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Dagdromen over vakantie

voorwoord

en welverdiende vakantie is goed voor onze gezondheid en onontbeerlijk voor 
ons algemeen welzijn. De batterijen opladen, ontspannen, herbronnen of gewoon 
genieten met het hele gezin. Samen onbezonnen leuke dingen doen, beleven en 

ontdekken. 

In dit magazine vind je een mooie mix reismogelijkheden over de hele wereld, van dichtbij 
tot ver weg. Graag richting de Middellandse Zee, Kroatië, Montenegro of liever naar de 
Noorse fjorden of IJsland? Of waarom niet: op zoek naar het grote avontuur ver van huis. 
Australië, Antarctica, de Zijderoute, de Verenigde Staten of de zwoele Caraïben … 

We bieden voor je volgende vakantie graag unieke belevingen aan die tegelijk duurzaam 
zijn. Op Kaapverdië selecteerden we enkele nieuwe ecoresorts met aandacht voor de  
lokale natuur en gemeenschappen. Ook cruisemaatschappijen gaan steeds verder om hun 
aanbod te diversifiëren en tegelijk hun impact te beperken.

Vertrouw ons je reisdromen toe en je zal versteld staan wat we voor je volgende vakantie 
kunnen betekenen. De wereld van reizen is zodanig uitgebreid en divers geworden, met 
continu nieuwigheden, dat de ideale reis écht vakmanschap vergt. Uit de veelheid aan 
mogelijkheden helpen we je precies die ene droomvakantie te realiseren die voldoet aan 
je wensen.

Veel reisinspiratie gewenst,
Tot binnenkort,

E
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 Met Local Colours bundelt Silverjet de meest 

karaktervolle verblijven van Frankrijk, Italië, 

Griekenland, Spanje, Portugal, Kroatië en Montenegro. 

Bijzondere boetiekhotels van de hoogste kwaliteit, 

authentiek en van een uitstekend serviceniveau. 

Vraag naar hun aanbod bij ons, je vertrouwde reisagent.

VENETIAANSE ALLURE
Lazure Hotel & Marina is een schitte-
rend boetiekhotel in de middeleeuwse 
stad Herceg-Novi aan de Baai van Kotor. 
Het 18e-eeuwse Venetiaanse gebouw met 
uitzicht op de jachthaven van Lazure combi- 
neert een fascinerend verleden met een  
hedendaagse inrichting, waaronder  
Italiaans design. Een eigentijdse stijl en 
 tegelijkertijd zo vol van karakter.

Het gourmetrestaurant Rosemarine ligt in 
de schaduw van eeuwenoude dennenbo-
men. De favoriete gerechten van de chef? 
Risotto met kreeft en gegrilde zeebaars. De 
Wine Bar heeft een fijne selectie wijnen 
uit Montenegro en ver daarbuiten. Je kan 
hier heerlijk genieten van wijnproeverijen 

of je laten verwennen in het mooie spa- 
center.

VERVAAGDE PALAZZO’S
Vertoef je liever nog dieper in de Baai van 
Kotor? Perast is een beeldschoon mid-
deleeuws dorpje. Het mag met maar één 
hoofdstraat misschien nog zo klein zijn, de 
vele barokke kerken en vervaagde palazzo’s 
laten zien hoe rijk Perast was in de geschie-
denis. 

De brede kade geeft een geweldig uitzicht 
op de tegenover gelegen kloostereilandjes 
waar je tijdens een boottocht naartoe kan. 
Dwaal door de geplaveide steegjes van het 
autovrije Perast, wandel door de bossen of 
verken de steden langs de kust.

Nieuw in het aanbod van Local Colours – echte specialisten als het op genieten aankomt – is Montenegro. 
Je zal er misschien niet snel aan denken, maar het Balkanlandje is een pittoreske mediterrane schatkist. 
Langs de Adriatische Zee en de Baai van Kotor liggen kleine, onbekende badplaatsen en mooie geheimen. We 
etaleren graag twee karaktervolle boetiekhotels die de geest van Local Colours sprekend weten te capteren.

Mediterrane schatkist
MONTENEGRO

18E-EEUWS PALEIS
Overnacht in Heritage Grand Perast  
Hotel, een vijfsterrenhotel dat de rijke  
historie en cultuur perfect weerspiegelt. De 
grote ramen en balkons van het gerestau-
reerde 18e-eeuwse paleis geven uit op de 
baai en twee eilandjes: St George met zijn 
12e-eeuws klooster, en Lady of the Rocks. 
Ook kan je oeverloos genieten van fine  
dining en mediterrane geneugten.
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  Royal Hotel Sanremo staat voor 5-sterrenluxe, 

comfort en Italiaanse verwennerij in een prachtige, 

zonovergoten omgeving. Vraag ernaar bij ons, 

je vertrouwde reisagent.

