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Gun uzelf die droomreis !

V.U. : Dirk Van Duyse, Grote Markt 72, 9100 Sint-Niklaas

kent ongetwĳfeld wel die opge-
wonden sfeer, de ochtend dat u op 
vakantie vertrekt. Zit alles wat u 

nodig heeft in de koffer, zit de zonnecrème 
wel in de handbagage, identiteitskaart niet 
vergeten? De gedachte aan het vliegtuig, de 
bus of het schip doet u er helemaal zin in 
krĳgen. Eindelĳk op vakantie!

En het zal een zorgeloze vakantie zĳn, want 

bĳ Reizen De Cauwer maken we het u graag 

gemakkelĳk. Ongeacht de bestemming die 

u kiest, ons team van ervaren reisadviseurs 

stelt graag alles in het werk opdat u van ie-

der moment van uw reis kunt genieten. Of u 

nu voor enkele dagen op citytrip vertrekt of 

een exclusieve uithoek van de wereld gaat 

ontdekken, elk detail wordt tot in de punt-

jes uitgewerkt. We zorgen voor de transfers, 

het hotel of het cruiseschip, precies zoals 

u dat mag verwachten van professionals. 

Overal waar u komt, zal men u opwachten 

en begeleiden naar uw bestemming, kamer 

of uitstap. 

We hopen dat dit magazine een bron van 

inspiratie mag zĳn voor uw volgende reis. 

Misschien is dit wel de gelegenheid om 

eens op een andere manier op vakantie 

te gaan. Wist u dat Reizen De Cauwer een 

enorme waaier van mogelĳkheden biedt? 

Een luilekkervakantie naar Bulgarĳe, een 

culinaire ontdekkingstocht doorheen het 

Verre Oosten of waarom niet: een luxe 

cruise in de Caraïben. U kunt bĳ ons te-

recht voor om het even welke bestemming. 

Dus waarom niet eens die droomreis uitkie-

zen? Wĳ zorgen voor de rest!

Veel lees- en wegdroomplezier!

U

Dirk Van Duyse
Zaakvoerder Reizen De Cauwer
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ECO-GLAMPING IN DE WILDERNIS 
Van Nairobi vlieg je naar de Masai Mara, een 

van de mooiste safariplekken op aarde. De 

landingsbaan is een strook aangestampte 

aarde. Het welkomstcomité een stel giraf-

fen, buffels, gazellen en zebra’s.

Thuisbasis voor deze glamping-safari is 

Emboo River, de ecolodge van Valery en 

Loïc. Hun verhaal begint in juli 2018, toen 

ze zelf op safari waren in de Masai Mara. Tĳ-

dens een diner raakten ze aan de praat met 

de manager over de impact en toekomst van 

safari’s. Op safari gaan in de Masai Mara én 

een positieve impact achterlaten, dat moest 

toch mogelĳk zĳn? 

Enkele maanden later in 2019 openden ze 

hun eigen ecolodge. Met William als mede- 

eigenaar en operationeel manager, dezelfde 

man van dat bewuste diner in 2018. Hĳ is 

een echte Masai en werkte zich op tot de 

beste gids van de Masai Mara.

SAFARIVOERTUIGEN OP ZONNE-ENERGIE
Voor Emboo River werd elk aspect van een 

safari opnieuw ontworpen. Geen lawaaie-

rige en stinkende dieselgeneratoren, geen 

druppel vervuild water. Alle open safarivoer-

tuigen rĳden namelĳk volledig op zonne- 

energie. Een heel speciale ervaring om  

geruisloos door de Masai Mara te rĳden en 

de verbaasde blikken van de dieren te zien.

Onlangs hoorde een gids een stil gebrul in 

de verte. Een geluid zo zacht dat het nooit 

boven een benzinemotor zou komen. De 

gids reed richting het geluid en de gasten 

zagen waarachtig een luipaard van dichtbĳ.

ZWEMBAD MET ZICHT OP WILDE DIEREN
Back to nature wil trouwens niet zeggen 

back to basics. Emboo River biedt een 

luxueus verblĳf, met alle comfort om je sa-

farivakantie ontspannen en gezellig te ma-

ken. Comfortabele tenten met zicht op de 

rivier, voorzien van lokaal op maat gemaakt 

meubilair. Spa-behandelingen op de rivier-

oever en heerlĳke maaltĳden met groenten, 

kruiden en fruit uit eigen tuin. En vanuit 

het zwembad kĳk je naar de passerende 

wilde dieren.

THUISKOMEN AAN DE INDISCHE OCEAAN
Na enkele dagen in de bush is het tĳd voor 

het volgende onvergetelĳke avontuur, in 

Mswambeni, op amper 30 km van de grens 

met Tanzania. Frederik, ook een Belg, ver-

wezenlĳkte er het vakantieoord van zĳn dro-

men. Pal aan een maagdelĳk wit strand met 

oneindige vergezichten op de Indische Oce-

aan. Live to Travel is er al jaren kind aan huis. 

 

Een safarireis is vaak een once-in-a-lifetime ervaring. Om die nog onvergetelĳker te maken, bundelt 
Afrikaspecialist Live to Travel de krachten met enkele Belgen die in Kenia elk hun bĳzondere droom 
waarmaken. Het beste van Oost-Afrika in een 10-tal dagen ontdekken? Het kan!

Emboo River Mswambeni Beach House
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Live To Travel 

Glamping & Beach Safari  
KENIA



  Live To Travel is dé specialist voor budget-

vriendelijke tot exclusieve op maat uitgewerkte 

reizen naar Afrika en de Indische Oceaan. Jaarlijks 

krijgen ze het vertrouwen van duizenden klanten 

voor het uitwerken van hun droomreis. Live To Travel 

gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Vraag naar 

hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Geniet bĳ aankomst van een apero bĳ het 

kampvuur op het strand. Niet te geloven dat 

je amper drie uur geleden nog in de Masai 

Mara stond.

Mswambeni Beach House is een aards para-

dĳs met zeven luxevilla’s en suites, alles sa-

men elf kamers. Gebouwd met eigen handen 

en met de hulp van twintig lokale arbeiders. 

Frederik wordt als een dorpeling gezien, en 

als gast van Mswambeni Beach House word 

je even hartelĳk begroet.

OPGELEID DOOR STERRENCHEF
Man, wat een plek. In Mswambeni Beach 

House liggen de onvergetelĳke momenten 

gewoon voor het rapen. Vanuit je hemelbed 

kan je bĳna recht je privézwembad indui-

ken. En wanneer de oceaan en het hagelwitte 

strand je lokken voor een wandeling langs 

de overhangende palmen, laat je dan vooral 

betoveren door het moment.

Eten kan waar en wanneer je wil. In je  

kamer, op het strand, aan het zwembad van 

je privévilla. De lokale koks werden trouwens 

eigenhandig opgeleid door sterrenchef Bart  

Desmidt van Bartholomeus uit Knokke-Heist.

PICKNICK BIJ DE OLIFANTEN
In en rond Mswambeni valt enorm veel te 

beleven. Ga diepzeevissen, duiken of snor-

kelen in Kisite-Mpunguti Marine National 

Park. Liever kitesurfen, mountainbiken of 

een deugddoende massage? Of wat dacht je 

van een picknick bĳ de olifanten van Shim-

ba Hills National Reserve?

Frederik kocht net zĳn eigen motorboot 

waarmee je op beach-safari kan trekken. 

Wanneer de boot aanlegt bĳ een witte 

zandbank midden in de oceaan, lĳk je he-

lemaal alleen in het paradĳs te zĳn. Nog be-

ter wordt het wanneer Frederik heerlĳke 

hapjes uit zĳn boot tovert, een koele fles 

champagne kraakt en toost op het goede 

leven. Hakuna Matata!

– 5 –

Om je safarireis nog 

onvergetelijker te maken, bundelt 

Afrikaspecialist Live to Travel 

de krachten met enkele Belgen 

die in Kenia elk hun bijzondere 

droom waarmaken.

Emboo River

Emboo River

Emboo River

Mswambeni Beach HouseMswambeni Beach House

Mswambeni Beach House



Culinaire excursie naar de 
smaken van Ligurië

ITALIË

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

in een prachtige, zonovergoten omgeving. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

KEUKEN VAN DE THUISKOMST
Locals bestempelen de Ligurische keuken als ‘la cucina del ritorno’: 

de keuken van de thuiskomst. Die bĳnaam heeft het te danken aan 

de Ligurische matrozenvrouwen die hun mannen na maanden op 

zee verwelkomden met lekker eten. Intussen vond de oorspronke-

lĳk sobere cuisine met  eenvoudige en gewone ingrediënten ook de 

weg naar verfijning.

Verrassend genoeg voor een kuststreek, is deze keuken niet uitslui-

tend op vis gericht. De Ligurische Zee levert op zich relatief weinig 

vis op, dus leerden ze hier noodgedwongen creatief koken met wilde 

kruiden, wit vlees, kaas en veel verse groenten.

GEGIDSTE FIETSTOCHT
Royal Hotel Sanremo ligt vlak aan een prachtige fiets- en wandel-

boulevard van 24 km langs de kustlĳn. Van hieruit neemt een ge-

specialiseerde gids je mee op een culinaire fietsroute. Hĳ dompelt 

je helemaal onder in de mediterrane cultuur.

Onderweg ontdek je de regionale specialiteiten van de Ligurische 

kustlĳn: pesto, focaccia en met kaas gevulde groenten zoals artisjok. 

Dankzĳ zĳn variëteit, seizoensgebondenheid en eenvoud zorgt 

deze keuken trouwens voor ideaal krachtvoer tĳdens het fietsen. 

Een uitgebalanceerde set van ingrediënten, smaak en energie.

Het hele jaar door fiets je in de Ligurische Rivièra in totale harmonie met de zon, de zee en … de lokale 
keuken. Samen met lokale partners stelde 5 sterrenhotel Royal Hotel Sanremo een culinaire fietsroute 

samen. De charmante vissersdorpjes en hun hoge, smalle huizen zĳn het beste decor om de delicatessen 
van dit verrassend stukje Italië te proeven.

Elegante uitvalsbasis voor 
lekkerbekken
Royal Hotel Sanremo ligt op een unieke locatie aan de Ita-

liaanse Riviera. Op slechts 45 minuten rijden van Nice en 25 

minuten van Monte Carlo, in een riant subtropisch park van 

16.000 m². Op enkele passen van de zee, het zandstrand en de 

fiets- en wandelboulevard. Dicht bij het stadscentrum en zijn 

wereldberoemd casino.

De 127 kamers en exclusieve suites hebben elk een gepersonali-

seerd design. Ze bieden een geraffineerd interieur, pure harmonie 

en ultieme elegantie.

Wie van lekker eten houdt, kan terecht in restaurant Fiori di Mu-

rano met panoramisch uitzicht. Restaurant Corallina zorgt dan 

weer zowel voor een informele lunch als een uitgebreid buffet. 

Voor een verfijnd romantisch diner kan je van juni tot september 

terecht op het terras van Il Giardino met zicht op de zee. 
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Qualitytime in 
de Caraïben

FAMILIEVAKANTIE

 Afro-Caribische tradities, een smeltkroes van culturen en tropische 

temperaturen. Curaçao is de perfecte uitvalsbasis voor gezinnen met kinderen. 

Vraag naar deze bestemming bij ons, uw reisagent. 

KINDVRIENDELIJKE STRANDEN
Heel wat stranden zĳn voorzien op de komst van gezinnen met 

kinderen. Het semi-omheinde Jan Thielstrand ten zuiden van 

Willemstad is bĳvoorbeeld ideaal voor een uitstap met de al-

lerkleinsten. Leuk om weten: het Jan Thielnatuurgebied iets 

verderop is de beste plek op Curaçao om flamingo’s te spotten.

Een ander geliefd familiestrand is Mambo Beach met zĳn zee-

parken. Aanrader is Dolphin Academy, een geëngageerd dolfij-

nenpark waar de dolfijnen vrĳ in open water kunnen zwemmen, 

maar steeds vrĳwillig terugkeren.

SUPPEN EN SNORKELEN
Liever wat meer actie? Trek er met de familie op uit tĳdens een 

boottocht naar Klein Curaçao en ga snorkelen om de onderwa-

terwereld te ontdekken. Grote kans dat je een zeeschildpad of 

zelfs een scheepswrak ziet.

In Cas Abao en Daaibooi Beach kan je ook gaan suppen en 

het eiland al peddelend verkennen. Vanop je board krĳgen de 

stranden en het water een heel andere dimensie. Al helemaal 

wanneer er van alles onder je door zwemt.

LUXUEUS OF KLEINSCHALIG?
Welk verblĳf je ook voor ogen hebt, op Curaçao vinden we steeds 

een accommodatie die bĳ je wensen past. Van een kleinscha-

lige bed & breakfast, tot een luxueuze privévilla. Een kleurrĳk 

vakantiehuis voor de hele familie, liefst met oma en opa erbĳ? 

Liever een boetiekhotel of all-inclusive resort?

