kijkt, Slovenië is een groene,  

actieve en gezonde bestemming. Het is al jaren 

een voortrekker in duurzame ontwikkeling, wat 

hen als eerste land ter wereld de titel Global 

Green Destination bezorgde.

Slovenië
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HET BEST BEWAARDE GEHEIM 
VAN EUROPA?

Dat Slovenië het Engelse woordje ‘love’ bevat, kan geen toeval zijn. Het verhaal van deze bestemming is er dan ook 
een van de liefde voor natuur. ‘s Ochtends skiën en ‘s namiddags zwemmen in de Middellandse Zee? In het compacte 
en verrassend veelzijdige Slovenië kan je dat dus écht. Dit groene paradijs kon gewoon niet langer geheim blijven.

Bled

Ljubljana

Piran

Goriška Brda



ontspanning.	Geniet	van	uitzonderlijke	
diensten in vier heel aparte werelden:

• Explorer Cove: een plek voor klei-
ne en grote avonturiers. Met een 
brede waaier aan activiteiten voor 
het hele gezin.

• Caribbean Paradise: het hart van 
het resort, midden in het tropische 
groen. Ideaal voor actieve volwas-
senen en gezinnen met tieners.

• Emerald Jungle: een Zen Zone 
met een focus op rust en welzijn. 
Voor volwassenen die bovenal rust 
zoeken.

• Archipelago: een uitzonderlijke 
oase van rust langs de oceaan, in 
een verfijnde en romantische sfeer. 
Voor koppels die op zoek zijn naar 
ultieme luxe, met een privézwem-
bad en buitendouche. De ideale 
ontspanningsplek om te genieten 
van elkaar.

 Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive 

vakantieresorts op uitzonderlijke locaties. Op maat 

van levensgenieters die complete ontspanning, 

luxe en privacy zoeken. Als je persoonlijke Travel 

Expert geef ik je graag meer informatie.

Langs de ongerepte Noordkust 
van de Dominicaanse Republiek 
is de natuur heer en meester. 
Hier ligt het gloednieuwe Michès 
Playa Esmeralda, het eerste 
Exclusive Collection Resort van 
Club Med in de Caraïben. Een 
buitengewoon natuurlijke setting 
met een uitgestrekt strand langs 
een riante palmentuin. Welkom in 
deze getaway to paradise!

Walvissafari in Samaná Bay
Michès is een verborgen paradijs, 
tussen de turquoise oceaan en de tro-
pische jungle, op zo’n 75 minuten rijden 
van Punta Cana. De ligging van Michès 
Playa Esmeralda is perfect voor onver-
getelijke excursies in de buurt. Verken 
ongerepte stranden, ga op walvissafari 
in Samaná Bay, schommel op de top 
van de beroemde Montaña Redonda of 
bewonder de waterval van El Limón.

4 Aparte werelden
Midden in het tropische regenwoud 
biedt dit allereerste eco-chic 5 
Tridents Club Med Resort je volledige 

KROONJUWEEL IN DE  
DOMINICAANSE REPUBLIEK

Opening Michès Playa Esmeralda

Duurzaam op vakantie

Michès Playa Esmeralda is een 
oase van rust, met aandacht voor 
de Dominicaanse fauna en flora. 
Als voortrekker van duurzaam 
toerisme zet Club Med zich al 
meer dan 60 jaar in voor de 
bescherming van hun locaties. 
Ze zijn pionier op vlak van groen 
bouwen, ondersteunen de lokale 
productie, en maken personeel en 
reizigers bewust van de kwets-
baarheid van hun droomplekken.

Club Med
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Naast het ‘zoek het zelf maar uit’ online boeken en de aanpak van traditionele 
reisbureaus, bestaat er nog een derde weg: Travel Experts. Ons Travel Experts-
netwerk is sinds 2007 hard aan het werk om uw persoonlijke reisadviseur 
doorheen heel België te vertegenwoordigen. 

We nemen al jouw reiszorgen weg: stress en tijdsverlies door het overgrote 
aanbod online, de grote verantwoordelijkheid van alles zelf te boeken, de vraag of 
een accommodatie wel bij je verwachtingen aansluit ...
  
Kortom: samenwerken met een Travel Expert heeft alleen maar voordelen.

We zijn zelfstandige reisagenten met een trouw klantenbestand in je regio. Achter 
de schermen kunnen we rekenen op alle nodige administratieve en logistieke  
ondersteuning van ons professioneel, betrouwbaar netwerk met jarenlange ervaring 
in toerisme.

Als je persoonlijke Travel Expert garandeer ik je een deskundige en klantgerichte 
aanpak waarbij transparantie centraal staat.

Dankzij onze intensieve trainings- en opleidingsprogramma’s – aangevuld met ver-
schillende studiereizen – behoren we als ervaren Travel Expert tot de top van all-round 
reisadviseurs in België. Door een onderlinge nauwe samenwerking met onze collega’s 
hebben we ook voor zeer gespecialiseerde reisverzoeken het juiste antwoord in huis.

Persoonlijk advies  
op maat

Advies en een reisvoorstel 
op maat. Je bent altijd  
welkom bij ons, we weten 
precies wat je belangrijk 
vindt.

Waar en wanneer  
je wil

We hangen niet vast aan 
kantooruren of één locatie. 
En komen graag naar je toe 
of spreken af waar en wan-
neer je wenst.

Zonder tijdverlies 
of frustraties

Vertel ons je reisdromen. 
Als je persoonlijke Travel 
Expert werken we graag een 
voorstel op maat uit dat je 
verwachtingen gegaran-
deerd overtreft.

Onweerstaanbare 
reisvoorwaarden

Dankzij onze volumedeals 
met hotels, bestemmingen 
en touroperators geniet je 
van de beste voorwaarden 
wereldwijd.

We zijn uw persoonlijke reisadviseur, géén online reisverkoper

Wie zijn wij, uw Travel Expert?

MAAK KENNIS MET ONS
UNIEKE REISCONCEPT



V.
U.

 B
ia

nc
a 

Va
nl

off
el

d,
 S

ch
ot

el
st

ra
at

 2
0,

 3
51

1 S
to

kr
oo

ie

OMDAT REIZEN VOOR IEDEREEN ANDERS IS …

Travel Boutique 
Schotelstraat 20, 3511 Stokrooie

0477 94 92 07 • bianca.v@travel-experts.be
www.travelboutique.be

Kantoorbezoek op afspraak.