RUST & LUXURY
Logeer in Royal Hotel Sanremo om Ligurië 
op z’n best te ontdekken. Perfect gelegen op 
een unieke locatie aan de Bloemenrivièra, 
op 45 minuten van Nice en 25 minuten van 
Monte Carlo, op enkele stappen van zee en 
zandstrand. Vlak aan een prachtige fiets- en 
wandelboulevard van 24 km langs de kust.

Royal Hotel Sanremo werd opgericht in de 
bloeiperiode van Sanremo. En die grootse 
belle-époquestijl heeft het nog altijd. Een 
oase van rust en luxury om te volop van de 
goddelijke geneugten van de Italiaanse Ri-
vièra te profiteren. Met bovendien heel wat 
in petto om de rijke regio je te leren kennen.

WIJNEN VAN HET HINTERLAND
De tour ‘Liguria Green & Slow’ gidst je 
vanuit het hotel naar het uiterste westen 
van de streek, tegen de grens met Frank-
rijk. Dé plek waar Ligurië zijn twee zielen 
blootgeeft. De kustlijn is gekend voor zijn 
belle-époquesfeer, elegante herenhuizen 
en weelderige tuinen. Bezoek er het mid-
deleeuwse hart en de mediterrane tuinen 
van het adellijke Bordighera.

Daarna ga je dieper het landelijke hinterland 
in. Langs de heuvels, bedekt met charmante 
dorpjes, olijfbomen en wijngaarden. Lokale 
wijnmakers vertellen hoe ze hun wijn ver-
bouwen volgens aloude traditie. Hun au-
thentieke familieverhaal geeft de proeverij 
achteraf alleen nog maar meer smaak. 

Zin in een verrassend stukje Italië? Neem dan even adempauze in Ligurië aan de Italiaanse Rivièra. Een 
oogstrelende regio met rotsachtige kusten, gouden zandstranden, pittoreske dorpjes en fijne delicatessen. 
Het goede leven, gerijpt onder de mediterrane zon. 

La dolce vita in Ligurië
ITALIË

YOGA TUSSEN OLIJFBOMEN
Het Ligurische platteland is ook een dank-
bare omgeving voor een vakantie vol wel-
zijn en harmonie. Beleef een onvergetelijke 
yoga-ervaring in alle rust tussen de oude 
olijfbomen. Nog bijzonderder in combi-
natie met een tasting van lokale Taggiasca- 
olijven en een begeleide degustatie van  
extra vierge olijfolie. Natuurlijke wellness 
op Ligurische wijze. 

San Remo
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De erfgoedschatten van de 
Adriatische Zee

KROATIË

Dag 1
VLUCHT & INSCHEPING
Na de vlucht van Brussel naar Dubrovnik en je transfer naar de 
haven kan je meteen inschepen aan boord van de M/Y Adriatic 
Blue. Het kleinschalige luxejacht, volledig afgehuurd door Ri-
vages du Monde, telt slechts 18 kajuiten, allemaal met zeezicht. 
Het ideale schip voor een geprivilegieerde rondreis in intieme 
en gemoedelijke sfeer.

Met een diepgang van slechts 2,7 m begrijp je meteen dat dit 
jacht op plaatsen kan komen waar grote schepen niet geraken. 
Het achtersteven is bovendien uitgerust met een ponton vlak 
boven de zeespiegel. Zo kan je overal makkelijk het water in, 
zelfs in de meest afgelegen baaien.

Dag 2 & 3
DUBROVNIK
Bekend voor zijn hoge stadswallen die over de Adriatische Zee 
uitkijken, is Dubrovnik een absolute parel van Unesco Wereld- 
erfgoed. Een cultureel lappendeken met invloeden van de Grie-
ken uit Epidaurus, Slavische stammen, het Byzantijnse Rijk, het 
Venetiaanse Rijk, de bloeiperiode als onafhankelijke Republiek 
Ragusa, en de verovering door Napoleon. Onder begeleiding van 
de Nederlandstalige gids ontdek je de indrukwekkende tijdslijn 
van deze bijzondere plek.