Dat vrĳwel alle hotels op wandelafstand van het strand liggen 

en een zwembad hebben, is ook voor kinderen heel fijn. Dat 

de inwoners van Curaçao kinderen bovendien een warm hart 

toedragen, merk je al heel snel. Zo hoef je op restaurant nooit om 

een kinderstoel te vragen, en kan je altĳd makkelĳk een oppas 

regelen voor een romantische avond met z’n twee.

oe jouw familievakantie op Curaçao er kan uitzien? 
Terwĳl de kinderen zich uitleven op het strand, maak 
je eindelĳk tĳd voor dat langverwachte boek. Of sluit 

je stiekem de ogen onder de parasol. Ga daarna met het hele 
gezin op snorkel-, sup- of wildlife-avontuur en maak het kind 
in jezelf wakker.

H

Grote Knip, Curaçao

Willemstad, Curaçao

Mambo Beach Boulevard, Willemstad, Curaçao
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STAD AAN DE BOSPORUS
Istanbul is een historisch, maritiem han-

delsknooppunt tussen de Middellandse en 

de Zwarte Zee. Onder de naam Constan-

tinopel benoemd tot hoofdstad van het 

Byzantĳnse en Ottomaanse Rĳk, hield de 

stad tal van wereldmachten eeuwenlang in 

zĳn ban. 

Na de verovering van de kruisvaarders in 

1204, kreeg Constantinopel zelfs een Bel-

gisch kantje. Boudewĳn IX, toen nog Graaf 

van Vlaanderen, werd aangesteld als de eer-

ste keizer van het zogenaamde Latĳnse Rĳk.

CITYTRIP TOP 10
Wist je dat de exotische stad aan de Bo-

sporus een van de enige steden in de we-

reld is die zich in twee continenten tegelĳk 

bevindt? Ook vandaag komen Europa en 

Azië er op een fascinerende manier samen.

Dat je Istanbul in tal van top 10-lĳstjes zal 

zien staan als een van de mooiste citytrip-

bestemmingen wereldwĳd, is alvast geen 

verrassing voor wie er al geweest is. De 

culturele bezienswaardigheden zĳn talrĳk, 

de architectuur is simpelweg verbluffend. 

Om er enkele op te noemen: de Hagia Sophia 

(ook wel Aya Sophia), ooit de grootste kerk 

van het christendom; de Blauwe Moskee met 

zĳn opvallende Iznik-tegels en het Topkapi- 

paleis van Sultan Mehmet II.

NIEUWE VAARROUTES
Benieuwd naar de schatten van Istanbul en 

het erfgoed van de oostelĳke Middellandse 

Zee? Seabourn pakt uit met een mix van 

nieuwe vaarroutes. Op 10 en 24 oktober 

2020 zet cruiseschip Seabourn Ovation 

koers naar Turkĳe vanuit Athene, via de 

Griekse Eilanden. 

Op deze 7-daagse cruise ontdek je Patmos 

en Mykonos in de Egeïsche Zee, Kreta, en 

Skiathos in de Dodekanesos. Voor je in 

Weelderige cruise naar 
TURKIJE

Istanbul aankomt, bezoek je de charman-

te havenstad Bozcaada op het eiland Tene-

dos. In Kuşadası geniet je van een klassiek 

privéconcert onder de sterrenhemel in de 

ruïnes van Efeze.

TWEE CRUISES IN ÉÉN
Alternatief is er ook een cruise vanuit Istan-

bul naar de Griekse bestemmingen Lim-

nos, Rhodos, Santorini, Spetses en Athene. 

Langs de turquoise kust van Turkĳe bezoek 

je de badsteden Çeşme en Bodrum. In 2020 

zĳn er twee afvaarten: op 17 en 31 oktober.

Turkĳe nog dieper doorgronden? Dan kan 

je deze twee 7-daagse vaarprogramma’s ook 

combineren in één meeslepende reiserva-

ring van 14 dagen. Voor een zogenaamde 

back-to-back-cruise werken we dan altĳd 

een tarief uit dat een pak voordeliger is dan 

de twee cruises apart.

Vanaf oktober 2020 wordt Istanbul opnieuw opgenomen als aanleghaven in de vaarplannen van Seabourn. 
Wie beter dan deze luxerederĳ en vaste partner van Unesco om het culturele erfgoed van het Byzantĳnse 
en Ottomaanse Rĳk samen te ontdekken? Stap aan boord van de Seabourn Ovation, de oostelĳke Middel-
landse Zee wacht op jou!
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Seabourn  



 Seabourn is een pionier op vlak van ultraluxe in cruises en erg geliefd bij 

Belgen. Hun vloot bestaat exclusief uit kleinschalige all-suiteschepen met plaats 

voor 458 tot 600 gasten. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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cruisepartner 
van Unesco 

Werelderfgoed
Duurzaam toerisme bĳ werelderfgoedsites ligt Seabourn nauw aan 

het hart. Als vaste partner van Unesco helpt de rederĳ de erfgoed- 

organisatie in zĳn missie om culturele en natuurlĳk schatten over 

de hele wereld te identificeren, te beschermen en de onschatbare 

waarde ervan te onderstrepen. 

Reizen met Seabourn betekent dat je diepere inzichten krĳgt 

over de intrigerende erfgoedsites. Een deel van de opbrengsten 

van de excursies aan wal doneert de rederĳ aan het Unesco  

Werelderfgoedfonds. Zo draag ook jĳ bĳ aan duurzaam toerisme.



Seychellen
ECO-RESORT OP PRIVÉ-EILAND
Het kleine Sainte-Anne in het hart van de 

Seychellen is één van de acht eilanden die 

deel uitmaken van Sainte-Anne Marine Na-

tional Park, een beschermd zeegebied. Op 

dit privé-eiland opent in oktober een gloed-

nieuw eco-resort: Club Med Seychelles 5 . 

Maak de ontdekkingsreiziger in jezelf wak-

ker en beleef een vakantie in harmonie met 

de exotische natuur.

ROBINSON CRUSOE
‘Robinson Crusoe Chic’, zo kan je de stĳl 

van het resort het best omschrĳven. In je 

oor een sportieve uitdaging en onvergetelĳke familievakantie in één moet 
je bĳ Club Med zĳn. Nog nooit deze vakantieformule uitgeprobeerd, maar 
wel benieuwd wat je mag verwachten? Of weet je als vertrouwde Club Med- 

ganger nog niet waarheen? We zetten graag deze twee nieuwe en één volledig vernieuwd 
Resort in de kĳker.

  Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive 

vakantieresorts op uitzonderlijke locaties. Op maat 

van levensgenieters die complete ontspanning, luxe 

en privacy zoeken. Vraag naar hun aanbod, bij ons, 

uw reisagent.

V

‘Robinson Crusoe Chic’, zo kan 

je de stijl van het resort het best 

omschrijven.

CLUB MED SEYCHELLES 5

luxueuze kamer of suite is het jungle-gevoel 

nooit ver weg. De zichten over de Indische 

Oceaan vanuit het Zen-zwembad geven je 

vakantie echt een avontuurlĳke touch. 

Naast duiken, snorkelen, zeilen en kajakken, 

geniet je in deze Club Med van familie- 

ervaringen die je nergens anders kan  

beleven. Zoals een speurtocht met het hele 

gezin naar de natuurlĳke rĳkdommen van 

het eiland. Ook met z’n tweetjes kan je zalig 

genieten, zoals een privédiner op het strand 

of wandelyoga in de jungle.

Club Med Seychelles 5
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  Club Med

Ontdek de nieuwste Resorts
van Club Med 

DOE-VAKANTIE VOOR ALLE LEEFTIJDEN



Franse Alpen
SKIRESORT MET ZINDEREND 
WINTERSPORTAANBOD
In december opent Club Med La Rosière 4 , 

een nieuw skiresort met 5  Zone in de 

Savoie-regio. Waar je ook staat, op 1.850 m 

hoogte geniet je van een zuidelĳk 180°-pano-

rama op de Tarentaise-vallei. Zet je schrap 

voor een zinderde skivakantie in het gebied 

waar Hannibal met zĳn olifanten de Alpen 

overstak. Je kan hier zowel op Frans als  

Italiaans grondgebied skiën. De restaurants 

bundelen de twee culturen tot een blend van 

Franse en Italiaanse gastronomie.

SLEDETOCHT MET HUSKY’S
In het resort geniet je van een uitnodigen-

de alpensfeer met een moderne twist. De 

inrichting van de kamers is geïnspireerd 

op bergtradities zoals bloemmotieven, koe-

bellen en houten afwerkingen die de gezel-

ligheid van alpine chalets zo typeert.

Een uitgebreid wintersportaanbod waaron-

der skiën, snowboarden en wandeltochten 

met sneeuwschoenen. Op de Xtreme Luge, 

een rodelbaan op één rail, maak je een lange 

afdaling  langs hellingen en bochten aan 45 

km/u. Andere onvergetelĳke momenten zĳn 

de sledetocht met husky’s, je door de berg-

wind laten voorttrekken met een sneeuw-ki-

te en een avondje kaasfondue in een iglo. Waar je ook staat, op 1.850 m 

hoogte geniet je van een 

zuidelijk 180°-panorama op de 

Tarentaise-vallei.

CLUB MED LA ROSIÈRE 4

In je persoonlijke oase 

van rust kunnen enkel de 

overvliegende pelikanen je 

middagdutje nog verstoren.

CLUB MED CAP SKIRRING 4

Club Med La Rosière 4  met exclusieve 5  Zone

Senegal
AUTHENTIEK AFRIKAANSE VIBES 
Op ontdekking in Afrika? De weelderige 

Casamance-delta is een schoolvoorbeeld 

voor de ruige schoonheid van de Senegalese 

savanne. Dit tropische juweel ontdek je best 

vanuit het recent vernieuwde resort Cap 

Skirring 4 . Een haast legendarisch Club 

Med Resort, langs een met palmbomen 

omzoomd strand dat zich kilometerslang 

uitstrekt.

MET DE JEEP DOOR DE BUSH
Je logeert tussen de palmbomen, vlak aan 

het strand. In de schaduw van de rieten da-

ken van het resort vind je de beste plek om 

heerlĳk te relaxen. In je persoonlĳke oase 

van rust kunnen enkel de overvliegende 

pelikanen je middagdutje nog verstoren. 

Ook goed toeven is het op het terras van 

Beach Lounge, sierlĳk geïntegreerd in het 

omliggende tropische bos.

Cap Skirring is een geliefd resort bĳ golf-

liefhebbers. De unieke 9-holesbaan loopt 

op sommige delen zelfs langs de zee. Of wat 

dacht je van een boottocht met een cata-

maran, de bush verkennen met een jeep of 

tussen de mangroves varen met een kano? 

Om je onder te dompelen in de couleur lo-

cale, regelen we graag een hengelexcursie 

op de ‘bolongs’, de kenmerkende zoutwa-

terkanalen van de Senegalese kust. Of maak 

kennis met de kleurrĳke festiviteiten, ritu-

elen en dansen van het Diola-volk.

Club Med Cap Skirring 4
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vakantiewoningen 

VAKANTIEHUIZEN

  Interhome is dé specialist in de verhuur van vakantiehuizen, met in 

het aanbod woningen in heel Europa en in de staten California, Florida, 

Washington en New York City in de USA. Waaronder villa’s met zwembad, 

chalets, appartementen en zelfs 4.000 huizen waar je tot aan de deur kan 

skiën! Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

TREND 1: 
SCANDINAVIË STEEDS POPULAIRDER

Een vakantie met huurwoning in Scandinavië wordt steeds 

populairder. Klassieke bestemmingen in Zuid-Europa zoals 

Spanje, Frankrĳk en Italië blĳven uiteraard op kop, maar de 

Noordse landen komen steeds vaker op de radar. Vermoedelĳk 

waren het de laatste warme zomers die meer mensen naar het 

noorden stuurden.

Van alle reizigers die in Scandinavië een vakantiehuis zochten, 

koos 42% voor Denemarken. Denemarken, makkelĳkst bereik-

baar met de auto, is dan ook de ideale instapbestemming voor 

iedereen die Scandinavië op zĳn lĳstje heeft staan. Plaatsen 

twee en drie waren voor Noorwegen (32%) en Zweden (18%).

TREND 2:
MEER VRAAG NAAR AIRCO

Onze hittegolven zorgden niet alleen dat wĳ Belgen meer naar 

het noorden gingen … In twee jaar tĳd steeg bĳ Interhome de 

vraag naar vakantiehuizen met airco met zo’n 40%. Vooral 

bĳ de bestemmingen Spanje en Frankrĳk werd gezocht naar  

voldoende verkoeling.

Goed nieuws: bĳ Interhome is meer dan de helft van de ruim 

3.500 Spaanse woningen uitgerust met airco. Als we kĳken 

naar de vakantiehuizen aan de Franse mediterrane kust is dat 

zelfs 61%.

at vakantiegangers onbezorgd kunnen thuiskomen 
op vakantie, daar zorgt Interhome al meer dan 50 
jaar voor. Bĳ deze specialist weten ze dan ook als 

geen ander wat jĳ van je vakantiehuis verwacht. Hier lees 
je welke trends hen het meeste opvielen in de afgelopen en 
komende vakantieperiodes.

D

 Vakantiehuis Lingås, Noorwegen

Vakantiehuis Vlastelini II, Kroatië

Vakantiehuis Orust/Ellös, Zweden

Vakantiehuis Orust/Ellös, Zweden

Ruka ski chalet, Finland
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TREND 3:
FLORIDA IN DE LIFT

Voor 2020 zien we bĳ Interhome 32% meer verhuringen van vakan-

tiewoningen in Florida. In Orlando opende Walt Disney World met 

‘Star Wars: Galaxy’s Edge’ namelĳk een gloednieuwe themazone. 

Iets dat Belgische Star Wars-fans duidelĳk niet willen missen. 

Ook al zou je er niet spontaan aan denken, ook in Amerika kan je 

gewoon een vakantiewoning huren. Niet alleen binnen Europa. 

Vergeleken met andere verhuuragentschappen in en rond Orlando 

heeft Interhome trouwens een streepje voor. 

Je vakantiehuis pas bĳ aankomst toegewezen krĳgen is een typische 

gang van zaken in Florida, maar gelukkig niet bĳ Interhome. Geen 

onaangename verrassingen dat je huis er anders uitziet, of verder 

van Walt Disney World ligt dan gepland. Bĳ Interhome ben je gerust 

dat je effectief het huis krĳgt dat je geboekt hebt. 

Bovendien ben je ook altĳd zeker van lokale bĳstand ter plaatse. 

Hun lokale aanwezigheid garandeert een eenvoudige sleutelover-

dracht en een persoonlĳk aanspreekpunt voor hulp en advies op 

bestemming, mocht dat nodig zĳn.

Met Sherlock Holmes  
op zoek naar clues

In Meiringen in de Zwitserse Berner Alpen opende eind vorig jaar het nieuwste SwissPeak Resort. Je  
geniet er van eersteklas panorama-appartementen met prachtige zichten over de Zwitserse Alpen. En wat 
je misschien nog niet wist: nergens anders komen de mysteries van Sherlock Holmes sterker tot leven …

Bergdorp Meiringen is een sleutellocatie in de avonturen van Sherlock Holmes. Het personage van Sir Arthur 

Conan Doyle viel hier samen met aartsvĳand Moriarty in de dieptes van de beroemde Reichenbachwaterval.

In het bergdorp kan je meedoen aan spannende speurtochten en moordmysteries ontrafelen. Ook het 

raadselachtige Sherlock Holmes-museum bezorgt het hele gezin een bĳzondere ervaring. Lonen in deze 

contreien ook meer dan de moeite: het ravĳn van Aareschlucht en het in de winter toegankelĳke skigebied 

van Meiringen-Hasliberg.

De appartementen van SwissPeak Resorts Meiringen zĳn geschikt voor maximaal 8 personen.

Miami, Florida
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Poolexpedities, culturele rondreizen, Nederlandstalig 

begeleide groepsreizen en reizen op maat? Die 

buitengewone belevenissen voor de meerwaardereiziger 

vind je bij Asteria Expeditions. Vraag ernaar bij ons, 

uw reisagent.

BOEIENDE VERSCHILLEN
Rusland staat voor een verrassend gro-

te diversiteit. Een rondreis bezorgt je 

dan ook een fascinerende en contrast- 

rĳke ervaring. Ook de steden en het 

platteland verschillen enorm van el-

kaar. Net als de belangrĳke steden Sint- 

Petersburg en Moskou onderling. Inwoners 

van Sint-Petersburg vinden dat zĳ in het 

culturele hart van Rusland wonen. Mosko-

vieten zien hen dan weer niet als Russen 

maar als reserve-Europeanen.

HET ICONISCHE KREMLIN
Het glorieuze Moskou is een stad van con-

trasten: historisch en modern, traditioneel 

en technologisch, klassiek en hedendaags. 

Met zĳn dikke muren, statige gebouwen 

en gouden koepels vormt het Kremlin een 

soort stad in de stad. Een symbool voor 

Russische macht en cultuur. Geen foto of 

reisgids kan je voorbereiden op de sensatie 

van op het Rode Plein te staan. 

KUNST IN SINT-PETERSBURG
Na een bezoek aan Nederland in 1703 sticht-

te Peter De Grote de stad Sint-Petersburg. 

Uit het niets. Enorm gecharmeerd door 

Amsterdam wou hĳ een soortgelĳke stad 

nabouwen, inclusief brede grachten. Ook 

voor Franse en Italiaanse bouwstĳlen had 

de tsaar een grote voorliefde. Keizerlĳke re-

sidenties en architectonische hoogtepunten 

maken van Sint-Petersburg een ware parel.

De Hermitage is een van de omvangrĳkste 

kunstmusea ter wereld. Mocht je elk van 

Ben je net als wĳ geïntrigeerd door de rĳke cultuur van Rusland, Unesco Werelderfgoed en de pracht en 
praal van de tsaren? Combineer dan de wereldsteden Moskou en Sint-Petersburg met een riviercruise. 
Met Asteria Expeditions geniet je van een boeiende 12-daagse rondreis met Nederlandstalige begeleiding.

Moskou, Sint-Petersburg
RUSLAND

Moskou

Sint-Petersburg

de 150.000 tentoongestelde werken enkele 

seconden bekĳken, dan ben je uitgerekend 

9 jaar zoet.

RIVIERCRUISE IN GRANDEUR
De tweede helft van deze rondreis door 

 Rusland zet zich voort op de Volga, de langste  

rivier van Europa. Aan boord van klasse- 

schip Volga Dream onthaast je in alle  

grandeur langs de Russische binnenwateren.

De vaarroute voorziet rĳkelĳk in kloosters, 

kerken en ander werelderfgoed. Onder-

weg bezoek je onder andere Mandrogi, het  

eiland Kizhi en Ruslands zowat oudste  

steden Jaroslavl en Uglich. 

Vertrekdatum 
Groepsreis Rusland
Deze Nederlandstalig begeleide groeps-

reis naar Rusland vertrekt op vrijdag 

31 juli 2020. In Moskou en Sint- 

Petersburg verblĳf je in 5 sterrenhotels 

en kan je rekenen op Nederlandstalige 

gidsen. Meer weten? We geven je graag 

extra informatie.
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Asteria Expeditions



  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. Vraag naar deze bestemming bij ons, 

uw reisagent. 

HIKING IN SLOVENIË
Welke regio je ook wil ontdekken, in Slove-

nië tref je overal goed onderhouden en ge-

markeerde hikingtrails aan. In totaal zelfs 

meer dan 10.000 km. De Julische Alpen, ge-

noemd naar Julius Caesar himself, bieden 

zowel uitdagende als minder veeleisende 

wandeltrajecten. Geniet van prachtige uit-

zichten over de Triglav, met zĳn 2.864 m de 

hoogste berg van Slovenië.

Voor een gezonde wandeling met het hele 

gezin raden we de Sloveense hooglanden 

aan. De Pohorje, Idrĳa-Cerkno of Škofja Loka 

zĳn prachtig groene heuvellandschappen.

FIETSROUTES DOOR EEN 
OPENLUCHTMUSEUM
In 2019 sloot de Sloveen Primož Roglič het 

wielerjaar af als nummer 1 op de wereldrang-

lĳst. Zo dynamisch hĳ is als klassementsren-

ner, zo veelzĳdig is zĳn thuisland als fiets-

bestemming. Langs uitgestrekte bossen en 

heuvellandschappen vind je fietsroutes voor 

families en doorgewinterde fietsers.

Trek met de mountainbike door het pla-

teau van Velika Planina, een van de meest 

sprookjesachtige plekken van Slovenië. Het 

gelĳknamige schaapherdersdorp met zĳn 

karakteristieke houten gebouwen vormt 

een betoverend openluchtmuseum. Een 

ander bĳzonder mountainbike-avontuur 

beleef je langs de ondergrondse route 

door de mĳntunnels van de Peca-berg in 

Noord-Slovenië.

48 NATUURLIJKE ZWEMWATEREN
In Slovenië is water nooit ver weg. Het land 

telt maar liefst 48 officieel erkende natuur-

lĳke zwemwateren. Zo zorgt een duik in het 

meer van Bloško, Podpeško, Bled of Šmar-

Duizenden kilometers aan bewegwĳzerde wandelroutes. Bergen, bossen en heuvelland doorkruisen op 
de fiets. Of je uitleven tĳdens raften, kajakken en andere meeslepende wateractiviteiten in de weelderige 
natuur. Kies voor een actieve vakantie in Slovenië en laat je verrassen door het groene hart van Europa.

ACTIEVE VAKANTIE

In 2021 wordt Slovenië uitverkoren tot Europese Regio van de Gastronomie. Koppel je wandel- 

of fietsvakantie aan een culinaire route en kies voor dubbel genieten.

TIP

tinsko alvast voor de nodige verfrissing  

tĳdens je zomervakantie.

Naast een verkoelende zwembeurt, is 

Slovenië ook een ideale bestemming voor 

boeiende wateractiviteiten. Wie gaat raften, 

kanoën of kajakken door de groene natuur 

en de pittoreske valleien, ontdekt Slove-

nië vanuit een ander perspectief. Ook op 

stroomversnellingen van de smaragdgroe-

ne Soča-rivier pompt de adrenaline door 

je hele lĳf. De rivieren Ljubljanica, Krka en 

Mura zĳn dan weer perfect voor een actieve 

middag met de kano. 

Bled Julische Alpen

Soča-vallei
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ZEELEEUWEN & WALLABY’S
In Adelaide word je ondergedompeld door 

de Australische geschiedenis en verken je 

de Murray-rivier met een raderstoomboot. 

De ruige bergkammen, watervallen en kre-

ken van Morialta Conservation Park tonen je 

daarna de spectaculaire natuur ‘down under’.

Bezoek in Seal Bay op Kangaroo Island de 

tweede grootste zeeleeuwenpopulatie van 

het continent. Op de motorbootexcursie 

kom je met wat geluk zelfs dolfijnen tegen. 

Terug aan wal, in het Kangaroo Island Wild-

life Park, ga je op zoek naar kangoeroes, 

koala’s, wallaby’s en pinguïns.

VALLEY OF THE GIANTS
Op dag 6 meer je aan in Albany. Na een 

segway-tour door de oudste stad van West- 

Australië, reis je verder naar Valley of the 

Giants. Via het bruggenparcours op 40 m 

hoogte, wandel je dwars door de kruinen 

van het meer dan 400 jaar oude eucalyp-

tusbos.

Het Australische onderwaterleven van 

dichtbĳ meemaken? Het Underwater Ob-

servatory, op 8 m diepte onder de pier van 

Busselton, is een van de enige plekken ter 

wereld om het wildlife van de oceaan in 

zĳn natuurlĳke habitat te zien. Je spot er 

meer dan 300 soorten tropische vissen en 

kleurrĳk koraal.

RODE KLIFFEN VAN KALBARRI
Volgende halte: Geraldton en Kalbarri Nati-

onal Park. De steile rode kliffen en bergklo-

ven uit zandsteen vormen een van de meest 

spectaculaire landschappen van Australië. 

Trekpleisters die je zeker niet wil missen 

zĳn Natural Bridge en Nature’s Window. 

Tĳdens de panoramische vlucht nadien 

ervaar je de 120 eilanden van de Houtman 

Albrolhos-archipel vanuit de lucht.

Voor de EUROPA 2 je naar Bali brengt, stop 

je nog een laatste keer op Australische bo-

dem. In Exmouth, het meest noordweste-

lĳke punt van het land. Tussen de canyons, 

duinen en bushland van het uitgestrekte 

Cape Range National Park tref je wilde kan-

goeroes en emoes. In het rif van Ningaloo 

ontmoet je walvishaaien, pĳlstaartroggen 

en zeeschildpadden.

BALI, EILAND VAN DE GODEN
Als er één plek is waar de veelzĳdigheid van 

Azië zó mooi samenkomt, is het Bali. Ont-

dek de pittoreske rĳstterrassen van Ubud 

en zĳn mystieke tempels. Pura Besakih, 

ook wel de ‘Moedertempel’ genoemd, is de 

grootste van het hele eiland. Via een lange 

trap langs de Gunung Agung-vulkaan, ont-

dek je zo’n 200 bouwwerken, verdeeld over 

30 complexen en paviljoenen.

In Klungkung komt de verrĳkende cruise 

spectaculair op zĳn einde. Dit is het hart 

van wat ooit het belangrĳkste koninkrĳk 

van Bali was. Neem de historische cultuur 

van Indonesië in je op bĳ het paleiscomplex, 

de tempels en de markt.

Volgende winter vaart ‘s werelds beste cruiseschip, de EUROPA 2, voor de allereerste keer naar West- 
Australië. De nieuwe 16-daagse vaarroute van Hapag-Lloyd Cruises brengt je van Melbourne via de west-
kust naar Benoa, Bali. Stap aan boord op 6 januari 2021 en maak een cruise in première om nooit te vergeten.