Dag 4
KORČULA
Volgens legendes zou de versterkte stad Korčula op het gelijk-
namige eiland in de 12e eeuw v.Chr. gesticht zijn door de Tro-
jaanse held Antenor. En zou het ook de geboorteplaats zijn van 
Marco Polo.

Vraag ons naar de beschikbare vertrekdata 
voor 2023 en 2024, steeds tussen mei en oktober. 

Deze cruise is ook mogelijk in omgekeerde 
richting, van Zagreb naar Dubrovnik.

TIP

V

Dubrovnik

Korčula

Hvar

an Romeinse keizer Diocletianus tot Napoleon, allemaal 
drukten ze hun stempel in Kroatië. De Adriatische kust 
is vandaag een bontgekleurde staalkaart van Europese 

geschiedenis. Van Dubrovnik en Hvar, tot Split en Zagreb. 

Op deze 10-daagse culturele ontdekkingsreis uit het aanbod 
van Rivages du Monde doorgrond je de rijke regio in de beste 
omstandigheden. Aan boord van een kleinschalig luxejacht, 
met Nederlandstalige begeleiding én omkadering.
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  De aanpak van Rivages du Monde doet dromen van bekende, verrassend 

bekeken en ongekende oevers en kusten. Van Donau, Douro, Rhône en 

Saône, tot Nijl en Mekong. Met een hart voor cultuur, ontdekking en 

een onvergetelijke, menselijke beleving. Alle cruisemedewerkers waken 

voortdurend over het vlekkeloze verloop van jouw vakantie. Vraag naar hun 

aanbod bij ons, je vertrouwde reisagent.

Dag 5
HVAR 
Dankzij zijn strategische ligging is Hvar al sinds de oudheid 
een felbegeerd eiland. De gids neemt je mee de stad in om sa-
men het geschiedkundige patrimonium te onthullen. Ontdek 
verschillende renaissancegebouwen, het Franse Napoleonfort, 
het Venetiaanse Spagnolafort en het oudste publieke theater 
van Europa. 

Dag 6
SPLIT
Ook in Split laat de gids je verschillende historische lagen zien.
Zoals het paleis van Romeinse keizer Diocletianus dat later 
uitgroeide tot het stadshart van Split. Of de kathedraal, in de 
7e eeuw geconstrueerd uit een mausoleum.

Dag 7
TROGIR
Zijn mooi bewaarde middeleeuwse karakter maakt Trogir een 
opvallend boeiende stad langs de Adriatische kust. Bezoek de 
13e-eeuwse Sint-Laurentiuskathedraal en verken de verschil-
lende monumenten, paleizen en het benedictijnenklooster in 
het centrum. 

Dag 8
ŠIBENIK, PLITVICE & ZADAR
In de beschermende baai ligt havenstad Šibenik. Gedomineerd 
door een fort en tal van kerken, kloosters en paleizen. En de 
belangrijke Sint-Jacobuskathedraal, het allereerste renaissance- 
bouwwerk buiten Italië.

Daarna trek je het binnenland richting Plitvice, Unesco Wereld- 
erfgoed. De 16 meren van de wereldberoemde keten kleuren 
smaragdgroen tot diepblauw en zijn via zo’n 90 watervallen met 
elkaar verbonden. Sluit de dag af in Zadar op het Volksplein, het 
kloppende renaissance-hart van de stad.  

Dag 9
RAB & KRK
Waarom de Romeinen de stad Rab op het gelijknamige eiland 
omdoopten tot Felix Arba – ‘het gelukkige Rab’ – spreekt voor 
zich. Met zijn stranden en baaien is het heerlijk geurende en 
groene Rab dé plek om tot rust te komen. In de vooravond vaart 
het schip nog verder naar eiland Krk.

Dag 10
Zagreb & terugvlucht
Na ontscheping brengt een autocar je naar Zagreb. De hoofdstad 
werd zo’n duizend jaar geleden gesticht op de heuvels tegenover 
het fort van Gradec. Naast een schitterend bewaard middel-
eeuws patrimonium telt Zagreb ook verschillende religieuze 
en culturele bouwwerken uit de Oostenrijks-Hongaarse tijd.

Nederlandstalige begeleiding

Dankzij een concept van Nederlandstalige of tweetalige 
cruises voel je je meteen thuis. 