Nature’s Window, Kalbarri National Park
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 Hapag-Lloyd Cruises

Australische Westkust  
in première 

AUSTRALIË & BALI



  Kies voor een unieke cruise in absolute luxe met het beste 

cruiseschip ter wereld. De bemanning van Hapag-Lloyd 

Cruises heet je welkom aan boord. Vraag ernaar bij ons, 

uw reisagent.

Kelingking Beach, Klungkung, Bali

EUROPA 2,
 7x het beste cruiseschip  

ter wereld

Cruisetips zomer 2020

De Berlitz Cruise Guide, ‘s werelds meest 

gerespecteerde cruisegids, bekroonde de 

EUROPA 2 al zeven jaar op rĳ tot het beste 

cruiseschip van de wereld. Aan boord ge-

niet je van een hoogstaande levensstĳl in 

een ongedwongen sfeer.

Je bent vrĳ van formele dresscodes en vaste 

tĳdstippen in de restaurants, terwĳl je wel 

geniet van uitzonderlĳke privileges. Zoals 

royale ruimte per passagier, een exclusieve 

selectie restaurants en een attente, discrete 

service.

De EUROPA 2 combineert het comfort van 

een exclusief resort met de flexibiliteit van 

een jacht. Met een maximum van 500 gas-

ten gaat het schip ook voor anker in kleine 

havens en bestemmingen ver weg van plat-

getreden paden.

Komende zomer kan je nog met de  

EUROPA 2 op de Middellandse Zee varen.  

Cruise langs pittoreske baaien naar zon-

overgoten Europese kuststeden. Van Lis-

sabon naar Mallorca of van Mallorca naar 

Cannes.

LISSABON-MALLORCA
8 dagen, van 14 tot 22 juli 2020
Snuif de authentieke Andalusische sfeer 

op in Cadiz en combineer de historische 

stadszichten met de futuristische gebou-

wen in Valencia. Op de eilanden Formen-

tera, Menorca en Palma de Mallorca leer je 

de Balearen kennen.

MALLORCA-CANNES
9 dagen, van 22 tot 31 juli 2020
Trendbewust, kosmopolitisch en stĳlvol. 

De indrukwekkende architectuur van Bar-

celona, stranden van Ibiza en Franse ele-

gantie van Antibes tonen je de diversiteit 

van de mediterrane kusten. 

Benieuwd naar beide vaarroutes? Combi-

neer ze in één cruise en bespaar tot 500 

euro per persoon.

Lissabon

7

Middellandse
Zee



SLA DRAKE PASSAGE OVER
De woelige oversteek van Drake Passage 

naar het Antarctisch schiereiland duurt 

normaal gezien twee dagen. Heen en terug 

maakt dat dus vier dagen. “Op de woelig-

ste zee van onze planeet word je gegaran-

deerd zeeziek”, vertelt Ann. “Ideaal dus 

om van Punta Arenas in Chili recht naar 

King George Island te kunnen vliegen.  

Minder vermoeiend en vooral meer tĳd in 

Antarctica zelf.”

“Op King George Island stonden de expedi-

tiemedewerkers ons al op te wachten om 

ons met rubberen motorboten aan boord 

van het luxe-expeditieschip te brengen: de 

Magellan Explorer. Op het onderste dek 

deden we terug onze schoenen aan en lie-

ten we de expeditielaarzen zoals gebrieft 

achter in onze persoonlĳke bergplaats, ge-

nummerd volgens kajuit.”

AAN TAFEL MET EXPEDITIELEDEN
“Wat me onmiddellĳk aan het schip opviel, 

waren de grote ramen in de publieke ruim-

tes zoals het restaurant, de bibliotheek en 

de bar. De boeiende ĳslandschappen kon 

ik dus overal aan boord zien voorbĳdrĳven”, 

gaat Ann verder.

“In het restaurant had iedereen een eigen ta-

fel. Soms vroeg een expeditielid vrĳblĳvend 

om samen te eten. Normaal gezien ben ik 

liever op mezelf, maar ik heb toch twee keer 

ja gezegd. En dat waren twee superavonden. 

Er ontstonden spontane, boeiende gesprek-

ken over hun leven als expeditiereiziger en 

ik leerde tal van Antarctica-weetjes die ik 

nog niet wist. Als er ooit nog een volgen-

de keer komt, zeg ik ongetwĳfeld opnieuw 

volmondig ja.”

ANTARCTICA & CHILI

Het einde van de wereld ontdekken, het staat misschien ook op jouw bucketlist. Maar onderweg de Dra-
ke Passage trotseren, de wildste zee van onze planeet, is niet voor iedereen weggelegd. Ann, een van 
onze klanten en grote liefhebber van Antarctica, testte voor het eerst de aircruise uit het aanbod van 
Zuid-Amerikaspecialist Cosmic Travel. Ze vloog over de Drake Passage en startte haar expeditie vanaf 
het Antarctische Schiereiland. “Veruit de beste manier om Antarctica te bezoeken.”

Een woordje over het schip
De Magellan Explorer is een splin-

ternieuw luxe-expeditieschip voor 

73 passagiers, specifiek gebouwd voor 

Antarctische luchtcruises.

© Antarctica21

© Antarctica21

© Antarctica21
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  Cosmic Travel biedt uitdrukkelijk niet de hele wereld aan, maar 

enkel Latijns-Amerika en Antarctica. Op die manier houden ze 

hun ongeëvenaarde kennis over dit boeiende continent continu 

op peil. Voor een bestemming als deze moet je echt bij hen zijn. 

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

TUSSEN HET IJS
Als we vragen welke Antarctica-ervaring haar het 

meest is bĳgebleven, hoeft ze niet lang na te den-

ken. “De dagelĳkse verkenningstochten met de ka-

jak zĳn een absolute aanrader. Vanuit zo’n klein 

bootje in de grote ĳsoceaan varen is ongelooflĳk 

speciaal. Laveren tussen het ĳs en de bergen, met 

hier en daar een pinguïn die omhoog springt of een 

zeeleeuw die een dutje doet op een ĳsschots. Een 

unieke ervaring.”

VERLIEFD OP HET ZEVENDE CONTINENT
“Het was een avontuur enig in zĳn soort. Boven-

dien geweldig goed georganiseerd, met veel oog 

voor detail en een duidelĳke communicatie. Heel 

belangrĳk voor zo’n avontuurlĳke reis.”

“Ik dacht ooit: ‘Antarctica is een once-in-a- 

lifetime adventure’, maar begrĳp intussen heel 

goed dat de expeditieleden steeds willen terugke-

ren. Je wordt snel verliefd op het zevende continent, 

zeker het terugkeren waard.”

 Torres del Paine National Park

© Antarctica21

Combineer 
Antarctica 
met Chili of 
Argentinië

Als pionier in Latĳns-Amerika is Cosmic Travel al 

meer dan 25 jaar vertrouwd met gletsjers, arctische 

natuur maar ook andere highlights van Zuidelĳk Ame-

rika. Waarom je Antarctica-avontuur niet combineren 

met andere hoogtepunten in Chili? Denk maar aan 

het Torres del Paine National Park of de Chileense 

wĳnregio bĳ de hoofdstad Santiago de Chile. Of maak 

er helemaal een bucketlist-trip van en maak de com-

binatie met Paaseiland. Kom gerust langs voor een 

voorstel op maat.



 VIVA Cruises by Cruise Selection verruimt je horizon 

langs de mooiste oevers van Europa en de wereld. Met de 

Seaventure bieden ze voortaan ook expeditiecruises aan. 

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

NOORDELIJKE WILDERNIS
Klaar om in de voetsporen te treden van 

wereldreizigers op zoek naar een doorgang 

door noordwestelĳke arctische wateren? 

Tĳdens een doorgedreven expeditie met 

VIVA Cruises laat je de bekende beschaving 

ver achter je. 

Treed binnen in een ongerepte wildernis en 

ontdek het bĳzondere IJsland, Groenland 

en Nunavut: het grootste, noordelĳkste en 

jongste territorium van Canada. Onvergete-

lĳke ervaringen op deze reis zĳn de Straat 

Davis, het spotten van ĳsberen en walvissen, 

en de kennismaking met eskimoculturen. 

Wil je er helemaal de expeditietrip van je 

leven van maken? Combineer dan twee 

routes in één. Van IJsland via Groenland 

bijvoorbeeld, helemaal tot in Quebec in 

Canada.

ENKEL BUITENKAJUITEN
Dergelĳke, spectaculaire routes zĳn enkel 

mogelĳk met schepen zoals de Seaventure. 

Dit volledig gerenoveerde expeditieschip 

bood als eerste  de hoogste standaarden op 

vlak van ĳsklasse om veilig door de ĳswate-

ren te varen.

De Seaventure telt slechts 80 buitenkajui-

ten en twee suites, en werd specifiek voor 

dit soort expeditiecruises ontworpen. De 

afmetingen maken het schip heel manoeu-

vreerbaar, ideaal voor afgelegen havens en 

kronkelende rivieren. Als er geen haven in 

zicht is, brengt de vloot van 14 robuuste, 

rubberen motorboten je aan wal.

Je kan er haast niet naast kĳken. De noordelĳke gebieden worden steeds populairder. Vanaf mei 2021 lanceert het Zwitserse VIVA 
Cruises expeditiecruises op viersterren-plusniveau. Met een legendarisch expeditieschip dat ze omdoopten tot de Seaventure. Voor 
het eerste zomerseizoen plannen ze tien routes voor avontuurlĳke reizigers naar de meest afgelegen plekjes in het noorden.  Ga je 
mee naar IJsland, Groenland of Canada?

IJSLAND, GROENLAND & CANADA

IJsland en Spitsbergen
Klinkt een expeditie naar het Hoge 

Noorden je nog iets té avontuur-

lĳk? Dan is de combinatie IJsland- 

Spitsbergen misschien wel een goede 

starter. Ga walvissen fotograferen aan 

de kust van Hólmavík of paardrĳden in 

de prachtige natuur van Hvammstangi. 

In Spitsbergen sta je op de beste plek 

in Europa om ĳsberen te zien.

Vraag ons gerust naar meer informatie.

IJsbeer in Zuid-Spitsbergen

Dwergvinvis spo�en
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JAVA-APEN
De groene landgoederen en natuurreserva-

ten van Mauritius openen meer en meer hun 

deuren. Hier beleef je veel actie. Van recreatief 

wandelen, e-biken en paardrĳden, tot canyo-

ning en trailrunning. De prachtige, panora-

mische uitzichten krĳg je er gratis bovenop.

Black River Gorges National Park is zo’n be-

langrĳke, groene bezienswaardigheid. Het 

leefgebied van ruim 16.000 hectare is een 

belangrĳke habitat voor java-apen, een soort 

die oorspronkelĳk uit Zuidoost-Azië komt. 

Ook bedreigde inheemse planten en dieren 

houden zich hier schuil, zoals de zwarte vleer-

hond en de olĳfgroene mauritiusbrilvogel.

GEOLOGISCHE WONDERDUINEN
Een kwartiertje verderop vind je de zeven-

kleurige heuvels van Chamarel. Bĳzonder 

aan de verschillende vulkanische duinlagen 

is dat ze zich nooit vermengen. Ook niet 

als het regent. Geologen en andere weten-

schappers staan voor een raadsel.

Nog zo’n lust voor het oog zĳn de 83 m 

hoge watervallen van Chamarel. In het ge-

bied rond de watervallen maak je heerlĳke 

wandelingen. Hou je van canyoning? Langs 

de zeven watervallen van Tamarind Falls 

beleef je beslist een onvergetelĳk water-

avontuur. 

JE SPORTMATERIAAL AL INGEPAKT?
Met luchtvaartmaatschappĳ Air Mauritius 

geniet je als golfer of watersporter van een 

interessant aanbod. Zo mag je golftas gratis 

mee en hoef je je geen zorgen te maken over 

het transport van je sportmateriaal. Alles 

tot een lengte van 200 cm en onder 23 kg 

valt onder gewone bagage. Zorg dus dat je 

slim inpakt.

Air Mauritius vliegt dagelĳks vanuit Parĳs 

en twee maal per week vanuit Genève, tel-

kens met aansluitende vluchten van Brus-

sels Airlines.

Dat Mauritius een topbestemming is voor trouwers, watersporters en duikers zal je wellicht niet verbazen. Maar voorbĳ de gouden 
stranden toont het eiland zĳn weelderige vegetatie en tropische bossen. Hier schuilt een groene wereld, klaar om ontdekt te worden. 

MAURITIUS

Ambassadeur voor 
het eiland
Al sinds 1967 brengt Air Mauritius de 

rest van de wereld in verbinding met 

Mauritius. De luchtvaartmaatschap-

pĳ bedient intussen 24 regionale en 

internationale bestemmingen. Meer 

dan enkel een airline, wil Air Mauritius 

vooral een ambassadeur zĳn voor het 

eiland. Dankzĳ hun kwaliteitsservice, 

zowel aan land als in de lucht, werden 

ze op de World Travel Awards al meer-

maals bekroond tot Leading Airline. 