Dagprogramma, menukaarten, aankondigingen, activitei-
ten, workshops … verlopen allemaal in het Nederlands. En 
de bezoeken en excursies aan wal? Altijd onder begelei-
ding van een Nederlandstalige gids of met vertaling door de 
reisbegeleiders. Zo kan je je echt verdiepen in de bewogen 
geschiedenis van de Adriatische kust.

Plitvice

Rab
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1) PANAMA CITY
We raden aan om in Panama City twee of 
drie nachten te overnachten voor je verder 
reist. De bedrijvige stad is een veelzijdig en 
al even veelbelovend startpunt voor de rest 
van het avontuur.

Als eerste Spaanse nederzetting in het land 
tonen de ruïnes van Panama la Vieja nog 
altijd hun koloniale sporen. Ook Casco An-
tiguo, het historische centrum, is een Unes-
co Werelderfgoedpareltje. En met Parque 
Natural Metropolitano ligt hier zelfs een 
beschermd tropisch regenwoud binnen de 
stadsmuren.

2) PANAMAKANAAL
Ten zuiden van de hoofdstad ligt de mon-
ding van het Panamakanaal, nog steeds een 
van de meest indrukwekkende technische 
hoogstandjes ter wereld. Dankzij de 80 km 
lange verbinding tussen de Atlantische en 
de Stille Oceaan kunnen duizenden sche-
pen per jaar een gigantische omweg rond 
het volledige Zuid-Amerikaanse continent 
vermijden. 

3) ANTON VALLEY
Rij verder naar de Anton Valley in de krater 
van een enorme uitgedoofde vulkaan. Dit is 
een van de grootste caldera’s van heel Cen-

traal-Amerika en lijkt wel ingelijst door zijn 
omringende natuur. Weelderige bossen, 
ruige pieken, groene valleien en onstuimi-
ge watervallen.

Hier moet je zeker de slapende berg India 
Dormida en de precolumbiaanse rotsteke-
ningen van Piedra Pintada bezoeken. Of ga 
op zoek naar de gouden klompvoetkikker, 
bekend om zijn felgekleurde lichaam.

4) PENÍNSULA DE AZUERO: PEDASI
De roadtrip loopt verder langs Arco Seco, 
de zogenaamde ‘droge boog’ aan de zui-
delijke oostkust van Panama. Pedasi, een 

Tropische natuur combineren met authentieke indiaanse cultuur? Het verrassende Panama is een toegankelijke bestemming tussen 
Costa Rica en Colombia. Tussen de Caraïbische Zee en Stille Oceaan. We stellen je graag enkele knooppunten voor om ‘s lands rijkdom-
men tijdens een selfdrive met huurwagen te ontdekken. Een avontuurlijke verkenning op eigen tempo langs machtige nevelwouden, 
inheemse culturen en magische natuurschatten.

Brug tussen Noord- en Zuid-Amerika

PANAMA

Bocas del Toro

PanamakanaalCasco AntiguoPanama City
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PANAMA CITY

ANTON VALLEY

PEDASI

BOQUETE

BOCAS DEL TORO

geliefde surfspot, is vooral de belangrijke 
toegangspoort naar Isla Iguana Wildlife 
Refuge. Het hele eiland is een natuurre-
servaat, wemelend van unieke zeevogels. 
Hier broedt de Amerikaanse fregatvogel 
met zijn kenmerkende lange staartveren 
en opvallende, knalrode keelzak. Duik ze-
ker ook het water in op zoek naar tropische 
vissen en schildpadden in de goed bewaar-
de koraalriffen. 
 
5) BOQUETE & BARO VOLCANO 
NATIONAL PARK
Boquete in het westen van Panama, zo’n 
300 km verder, staat bekend als de ‘Vallei 

van de Eeuwige Regenboog’. Met wat ge-
luk zie je zelfs verschillende regenbogen 
tegelijk. 

Maar vooral Baru Volcano National Park 
domineert de regio. De hooglanden en de 
restanten van uitbarstingen miljoenen 
jaren geleden vormden vijf ecosystemen. 
Een kostbare natuurschat, nog steeds 
beschermd door de rustende vulkaan en 
zijn onmetelijke omgeving.  Hier leven 
meer dan 250 vogelsoorten waaronder de 
zeldzame quetzal. De legendarische vogel 
was voor de oude Maya’s een symbool van 
vrijheid. 

6) BOCAS DEL TORO
Een etappe in noordelijke richting brengt je 
naar de tropische eilandengroep Bocas del 
Toro en de Chiriqui-lagune. Dit natuurlijke 
laboratorium van de evolutie is onder an-
dere de habitat van dolfijnen, luiaards en 
de aardbeikikker. 