Vraag ernaar bĳ ons, je reisagent.

Chamarel Chamarel

Black River Gorges National Park
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 Ontdek Jamaica, Heartbeat of the World, met 

Travelworld. Al meer dan 30 jaar dé referentie op vlak 

van verre bestemmingen. Het werd zelfs drie jaar op rij 

bekroond als beste touroperator voor verre reizen. 

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

BAMBOEVLOT
Op Jamaica is zoveel te doen en te bele-

ven dat kiezen een grote uitdaging wordt. 

Er zĳn de muziekevenementen en reggae- 

party’s, en de historische gebouwen en 

plantagehuizen. Fan van avontuur? Dan 

kan je op een bamboevlot een rivier afva-

ren, een waterval beklimmen of paardrĳden 

in de zee. 

De afstanden zĳn groot in Jamaica. Wil je 

écht doordringen tot de ziel van het eiland? 

Maak dan best een rondreis met verschil-

lende verblĳfplaatsen.

FRENCHMAN’S COVE
Overal op het eiland kan je relaxen op lange 

zandstranden. Vooral bekend is het strand 

van Negril, Seven Mile Beach, met zowel 

lokale boetiekhotels als grote all-inclusive 

resorts. Lieven: “Ook de stranden bĳ Ocho 

Rios en Montego Bay zĳn prachtig. Heel 

bĳzonder is Frenchman’s Cove in Port An-

tonio, een baai tussen twee rotspartĳen met 

azuurblauw water en poederwit zand.”

Jamaica biedt een hele waaier aan natuur-

landschappen. De groene heuvels in het 

achterland herbergen fruit- en groente-

boerderĳen, centraal vind je het tropisch 

regenwoud met honderden rivieren en na-

tuurlĳke bronnen.

Een prachtig stukje Unesco Werelderfgoed 

is het Blue John Crow Mountains National 

Park in Oost-Jamaica. “Naast een hotspot 

voor biodiversiteit en bĳzondere planten-

soorten, was het bosrĳke gebied ooit een 

toevluchtsoord voor de Tainos en Maroons, 

beiden op de vlucht voor slavernĳ. Ze bouw-

den er een netwerk van paden, schuilplaat-

sen en nederzettingen om te overleven”, 

aldus Lieven.

Eiland met eigen soundtrack
JAMAICA

RASTAFARI-DIEET
De kleine, lokale restaurants van het eiland 

verwennen je smaakpapillen met finger-

food. Denk maar aan pittige barbecues in 

jerk-restaurants en andere specialiteiten 

zoals ‘ackee and saltfish’. 

Wist je dat Jamaica ook veel puur vegeta-

rische en veganistische restaurants telt? 

“De meeste van deze restaurants worden 

gerund door rastafari’s. Ze serveren ‘ital 

food’, een dieet met enkel ingrediënten van 

natuurlĳke afkomst.”

Nergens klinkt reggae beter dan op Jamaica. De muziek is in perfecte harmonie met de prachtige stranden, 
het relaxte leven en de vriendelĳke mensen. “Door een Jamaicaan word je niet uitgenodigd, hĳ verwacht 
gewoon dat je komt”, getuigt Lieven Bossaert, zaakvoerder van Caraïben-specialist Travelworld.
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Ontdek het kleurrijke eiland tijdens een boeiende privérondreis of fly & drive met Travelworld. We 

helpen je graag met een voorstel op maat om je verschillende wensen en interesses te combineren. 

Contacteer ons vrijblijvend.

ZIN IN JAMAICA?

7 musts op Jamaica
Wat je zeker niet mag missen op dit boeiende eiland in de Caraïben?  
Deze zeven tips van Travelworld brengen je vast op ideeën.

1. Duik in het leven van de legendarische reggae-artiest Bob Marley in het 

gelĳknamige museum in Kingston.

2. Een rafting-avontuur met een bamboevlot is een unieke manier om de 

tropische omgeving te ontdekken. Dat kan op de rivieren Martha Brae, 

Great River, White River en Rio Grande.

3. Kanoën, ziplinen en bobsleeën in Mystic Mountain, een avonturenpark 

in het regenwoud.

4. Beklim een waterval bĳ Dunn’s River Falls, in de buurt van badplaats 

Ocho Rios.

5. Bĳ Rick’s Café in Negril geniet je van een lekker drankje met zicht op zee, 

terwĳl rotsduikers vanaf duizelingwekkende hoogtes het water in springen.

6. De romantische setting van Blue Lagoon, een prachtige lagune met azuur-

blauw water.

7. Bĳ zonsopgang op de Blue Mountain Peak (2.256 m) heb je een fantastisch 

uitzicht op het tropische landschap.

1

43

7

5

6

2
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Yachting-cruises
à la française 

THEMACRUISES

In Franse stĳl de wereld rond? Dan heeft PONANT een streepje voor. Als geen ander brengt de  
luxerederĳ de Franse flair en ‘art de vivre’ tot leven. Dankzĳ verschillende partnerships met  
internationale ambassadeurs, bieden ze je op-en-top unieke cruiseprogramma’s. Zo zĳn de bĳzondere  
Napoleon-cruise en de Noord-Europa-cruise met Belgische topmuzikanten écht iets om naar uit te kĳken …  

GASTRONOMISCH CRUISEN MET RELAIS & CHÂTEAUX
Zin in een cruise in het teken van de hogere kookkunst? Samen 

met de luxehotels en restaurants van Relais & Châteaux werkte 

PONANT twee gastronomische cruiseprogramma’s uit. De boe-

tiekhotels en gourmetrestaurants staan gekend om de bĳzondere 

gastronomische momenten die ze creëren. In combinatie met het 

yachting-concept van PONANT beleef jĳ een gastronomische cruise 

van het hoogste niveau.

Tĳdens je cruise orkestreren de chef-koks van Relais & Châteaux 

verschillende galadiners. Bovendien verzorgen ze unieke gerech-

ten, die ze exclusief voor deze cruises hebben gecreëerd. Tĳdens 

kookworkshops en lezingen aan boord geven ze hun geheimen prĳs. 

Naargelang het programma nemen de chefs je mee aan wal en 

struin je samen door de lokale markten, op zoek naar unieke streek-

producten.

2X HET NEUSJE VAN DE ZALM
De gastronomische PONANT-cruise ‘De schatten van Bretagne’ 

neemt je mee langs de Bretoense kustlĳn. Tweesterrenchef Ma-

thieu Guibert van restaurant Anne de Bretagne laat je kennismaken 

met de lokale keuken van de Golf van Morbihan, Port-Navalo en 

Belle-Île-en-Mer.

De smaken van de Canarische Eilanden en Kaapverdië ontdek je 

dan weer tĳdens de 9-daagse PONANT-cruise met chef Federi-

co López Arcay. In verschillende sterrenrestaurants in Spanje en 

Zwitserland leerde hĳ de kneepjes van het vak. Geïnspireerd door 

de rĳkdom van de Spaanse keuken haalt hĳ het beste in de lokale 

specialiteiten naar boven.

Ponant 



Château Latour
Als wijnliefhebber geniet je samen met PONANT van een uitzon-

derlijke gastronomische wijncruise met Château Latour, zowat 

het meest prestigieuze wijngoed van de Franse Bordeaux-streek. 

Stap aan boord van L’Austral voor een 10-daagse ontdekking van 

verschillende smaakregio’s. Van Porto en San Sebastian in het 

Baskenland, de wijnlanden van de Gironde (Pauillac, Margaux 

en Saint-Estephe), tot de wijnhuizen van Bordeaux.
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Voor kunstliefhebbers heeft PONANT wel iets heel bĳ-

zonders in petto. Onder deskundige begeleiding van de 

conservatoren en curatoren van het Louvre ga je naar de 

sites waar de collecties vandaan komen.

Op de Louvre-cruise vanuit Athene ontdek je de culturele 

en artistieke schatten van de Adriatische Zee. Op het pro-

gramma staan verschillende Unesco Werelderfgoedsites 

zoals het Orakel van Delphi en de oude stad van Dubrovnik. 

Daarna doorkruis je het Kanaal van Korinthe en de fjord- 

achtige Baai van Kotor.

De rĳkdommen van de Perzische cultuur doorpluizen? 

De Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Oman zweven 

tussen traditie en moderniteit. Ontdek de buitengewone 

natuur van de ‘Fjorden van Arabië’ en de Unesco Wereld- 

erfgoedsites van Al Ain, Fort Bahla en de Grote Sultan 

Qaboes-moskee. Uiteraard mag ook een bezoek aan het 

Louvre Abu Dhabi Museum niet ontbreken.

Louvre Abu Dhabi

Louvre Abu Dhabi



KEIZER IN BALLINGSCHAP
Op 5 mei 2021 vaart PONANT je naar 

het eiland Sint-Helena. Dag op dag 200 

jaar na de dood van Napoleon (5 mei 

1821), sta je aan zĳn oorspronkelĳke  

begraafplaats. Maar bovenal is dit stukje 

Brits territorium de plek waar hĳ zĳn 

memoires dicteerde. Bezoek zĳn verblĳf 

Longwood House, vandaag een Napoleon- 

museum in beheer van de Franse regering 

en de Fondation Napoleon.

Je vaart door naar Ascension Island, een 

voor de Britten belangrĳk gebied voor  

Napoleons ballingschap. Ascension Island ligt 

dan wel ruim 1.000 km van Sint-Helena, het 

is het dichtste stuk land dat je van daaruit 

kan bereiken. Toen het Britse leger er een 

garnizoen installeerde, zag Napoleon zĳn 

laatste sprankeltje hoop op ontsnappen 

 
CRUISE IN DE KIJKER

wegsmelten. Vandaag is Ascension Island 

vooral een toevluchtsoord voor vogels, zee-

zoogdieren en schildpadden. 

Tot slot vaart het cruiseschip verder noord-

waarts langs de historische vaarroute van 

de Northumberland, het schip dat Napoleon 

naar het eiland bracht.

NAPOLEON AAN BOORD?
Aan boord van Le Jacques-Cartier worden 

tal van lezingen georganiseerd over het 

leven van de Franse keizer. Onder ande-

re met Jean Tulard, Frans historicus en 

gekend Napoleon-kenner. Dineren doe 

je uiteraard in napoleontische stĳl, met 

gastronomische menu’s en wĳnen die hĳ 

tĳdens zĳn ballingschap geserveerd kreeg. 

Pik zeker ook een liveconcert mee met mu-

ziek uit Napoleons tĳd.

In 2021 is het 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte overleed. Na zĳn nederlaag 
in de Slag bĳ Waterloo, werd hĳ door de Britten verbannen naar het eiland Sint- 
Helena, zo’n 2.000 km van de Afrikaanse kust. Op deze Napoleon-cruise met het 
gloednieuwe schip Le Jacques-Cartier herbeleef je Napoleons laatste levensjaren.
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Onder andere Belgische 

sopraan Jodie Devos (2e plaats 

Koningin Elisabethwedstrijd) 

verzorgt de live-optredens 

tijdens de cruise.

TIP
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Muzikale 
cruise  

Noord-Europa
PONANT nodigt je uit voor een muzikale 

cruise naar de Noord-Europese eilanden. 

Tĳdens een 8-daags programma ontdek je 

IJsland en Ierland, via de Schotse Hebriden 

en eiland Skye. In combinatie met klassie-

ke livemuziek, uitgevoerd door gelauwerde 

performers, komt de poëtische pracht van 

Noord-Europa volledig tot zĳn recht.

Aan boord deelt Alain Duault, beschouwd als 

een van de grootse opera-experts van Frank-

rĳk, zĳn passie voor klassieke muziek. De 

live-optredens worden verzorgd door deze 

Belgische virtuozen: sopraan Jodie Devos  

(2e plaats Koningin Elisabethwedstrĳd),  

pianiste Eliane Reyes, celliste Marie Hallynck 

en trompettist Michaël Tambour.

  Klaar voor een weergaloze ontdekkingscruise met 

PONANT? Vraag naar hun aanbod bij ons, uw 

reisagent.



  Met een passie voor de Portugese cultuur, heeft 

Adagio Tours zich gespecialiseerd in Portugeestalige 

bestemmingen. Met doorgedreven maatwerk 

verzorgen ze je reis naar Portugal, de Azoren, 

Madeira, Kaapverdië, en São Tomé en Príncipe.  

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

FIETSREIS ALGARVE MET UITVALSBASIS
Een fietsvakantie zonder dagelĳks in- en 

uitpakken? Portugal-specialist Adagio 

Tours heeft verschillende uitgestippelde 

routes in de Algarve voor je in petto. Neem 

bĳvoorbeeld Silves als vaste uitvalsbasis 

voor je fietsdagtochten in de westelĳke 

Algarve. Dit programma telt vĳf trajecten, 

elk rond de 40 km en variërend van vlak 

tot heuvelachtig. Verschillende stroken en 

bruggen op deze routes werden in februari 

trouwens nog gefietst tĳdens de Ronde van 

de Algarve.

De eerste fietstocht leidt je langs de smal-

le straatjes van het oude havengebied van 

Portimão naar het oude rotskasteel op 

het strand van Praia da Rocha. Voorbĳ het 

stadje Estômbar trap je naar boven langs de 

grootste karstbronnen van de Algarve. Hier 

komt de Arade-rivier na een ondergrondse 

loop weer aan de overvlakte.

LANGS HEUVELS EN DENNENBOSSEN
Het heuvelachtige Serra richting het noor-

den verkennen? Via het natuurpad fiets je 

bergop en bergaf richting het stuwmeer van 

Odelouca. Vanop uitkĳkpunt Ponto da Mi-

radora heb je wellicht het beste uitzicht op 

het meer en de omliggende heuvels. Proef 

zeker de lokale wĳn wanneer je het domein 

van Quinta do Francês bezoekt.

Traject nummer 3 start met een korte klim 

over een onverharde, maar dichtbegroeide 

weg vlak achter het hotel. Via zĳwegen en den-

nenbossen kom je aan bĳ de vuurtoren op de 

kliffen van Alfanzina. De steile kust, sinkholes 

en door de oceaan omspoelde rotspieken  

zorgen voor een indrukwekkende omgeving.

Gekluisterd aan je stalen ros 
PORTUGAL

OVERSTEEK VAN DE DAM
Armação de Pêra was ooit een klein vissers-

dorp, vandaag is het een grote toeristische 

bestemming in de Algarve. De vierde etappe 

wĳst je naar een richel aan de rand van de 

stad, waar de schilderachtige kapel ‘A Nossa 

Senhora da Rocha’ over de oceaan waakt. 

Daarna toer je rond de lagune en de duinen 

van Salgados, strandpromenades en Alcan-

tarilha tot in Guia.

Places to go op de laatste route zĳn de stuw-

meren van Funcho en Arade. Allebei te be-

reiken langs onverharde wegen die langs 

de oevers krullen. Wanneer je de dammen 

oversteekt, glĳden het water en de glooien-

de heuvels voorbĳ.

Met het zweet tot op je zadel? Of liever een reeks rustige etappes door verrassende landschappen?  Van 
kopman tot kermiscoureur, van wielerliefhebber tot actieve genieter … Op fietsvakantie met Adagio Tours 
schrĳf je in Portugal je eigen koersverhaal.

Je eigen fiets meezeulen hoeft 

niet. Via Adagio Tours regelen 

we met plezier een touring- of 

mountainbike voor jou. Beiden 

ook mogelijk als e-bike.

TIP

Kustroute naar Santiago de Compostela
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“Bedankt voor deze tip! 

De kust-camino in Portugal 

is schitterend om op twee 

wielen te ontdekken. De 

uitdagende routes en prachtige 

omgevingen bezorgden ons een 

fantastische fietsvakantie.  

De badplaatsen en 

vissersdorpjes zijn 

heel charmant.” 

Veerle & Kristof

AlentejoFietstocht langs de kustlijn van de Algarve

Costa Vicentina in Zuidwest-Alentejo
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Kustroute 
naar Compostela
Voor liefhebbers die de knooppunten liever aan elkaar rĳgen, 
is de Camino-route een grote aanrader. Dit traject van Adagio 
Tours brengt je in 7 fietsdagen en 257 km van Porto naar San-
tiago de Compostela. Verwacht je aan een uitdagende fietsreis 
en een ton ontdekkingen. Wĳ zorgen voor je overnachtingen 
onderweg en in het inbegrepen roadbook vind je tal van lokale 
restaurantjes.

PORTUGESE KUITENBIJTERS
Van de historische stad Porto naar de rustige badplaats Esposen-

de ontdek je zandstranden en de weelderige natuur van Vila do 

Conde. Een dag later zĳn valleien, berglandschappen en rivieren 

het decor van je route naar Vila Praia de Âncora. Andere hoogte-

punten van de reis zĳn de veerboot naar het vissersdorp A Guarda 

en de kleine bergrit naar Baiona.

De ruige Portugese routes bĳten een paar keer in je kuiten, schakel 

dus gerust een tandje lager. Tĳdens de laatste etappes volgen de 

drĳvende mosselkwekerĳen van Vigo en de steile afdaling naar 

Redondela. Na een aangenaam parcours door het platteland en 

enkele laatste beklimmingen bereik je in Santiago de Compostela 

de eindmeet. Halleluja!



 Trouwen? Pure ontspanning? Watersportplezier? Culinaire verwennerij? 

Hotel Morabeza in Kaapverdië heeft het allemaal. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

GASTVRIJE, FAMILIALE SFEER
Hotel Morabeza is precies een dorpje op zich, pal aan het zand-

strand. Een betere plaats voor een huwelĳksfeest in intieme 

kring op Kaapverdië kan je niet kiezen. ‘Morabeza’ is trouwens 

creools voor zachtheid, vriendelĳkheid, beminnelĳkheid en 

gastvrĳheid. Dat zĳn geen loze woorden, hier word je ontvangen 

in een ongedwongen, familiale sfeer.

De traditie van gastvrĳheid bezorgde het hotel in 2019 terecht 

de Luxury Travel Guide Award voor de beste service van alle 

hotels op Kaapverdië.

Dat de stichters zelf Belgen zĳn, maakt het allemaal des te mak-

kelĳker om van je huwelĳk een onvergetelĳke dag te maken. Met 

120 kamers is er zeker voldoende plaats om al je trouwgasten te 

laten logeren. En zo blĳft het tegelĳk intiem.

TROUWEN BIJ GOUDEN LICHT
Bart en Stephanie gaven elkaar vorige zomer het jawoord. Dat ze 

dat op het exotische Kaapverdië mochten doen, maakte hun dag 

extra speciaal. “We zĳn getrouwd op het strand, bĳ de beachclub 

van het hotel. In de late namiddag, wanneer de ondergaande zon 

zĳn gouden licht straalde. Het zicht op de oceaan tĳdens de cere-

monie zullen we nooit vergeten. Zoveel intenser dan in de films.”

“Van het strand gingen we naar de esplanade bĳ het zwem-

bad, voor de receptie en het diner onder muzikale begelei-

ding van een authentieke, Kaapverdische Batuque-band. Onze  

openingsdans werd live gespeeld door een ensemble van een 

gitarist, saxofonist en pianist. De prachtige sterrenhemel maakte 

het helemaal af.”

l altĳd gedroomd om te trouwen op een exotisch  
eiland? Een intiem huwelĳk of geloftefeest met je 
naaste familie en beste vrienden? Samen met Hotel 

Morabeza op het Kaapverdische eiland Sal, regelen we de 
mooiste dag van je leven tot in de kleinste details. Van een  
ceremonie op het strand tot een diner met zicht op zee. Gekruid 
met de lokale toetsen van Kaapverdië.

KAAPVERDIË

A

Je wittebroodsweken vieren op Sal? Boek 

7 nachten in Hotel Morabeza en betaal er 

maar 6! Bovendien leggen we nog een extra 

attentie voor je klaar … 

TIP

Droomhuwelijk op het strand

KAAPVERDIË
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  Imagine Travel is een dynamische Belgische touroperator met een passie voor nieuwe reisformules, vreemde culturen, boeiende steden, weergaloze natuur en authenticiteit.  

Een geselecteerd aanbod, specifieke activiteiten of een rondreis op maat? Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

FABELACHTIGE TRIP DOOR KELTISCH ERFGOED
Van de legendarische Venice Simplon-Orient-Express heb je 

ongetwĳfeld al gehoord. Van The Royal Scotsman misschien ook. 

Nieuw in het aanbod van Belmond, uitbater van deze luxetrein-

reizen, is de Grand Hibernian in Ierland. Er zĳn verschillende 

reisformules mogelĳk, van de 3-daagse ‘Taste of Ireland’ tot de 

7-daagse ‘Grand Tour’.

De Grand Hibernian maakt een fabelachtige trip door een 

patchwork van weiden, bossen en woeste kusten. Met haltes 

in prachtige Ierse steden als Dublin, Cork en Kilkenny. Een 

hommage aan weelderige landschappen en Keltisch erfgoed.

De elegante slaapwagens zĳn geïnspireerd op de Georgische 

architectuur van Dublin. De Observation Car biedt de warmte 

van een klassiek salon met live-muzikanten. Van hieruit mis 

je niets van de geanimeerde verhalen die de voorbĳglĳdende 

landschappen vertellen. Sporen doe je dan ook tĳdens ontbĳt, 

afternoon tea en diner om ten volle van de panorama’s te genie-

ten. Bovendien haal je zo het maximum uit je excursies.

ROYALE WAGONS IN RAJASTHAN
Reis je liever ver weg? Dan heten we je welkom aan boord van 

de mythische luxetrein Palace On Wheels in India. Maak een 

koninklĳke reis door het betoverende Rajasthan met zĳn forten, 

paleizen en zandduinen. Het programma rĳgt de hoogtepunten 

aan elkaar. Van het roze paleis van Jaipur, de fonteintuinen van 

Udaipur tot de Taj Mahal van Agra.

De geschiedenis van de luxetrein is net zo fascinerend als de 

reis zelf. De royale rĳtuigen zĳn gebouwd naar de persoonlĳke 

wagons van de maharadja’s en de onderkoning van Brits-Indië.

e luxetreinen van weleer kennen een revival. Aan boord beleef je je reis op een heel bĳzondere en ontspannen manier. Net 
als bĳ riviercruises, maar dan over land. Imagine Travel selecteert in elk continent enkele van de meest tot de verbeelding 
sprekende treinreizen. We stellen er graag twee aan je voor.

Luxetreinreizen in royale grandeur

IERLAND & INDIA

D

Andere onvergetelijke treinreizen beleef je 

met ‘Al Andalus’ door Zuid-Spanje, ‘The Pride 

of Africa’ van Kaapstad tot Victoria Falls in 

Zimbabwe of ‘The Andean Explorer’ door Peru.

TIP

Stadspaleis en Pichola-meer in Udaipur, Rajasthan, India

Uitzicht over vallei in Killarney National Park, Ierland

The Grand Hibernian
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aar na jaar worden de stranden van de Seychellen uitgeroepen tot de 
mooiste ter wereld. Tussen de palmbomen op het witte zand droom je  
helemaal weg. Maar er is méér dan strand alleen. Deze 115 eilanden hebben 

een unieke fauna en flora, best te ontdekken tĳdens een reisformule met eilandhoppen. 

J

 Belgische touroperator Footprints Luxury Cruises is gespecialiseerd in het organiseren van individuele 

kwaliteitsreizen op maat. Met meer dan 25 rederijen voor rivier-, oceaan-, yachting- en zeilcruises, bundelen ze het 

meest volledige cruise-aanbod op de Belgische markt. Vraag naar de mogelijkheden bij ons, uw reisagent.

HONEYMOON
Ver weg van alles en iedereen. Romanti-

scher dan op de Seychellen kan je je honey-

moon toch niet bedenken? Op de ‘eilanden 

van de liefde’ beleef je je wittebroodsweken 

in de meest idyllische decors. Op zonover-

goten plekjes en in verborgen hideaways. 

De maanden april-mei en oktober-novem-

ber zĳn de beste periode om te reizen. Het 

is er dan lekker zonnig en warm, zonder al 

te veel wind. Bovendien liggen de prĳzen 

dan ook een stuk lager dan tĳdens het hoog-

seizoen in december en de zomermaanden 

juli en augustus.

REUZENSCHILDPADDEN
Onder de zeespiegel ontdek je de Seychel-

len vanuit een heel ander perspectief. Het 

water is extreem helder en telt fantastische 

snorkel- en duiklocaties. Ga zeker op zoek 

naar gezonken scheepswrakken, koraal, 

bontgekleurde vissen en zeeschildpadden. 

Ook aan land kom je bĳzondere dieren te-

gen. Op het eiland Curieuse leven reuzen-

schildpadden die soms meer dan 100 jaar 

oud worden. 

Een andere nationale trots is de zeekokosnoot. 

De inwoners zĳn zo fier op hun eigenste ‘coco 

de mer’ dat ze de vrucht zelfs op postzegels 

afbeelden. De kokosnoten kunnen maar liefst 

20 kg wegen. Wie dat met zĳn eigen ogen wil 

zien, moet naar het nationale park van Vallée 

de Mai op het eiland Praslin. 

AFRIKAANS, CREOOLS EN INDISCH 
Zelfs de keuken van de Seychellen spreekt 

tot de verbeelding. Een heerlĳke mix van 

Afrikaanse, creoolse en Indische gerechten. 

Wat dacht je bĳvoorbeeld van malse garna-

len in knoflooksaus, gebakken zwaardvis, 

chutney met vis of krab in kokosjus?

Alsof uit een exotische 
droomwereld …

SEYCHELLEN
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Samen met Footprints tillen we je cruise naar de Seychellen graag 

naar een volgend niveau. Maak een volwaardige reis met een naar 

wens samengesteld programma vóór of na je cruise.

TIP
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eilandhoppen?
De Seychellen zĳn een iconische cruisebestemming die je op de meest uiteenlopende  
manieren kan ontdekken. Eilandhoppen in de Indische Oceaan, een verlengd strand-

verblĳf of op doortocht tĳdens een grotere vaarreis? Het ruime aanbod van  
Footprints brengt je vast op ideeën.