De Panamese bevolking bestaat voor 6% uit autochtone indianen. De drie grote stammen 
bevinden zich op de San Blas-eilanden in het noorden, in de Darién-regio in het zuidoosten en 
in Bocas del Toro in het westen. Elke stam heeft zijn eigen taal en cultuur. Vraag ons naar de 

mogelijkheden om deze culturen zelf te ontdekken.

TIP

  Fan van Latijns-Amerika? Cosmic Travel heeft 

al 30 jaar expertise in maatwerkreizen naar dit 

immense en boeiende continent. Ontdek hun 

aanbod voor wereldreizigers, avonturiers en 

luxereizigers. Ook voor gezinnen met grote of 

kleinere kinderen hebben ze heel wat in petto. 

Vraag ernaar bij ons, je vertrouwde reisagent.

Pedasi

Anton ValleyQuetzal Aardbeikikker
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  Imagine Travel is een dynamische Belgische touroperator met een passie voor andere culturen, boeiende steden, weergaloze natuur en authenticiteit. Een geselecteerd aanbod, 

specifieke activiteiten of een rondreis op maat? Vraag ernaar bij ons, je vertrouwde reisagent.

AANRADER VOOR SCHOOLVAKANTIES
Tal van vogels en andere wilde dieren, uit-
gestrekte landschappen met baobabbomen, 
mooie zandstranden, de Senegalrivier, het 
magische Roze Meer … Zes uur vliegen 
recht naar het zuiden en je stapt een an-
dere wereld in.

Uit het aanbod van Imagine Travel selec-
teerden we een 8-daagse reis met uniek 
familieprogramma, ideaal als je eens iets 
anders zoekt tijdens de korte schoolvakan-
ties in het voor- of najaar. De activiteiten en 
het reisritme zijn aangepast aan de leef-

tijd van je kinderen, en het hele avontuur 
wordt begeleid door een familievriendelij-
ke gids-chauffeur. 

FAMILIESAFARI
Leer djembé spelen met een lokale muzi-
kant in Saly en laat Senegalese kledij ma-
ken op maat van je kinderen. En zie hoe de 
vissers in hun kleurrijke boten terugkeren 
van de visvangst. 

De ongerepte, Afrikaanse natuur mag ui-
teraard niet ontbreken. Roei met de kano 
naar schelpeneiland Fadiouth, ga op pad 

naar de grootste baobab van Senegal en 
zoek met de jeep naar de wilde dieren in 
het natuurreservaat van Bandia. Tijdens 
deze safari laat de gids je de verschillende 
diersoorten van West-Afrika zien. Giraffen, 
reeën, antilopen, apen, gazellen … In het 
beschermingscentrum van Noflaye zie je 
zelfs de grootste schildpadden ter wereld. 

LUNCHEN MET KROKODILLEN
Nog meer avontuur? Wat dacht je van een 
lunch in een restaurant dat uitkijkt over 
een plas met krokodillen?

De kleurrijke Afrikaanse sfeer opsnuiven met de kinderen? Gekend om zijn goedlachse gastvrijheid is Senegal de ideale bestemming 
om te ontdekken met het hele gezin. En met Imagine Travel wordt het een familievakantie om nooit te vergeten!

Avontuur in West-Afrika,  
met het hele gezin

SENEGAL

Lac Rose Ziguinchor, Senegal

Saloum Delta National Park Thiafoura, Mbour, Senegal
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  Citytrip, culturele rondreis, cruise, ver weg of dichtbij … Met Groepsreizen 50 Plus ontdek je de wereld in een ongedwongen sfeer, samen met andere 50-plussers en met 

Nederlandstalige begeleiding van bij het vertrek. Vraag naar hun aanbod bij ons, je vertrouwde reisagent.

DWARS DOOR WEST-USA
Groepsreizen 50 Plus neemt je in juli 18 
dagen mee naar de Westkust van de Ver-
enigde Staten. Van California over Nevada, 
langs Arizona en New Mexico, via Utah en 
Wyoming tot Colorado. Een rondreis die 
oogverblindende natuur combineert met 
het bruisende stadsleven en de bewogen 
geschiedenis van de Navajo-indianen.

GRAND CANYON
In de uitgestrekte en legendarische nati-
onale parken voel je de energie gewoon  
opborrelen. De kolossale Grand Canyon, de 
grillige rotsbogen van Arches National Park, 
Yellowstone met zijn kleurrijke geisers en 
warmwaterbronnen … En niet te verge-
ten: de loodrechte bergwand El Capitan in  
Yosemite. 