YACHTING MET CRYSTAL CRUISES
Met Crystal Cruises biedt Footprints ver-

schillende 8-daagse exclusieve yachting- 

cruises aan vanuit Mahé. Zowel langs de 

hoofdeilanden als langs kleine eilandjes 

zoals Cousin, Sainte-Anne en Nord die nog 

puur en ongerept zĳn.

GROENE EXPEDITIE MET PONANT
Le Bougainville, de nieuwe Explorer van 

PONANT, neemt je mee op een 9-daagse 

expeditie naar de mooiste plekjes van de 

Seychellen. Doe je er graag ook het door 

Unesco beschermde Aldabra-atol bĳ? Kies 

dan voor de 13-daagse variant naar dit gi-

gantische koraalatol en afgelegen eilanden. 

STRANDVERLENGING MET SEABOURN
Bĳ rederĳ Seabourn vallen de Seychellen 

net aan het begin of op het einde van je 

cruiseprogramma. De vaarroutes Kaapstad- 

Mahé (18 dagen) en Mahé-Singapore (21 da-

gen) zĳn ideaal om te combineren met een 

verlenging op deze paradĳselĳke stranden, 

vóór of na de cruise.

EN PASSANT MET OCEANIA CRUISES 
Met Oceania Cruises ontdek je Kaapstad 

en Singapore in één 30-daagse cruise met 

een doortocht langs de Seychellen. De alter-

natieve vaarroute Dubai-Kaapstad, ook 30 

dagen, brengt je van het Midden-Oosten via 

de eilandengroep naar onder andere India, 

Kenia, Tanzania en Zuid-Afrika.

PROEVEN MET HAPAG-LLOYD CRUISES
Bĳ Hapag-Lloyd Cruises geniet je van een 

3-daagse passage langs de Seychellen op de 

idyllische route van Colombo in Sri Lanka 

naar Mauritius. Het programma voor fijn-

proevers combineert een uitmuntende 

gastronomie aan bood met verrassende 

proeverĳen van de lokale keuken aan land. 



BOETIEKHOTEL OF VILLA-RESORT OP 
KRETA?
Kreta is het grootste en meest zuidelĳke 

Griekse eiland. Naast een populaire zonbe-

stemming is het eiland van de Minotaurus 

de bakermat van de Europese beschaving. 

Waar de scheidingslĳn tussen mythe en ge-

schiedenis een wazige rimpel wordt. Geen 

betere plek om dit zelf te ontdekken dan 

vanuit een van deze resorts van Grecotel 

op Kreta.

Op een paar minuten van Rethymnon, de 

oude havenstad van de Venetiaanse ver-

overaars, logeer je in Grecotel Caramel. 

Een fijn boetiekhotel, ontworpen als een 

eilandnederzetting. Elke kamer is uniek, 

individueel gedecoreerd en ingericht met 

handgemaakte meubels en designer-stoffen. 

Langs het zwembad met afwisselende stem-

mingslichten kan je heerlĳk ontspannen.

Op zoek naar een exclusief villa-resort met 

de hoogste normen voor privacy? Grecotel 

Amirandes in Heraklion biedt je een we-

reld van stĳl en Kretenzische warmte. Het 

villa-resort ligt aan een privéstrand, aan 

twee idyllische baaien van goudkleurig 

zand. Waar je in alle rust kan genieten. Als 

golfliefhebber sta je in een kwartiertje op 

de enige golfclub van het eiland.

EEN VAN DE ALLERMOOISTE KIDSCLUBS
Groene Griekse eilanden leren kennen? In 

het westen vind je de Ionische Eilanden 

met hun weelderige natuur en beboste 

bergen. Corfu is wellicht het gekendste, en 

misschien wel het groenste. Dit is de plek 

waar Homerus’ held Odysseus schipbreuk 

leed en hulp kreeg van de Faiaken om terug 

in Ithaca te geraken.

Het mythologische eiland leren kennen doe 

je best vanuit Grecotel Corfu Imperial, 

genesteld op een geprivatiseerd schier-

eiland. Waar het weelderige groen en de 

schittering van de Ionische Zee naadloos 

in elkaar vloeien. Alsof je verblĳft in een 

renaissancepaleis. En in het gloednieuwe 

Grecoland, een van de allermooiste kids-

clubs, zĳn kinderen koning!

ROMANTISCH TOEVLUCHTSOORD OP 
MYKONOS
In het oosten vormen de Cycladen een 

archipel van 56 grote en kleine eilanden, 

verspreid over de diepblauwe Egeïsche 

Zee. Denk aan de typisch witte huisjes met 

blauwe deuren van Santorini en Mykonos. 

De witte koepelkerken, smalle straten en 

steegjes.

In Grecotel Mykonos Blu verblĳf je in 

een blauwe oase op een klif, een haast 

etherisch resort van licht en ruimte. Van-

uit het overloopzwembad in dit romantisch 

toevluchtsoord heb je een prachtig uitzicht 

op het strand van Psarou. Je persoonlĳke ei-

landbungalow of villa weerspiegelt de sfeer 

van de Cycladen.

De Griekse eilanden Kreta, Corfu en Mykonos klinken je wellicht als muziek in de oren. Waar wil jĳ heen? 
Specialist in luxereizen Odysseus, niet toevallig genoemd naar de Griekse held, wĳst je de weg. Ze selec-
teerden vier vĳfsterrenresorts uit het aanbod van Grecotel. We helpen je graag kiezen.

  Wie met Odysseus op reis gaat, mag enkel het 

beste verwachten. Deze specialist in luxereizen 

selecteert enkel absolute tophotels en stelt je 

rondreis met de grootste zorg samen. Je vakantie is 

in ervaren handen. Vraag naar hun aanbod bij ons, 

uw  reisagent.

  Citytrip, familievakantie of culturele rondreis Griekenland? Grecotel is een familiale Griekse hotelketen met 30 

luxe- en familieresorts (4 en 5 sterren), gelegen aan de mooiste stranden. Beleef een vakantie in alle comfort in 

Athene, Kreta, de Peloponnesos, Corfu, Kos, Mykonos, Rhodos, Chalkidiki, Alexandroupolis of Larissa. Vraag naar 

hun aanbod bij ons, uw reisagent.

KretaMykonos Corfu
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Odysseus & Grecotel 

Al gedacht aan deze
 Griekse luxeresorts?

GRIEKENLAND



Vraag ons zeker naar ‘The Dine Club’-formule van Grecotel. Geniet onder andere van twee gratis 

diners, gratis maaltijden voor de kinderen en een uitgebreide keuze aan à-la-carterestaurants. 

Mogelijk in de Grecotels Corfu Imperial, Caramel en Amirandes.

TIP

Grecotel Mykonos BluGrecotel Amirandes

Grecotel Amirandes

Grecotel Caramel

Grecotel Caramel

Grecotel Caramel
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DAG 1: WELKOM AAN BOORD
Inscheping om 18 uur aan boord van vĳfan-

kerschip MS Cyrano de Bergerac. Voorstel-

ling van de crew en welkomstavond.

DAG 2: GRAND CRU’S VAN DE MÉDOC
Het door wĳnhandelaars gestichte Pauillac 

is de ideale plek om de grand cru’s van de 

Médoc te leren kennen. Proef de prestigieu-

ze rode wĳnen langs de beroemde kasteel-

route of kies voor een ontdekking van de 

wĳngaarden per fiets. Tussen de anekdotes 

door proef je topwĳnen met bĳpassende 

kaasplank.

Je vaart de Gironde-monding uit en meert 

aan in Royan. Hier kan je op architecturale 

ontdekking naar de belle-époquevilla’s en 

naoorlogse Onze-Lieve-Vrouwekerk, een 

chef-d’oeuvre van de moderne bouwkunst.

DAG 3: ZEEARSENAAL LODEWIJK XIV
Langs de zeestraat van Pertuis d’Antioche 

op dag 3 bereik je Rochefort. Van hieruit 

wou Lodewĳk XIV heersen over land en zee. 

Naast het oude zeearsenaal ademt ook het 

historische centrum nog steeds een sfeer 

van avontuur en exotisme. Verder naar La 

Rochelle, hoofdstad van de Charente-Mari-

time. In de duizendjarige stad ontdek je de 

stadspoort van Grosse-Horloge, vakwerk-

huizen, boogstraten, en de kathedraal van 

Saint-Louis.

DAG 4: GALLIËRS, GROTTEN & 
GLADIATOREN
In Saintes ontdek je Gallo-Romeinse en 

middeleeuwse relieken. Een van de oudste 

amfitheaters van Gallië was ooit een arena 

voor gladiatoren, met plaats voor wel 15.000 

Wie het échte Frankrĳk wil ontdekken, moet naar zĳn oevers. Uit het aanbod van  
specialist CroisiEurope selecteerden we voor jou een riviercruise naar de  
Bordeaux-streek. Een nieuwe 8-daagse vaarroute langs maar liefst drie wateren: de 
monding van de Gironde en de rivieren Garonne en Dordogne. De wĳnen en historische 
havensteden onthullen je de ziel van Zuidwest-Frankrĳk.

Château Pichon Baron, Longueville

Château de Roquetaillade,  Mazères
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  CroisiEurope

kastelen van de Bordeaux?

FRANKRIJK



toeschouwers. Ook de gewelfde crypte in de 

basiliek van Saint-Eutrope is een parel van 

de Unesco Werelderfgoedlĳst.

Na de middag wandel je langs de geplaveide 

paadjes van het charmante Talmont-sur- 

Gironde naar  de kerk van Sainte-Radegonde 

aan de steile kust. Daarna bezoek je de  

historische grotwoningen op de kliffen van 

Meschers-sur-Gironde.

DAG 5: BORDEAUX BY NIGHT
Vandaag verken je Saint-Émilion, een 

middeleeuwse stad aan de oevers van de 

Dordogne. Grote trekpleister hier is de mo-

nolitische kerk, grotendeels ondergronds. 

  Op vlak van riviercruises groeide CroisiEurope uit 

tot Europese marktleider. Hun cruises gaan tot in 

het hartje van culturen en tradities, en bieden een 

ruim aanbod aan zorgvuldig geselecteerde excursies. 

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Daarna leer je op wĳnexcursie alles over 

de wĳntradities van deze stad.

Na de middag vaar je naar Bordeaux voor 

een begeleid bezoek ‘by night’. Op de stads-

wandeling verken je het erfgoed van Bor-

deaux, de wĳken van Quinconces en Grand 

Théâtre, en de smalle straatjes van het his-

torische centrum Saint-Pierre.

DAG 6: OEVERS VAN DE GARONNE
Het Kasteel van Roquetaillade in Cadillac 

was een geliefde filmlocatie van Roger 

Moore en Louis de Funès. Ontdek de slot-

torens en de meesterwerken van Eugène 

Viollet-le-Duc, de architect-restaurateur 

van de Mont Saint-Michel in Parĳs.

Zin in een degustatiewandeling door de 

stad? Volg de oevers van de Garonne langs 

oude jaagpaden, hellingen en wĳngaarden, 

en sluit dag 6 af met een wĳnproeverĳ.

DAG 7: OESTERCULTUUR
In het Bekken van Arcachon verdiep je je 

in de oesterteelt en de ambacht van lokale 

kwekers. Een boottocht brengt je daarna 

naar het zogenaamde vogeleiland, de paal-

hutten en de Duin van Pilat.

Een van de meest indrukwekkende, moderne 

gebouwen van Bordeaux? Het wĳnmuse-

um Cité du Vin, zonder twĳfel. De bĳna 20  

thematische ruimtes geven je een verras-

sende kĳk op de verschillende aspecten 

van wĳn.

DAG 8: EINDE VAN DE REIS
Ontscheping na het ontbĳt en terug naar 

huis na een verrĳkende ervaring.

Na de middag vaar je naar 

Bordeaux voor een begeleid 

bezoek ‘by night’. Op de 

stadswandeling verken je 

het erfgoed van Bordeaux, 

de wijken van Quinconces en 

Grand Théâtre, en de smalle 

straatjes van het historische 

centrum Saint-Pierre.

Porte Cailhau, Bordeaux

Pont de pierre , Bordeaux

Libourne

Speciale afreizen 2020
Interesse in een riviercruise naar 

de Bordeaux-streek? Op de speci-

ale afvaarten van 22 mei en 3 juni 

2020 geniet je van een voordeliger 

tarief. Kom gerust langs voor meer 

informatie.
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Punta Espada GolfSanta Domingo

Bultrug in de Baai van Samaná



 De Dominicaanse Republiek is een van de weinige 

landen in de Caraïben waar je strand en cultuur kan 

combineren met een actieve vakantie. Ideaal voor een 

fly & drive op eigen houtje. We stippelen graag een route 

uit met de ingrediënten die je verkiest. Vraag ernaar bij 

ons, uw reisagent.

EERSTE KOLONIE VAN COLUMBUS
Tĳdens zĳn eerste reis naar Amerika be-

landde Christoffel Columbus in Santo 

Domingo. In de hoofdstad werd de eerste 

kolonie van de Nieuwe Wereld opgericht. 

Ciudad Colónial, het oude stadsdeel van 

Santo Domingo, werd in zĳn geheel uitge-

roepen tot Unesco Werelderfgoed. 

Hoe dieper je door het koloniale district 

stapt, hoe meer geheimen de historische 

wĳk verklapt. Langs pittoreske en char-

mante straten wandel je voorbĳ de oudste 

bouwwerken van het hele continent. Zoals 

het eerste ziekenhuis, de eerste kathedraal 

en de eerste universiteit van Amerika.

WALVISSENMIGRATIE
Op de Dominicaanse Republiek zĳn zand 

en strand nooit ver weg. Zeker als je de plat-

getreden paden verlaat, zĳn de stranden pa-

radĳselĳk en ongerept. Soms met niemand 

anders in zicht. 

In levende lĳve getuige zĳn van een bĳ-

zonder natuurfenomeen? Ga in de winter 

dan zeker naar de Baai van Samaná aan 

de noordkust. Een van de best bewaarde 

geheimen van de Dominicaanse Republiek 

en de beste plek ter wereld om de indruk-

wekkende migratie van bultrugwalvissen te 

zien. Jaarlĳks zoeken ruim 5.000 van deze 

oceaangiganten er het warme water op voor 

het paarseizoen. 

LAGUNES EN ONDERWATERGROTTEN
Ook de natuur is er een van superlatieven. 

In de buurt van de Pico Duarte, de hoogste 

berg van de Caraïben, kan je de watervallen 

van Jarabacoa bewonderen. De hoogste en 

meest indrukwekkende is de spectaculaire 

waterval van Salto de Jimenoa Uno, waar 

De oudste koloniale nederzettingen in Amerika, de beste locatie om bultruggen te spotten, de vĳf beste 
golfbanen van de Caraïben. Grootspraak is niet onze stĳl, maar sta ons toe hier één keer tegen te zondigen. 
De Dominicaanse Republiek is namelĳk een eiland van primeurs.

De primeurs van de 
Dominicaanse Republiek

FLY & DRIVE IN DE CARAÏBEN

je bovendien kan zwemmen in afgelegen 

lagunes en onderwatergrotten, zogenaam-

de ‘cenotes’.

BESTE GOLFBANEN VAN DE CARAÏBEN
Sla je graag een balletje op vakantie? De Do-

minicaanse Republiek is een geliefde golf-

bestemming. De top 5 van alle golfbanen 

in de hele Caraïben ligt hier op een boog-

scheut van elkaar. Het eiland is de ideale 

vakantiebestemming om natuur, cultuur 

én golf tĳdens één rondreis te combineren.

Zin in een verrassende rondreis?
Of je nu op zoek bent naar een vleugje exotiek, intrigerend erfgoed, adembenemende natuur of een swingende atmosfeer … 

Een weekje fly & drive naar het centrale deel van de Dominicaanse Republiek is alles wat je nodig hebt voor een fantastische 

vakantie. Sluit je vakantie af in de relaxte stemming van een kleinschalig boetiekhotel of premium beach-resort. 

Contacteer ons vrĳblĳvend voor een voorstel op maat.
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6-STERRENSERVICE
Het boordpersoneel van Crystal Cruises 

werd al meermaals bekroond voor hun op-

rechte gastvrĳheid en discrete aandacht 

voor detail. Zwart, melk of een klontje? 

Buiten je naam, onthoudt de bemanning 

zelfs hoe jĳ je koffie liefst drinkt. Bovendien 

telt de rederĳ ongeveer het hoogst aantal 

personeelsleden per passagier. Zo staat er 

steeds iemand voor je paraat.

GENEREUS IN RUIMTE
Waar andere cruiseschepen van dit formaat 

soms dubbel zoveel passagiers hebben, 

beperken de Crystal Symphony en Crystal 

Serenity zich tot 848 en 980 passagiers. 

Meer ruimte per persoon dus. In nagenoeg  

ongenaakbare grandeur en comfort kom je 

aan op je bestemming.

OP DE EERSTE RIJ BIJ TOPEVENTS
Hoewel Crystal Cruises maar twee oceaan-

schepen heeft, kan je kiezen uit meer dan 

2.000 excursies aan wal. En omdat de vaar-

programma’s zĳn afgestemd op internatio-

nale topevents, hoef je nooit iets te missen.

Wil je bĳvoorbeeld de Grand Prix van Mon-

aco meemaken vanop de eerste rĳ? Tĳdens 

dé hoogmis van de Formule 1 mogen cruise-

schepen niet aanmeren in de binnenhaven 

van Monte Carlo. Enkel met Crystal Cruises 

ga je zo dichtbĳ voor anker. En hoewel het 

event altĳd lang op voorhand uitverkocht is, 

zorgt de rederĳ steeds voor tickets.

HOOGOPGELEIDE DANCE-HOSTS 
Van de grootste kaskrakers in het filmthe-

ater van het schip, tot Broadway-geïnspi-

De kunst van het genieten
BRITSE EILANDEN

reerde producties in de Galaxy Lounge. Aan 

boord geniet je steeds van eersteklas enter-

tainment. Zin in een avondje salsa, wals of 

rumba, maar is man- of vrouwlief niet op 

de dansvloer te krĳgen? Dankzĳ de hoogop-

geleide dance-hosts aan boord ben je altĳd 

zeker van een professionele danspartner.

LEAVE NO MAN BEHIND
Je ziet het soms in het nieuws. Reizigers 

die na een uitstap aan wal net te laat op de 

kade staan en hun schip voor hun neus zien 

wegvaren. Het zal je maar overkomen. Maar 

Crystal Cruises maakt er een punt van om 

steeds op de laatste passagiers te wachten 

die op excursie zĳn of speciale evenementen 

bĳwonen, zoals de Grand Prix van Monaco. 

Geen stress dus, wanneer je uitstap aan wal 

een beetje uitloopt.

Een zee van ruimte en een immense keuze aan excursies en ontspanningsmogelĳkheden. Wat reizen met Crystal Cruises zo anders 
maakt, is vooral iets wat je zelf moet ontdekken. Zoals de professionele, hoogopgeleide dance-hosts tĳdens een avondje ballroomdansen. 
En je tickets voor grootse evenementen aan wal? Daar is al lang aan gedacht.

Monte Carlo, Monaco
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  Geen rederij ter wereld die meer onderscheidingen 

behaalde. Crystal Cruises combineert de voordelen 

van een groot cruiseschip met de kleinschaligheid 

en de verwennerij van een klein schip. Hun missie? 

Je de beste luxecruises aanbieden. Vraag naar hun 

aanbod bij ons, uw reisagent.

 Zwart, melk of een klontje? 

Buiten je naam, onthoudt de 

bemanning zelfs hoe jij je koffie 

liefst drinkt.
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Voor wie alle aspecten en nuances van de Britse cul-

tuur wil verkennen is deze luxecruise, met vertrek en 

aankomst in Londen (Dover), iets om naar uit te kĳken. 

In het charmante Saint Peter Port in Guernsey leer 

je de lokale ambachten van goudsmeden en klokken-

makers kennen. Na aan te meren in het Ierse Cork en 

Holyhead in Wales, kom je aan in Liverpool, thuisstad 

van The Beatles. 

In Dublin gaat de Crystal Symphony een nacht voor 

anker. Zo heb je tĳd genoeg om de geboorteplaats van 

beroemde schrĳver Oscar Wilde te ontdekken. Ook in 

Edinburgh blĳft het schip even liggen. Ter plaatse kan 

je verschillende activiteiten inplannen rond de legende 

van de Heilige Graal, die hier begraven zou liggen.

Onderweg ervaar je het hippe Belfast, de Schotse 

Orkney-eilanden met historische en Noorse ruïnes, 

en de Welshe landschappen van Isle of Skye.

Tsaren en Baltische Staten 
Dat je met Crystal Cruises steeds voldoende tĳd krĳgt 

om je bestemming te beleven, toont ook de luxecruise 

naar de Baltische Staten aan. Twee dagen Kopenhagen, 

drie dagen Sint-Petersburg en en nog eens twee dagen 

Stockholm. Geruime tĳd om je te laten onderdompelen 

in het gouden tĳdperk van de tsaren. Onderweg staan 

nog Berlĳn, Gdansk (Polen), Helsinki (Finland) en Tal-

linn (Estland) op het programma.

15-daagse 
cruise  

Britse Eilanden



  Buitengewoon op zee, bijzonder aan land. Celebrity Cruises vaart naar meer dan 300 bestemmingen over alle zeven continenten. Hun onderscheidende mix van stijlvol design, 

culinair genieten, luxueuze accommodatie, en intuïtieve service bezorgt de rederij jaarlijks verschillende awards. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

TREE OF LIFE
Een van de nieuwigheden waar bovenal 

wĳ Belgen zeker naar uitkĳken is de Craft 

Social Bar. Een stĳlvolle brasserie met meer 

dan 50 zeldzame bieren, tot de perfectie 

getapt door een erkend biersommelier.

In The Theatre, dé venue voor tal van en-

tertainment, staat de Tree of Life. De maar 

liefst 3.000 led-bladeren van de 6 m hoge 

boom vormen een continu veranderend de-

cor voor waanzinnige producties en shows 

aan boord.

In het restaurant van Le Petit Chef veran-

deren geprojecteerde animatiebeelden je 

tafellaken in een glinsterende zee. Over je 

bord loopt een grappige, kleine chef die 

bouillabaisse voor je klaarmaakt, terwĳl 

hĳ een beetje onhandig de boze Kraken 

van zich afschudt. Na het filmpje krĳg je de 

échte bouillabaisse opgediend. ‘Food map-

ping’, heet deze combinatie van projecties 

en eten, een uitvinding van twee Belgische 

videomakers.

WELLNESS-INFLUENCERS
Genieten van een totale relaxatie? Het 

nieuwe wellness-aanbod van de Celebrity 

Apex is gericht op emotionele, fysieke 

en spirituele programma’s van de meest  

gerespecteerde influencers van de wellness- 

industrie. Denk bĳvoorbeeld aan een well-

ness-cruise met goop, het lifestyle-merk van 

Amerikaans actrice Gwyneth Paltrow. 

Aan boord van hun schepen schenkt de 

rederĳ heel wat aandacht aan gendergelĳk-

heid en moedigt het vrouwen aan voor een 

loopbaan in de maritieme sector.

Met de komst van de Celebrity Apex brengt rederĳ Celebrity Cruises zĳn nieuwste cruiseschip in de vaart. Net als bĳ zusterschip  
Celebrity Edge werd de conventie over boord gegooid. Zo kan je ook ten volle genieten van de baanbrekende Magic Carpet, het zwevende 
platform aan de buitenkant van het schip, of verblĳven in een twee dekken tellende Edge Suite. Maar de Apex gaat nóg een stap verder ...

Stap aan boord van de Celebrity Apex!
NIEUWSTE CRUISESCHIP

NOORD-EUROPA EN MIDDELLANDSE ZEE
Celebrity Apex begint deze lente aan een 

miniseizoen van vĳf cruises naar Noord- 

Europa. In de zomer staan verschillende  

7- tot 12-daagse vaarroutes in de Middel-

landse Zee op de agenda. Zo vaart het schip 

onder andere naar Lissabon, Istanbul, Mon-

te Carlo en Cannes.
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Celebrity Cruises  



VAKANTIEREIZEN

Van de meest klassieke vakanties in Zuid-

Frankrijk, Griekenland of Spanje tot reizen 

naar iedere uithoek van de 5 continenten; 

onze adviseurs staan u bij om van elke 

vakantiereis een droomreis te maken.

MAATWERK

Ieder heeft zijn eigen verlangens, interesses 

en verwachtingen van een vakantie en 

bestemming. Reizen De Cauwer kan iedere 

reis op maat organiseren; van de keuze van 

het verblijf, tot de uitstappen of het reserveren 

van specialiteitenrestaurants of evenementen.

CRUISES

Met Cruise Plus, onze gespecialiseerde 

cruiseafdeling, bieden wij de service van de 

Belgische marktleider op gebied van luxe 

cruises. We helpen u graag verder voor luxe 

cruises, riviercruises, zeil- of expeditiecruises.

Reizen De Cauwer is als een van de pioniers van het 

toerisme ontstaan in 1956. Eerst onder de vleugels van 

Reizen De Zwaluwen en daarna als Reizen De Cauwer 

op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Vandaag is zowel 

Reizen De Cauwer als Cruise Plus één van dé belang-

rijkste echt ‘onafhankelijke’ reiskantoren in Vlaanderen. 

Wij staan u bij met uiterst professionele ‘reisadviseurs’ 

garant, om u persoonlijk te begeleiden met raad en per-

soonlijk advies in de keuze van zowel uw welverdiende 

vakantie als uw cruise.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD

WWW.REIZENDERCAUWER.BE

de wereld onder één dak
bij reizen de cauwer

in sint-niklaas
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