Ook de Amerikaans glitter en glamour 
komt ruimschoots aan bod. Denk maar aan  
Beverly Hills, de Hollywood Walk of Fame 
en de extravagante casino’s van Las Vegas. 
Contacteer ons gerust voor het gedetailleer-
de programma.

DE ZIJDEROUTE
Minstens even tot de verbeelding spre-
kend is Oezbekistan, ooit een cruciaal 
knooppunt van de Zijderoute. Eeuwenlang 
kwamen talloze karavanen er na hachelijke 
omzwervingen hun exotische specerijen, 
zijde en andere luxegoederen verhandelen. 

KONINKRIJKEN & KARAVAANSTEDEN
Vraag ons naar de 16-daagse rondreis door 
Oezbekistan in augustus. De fabelachtige, 
architecturale parels onderweg lichten 
elk een tipje van de sluier. Van verdwenen 

Reis je graag in groep en met betaalbare luxe? In alle rust en in al zijn facetten? Met Groepsreizen 50 Plus geniet je van een zorgvuldig 
en verrassend programma om een bestemming volledig te doorgronden. In het gezelschap van andere 50-plussers en met Nederlands-
talige begeleiding van vertrek tot thuiskomst in Zaventem. Uit hun aanbod voor dit jaar stellen we de rondreizen naar de Amerikaanse 
Westkust en Oezbekistan voor. 

Op reis met gelijkgestemden 
WEST-USA & OEZBEKISTAN

Kamergenoot gezocht? 
Vraag ons naar de reisformule 

voor alleenreizenden, 
op kamerdeelbasis zonder 

singlesupplement.

TIP

koninkrijken, karavaansteden en verhalen 
over emirs en bloeddorstige roversbendes. 

Zoals het met paleizen, moskeeën, mau-
soleums en reusachtige stadspoorten be-
zaaide Khiva. Of de verlichte Kalyan Minaret 
die zoekende handelsreizigers als een vuur-
toren uit de woestijn naar Bukhara gidste. 
En het sprookjesachtige Samarkand, inge-
palmd door Alexander de Grote en Dzjengis 
Khan, maar door krijgsheer Timoer Lenk 
uitgebouwd tot exponent van zijn onwezen-
lijke imperium.
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ALBATROSSEN & PINGUÏNS
Vanuit het Argentijnse Ushuaia, de poort 
naar Antarctica, maakt de Seabourn Ventu-
re eerst een rondvaart van drie dagen rond 
de Falklandeilanden. Onderweg zie je niet 
alleen het zeeleven, maar ook het vogel-
leven compleet veranderen. Albatrossen, 
pinguïns, caracara’s … Hier hebben de wind 
en de vogels het voor het zeggen. 

TUIN VAN EDEN
Daarna werpt het expeditieschip zijn anker 
uit aan South Georgia en de omliggende ei-
landen. Een van de minst bezochte gebieden 
ter wereld, zó ongerept en onherbergzaam 
is het hier. 
Ontdek een verloren gewaande tuin van 
Eden boordevol wildlife, waaronder enor-
me pinguïnpopulaties, reuzenstormvogels, 
pelsrobben en zeeolifanten. 

Water en kust vormen er een van de meest 
diverse mariene ecosystemen ter wereld. 
Het toneel van walvissen, orka’s en dolfijnen.

EXPEDITIE MET ONDERZEEËR
Afhankelijk van de weersomstandigheden 
en wildliferapporten stippelen de kapitein 
en de expeditieleider het verdere reisplan 
uit. Bezoek historische gemeenschappen 
zoals Grytviken, de immense broedkolo-
nie koningspinguïns op Salisbury Plain en 
andere onvergetelijke locaties.

Gedurende de hele reis deelt het ervaren 
expeditieteam van wetenschappers en na-
tuuronderzoekers hun kennis en observa-
ties. Van boeiende presentaties aan boord, 
tot interpretaties van natuurfenomenen tij-
dens excursies met zodiac en kajak. In een 
onderzeeër duik je samen zelfs letterlijk 

de onderwaterwereld in. Op 300 m diepte 
onthult de oceaan zijn grootste geheimen.

MAXIMALE PANORAMA’S
De Seabourn Venture is duidelijk gemaakt 
om deze afgelegen gebieden te trotseren. 
Behalve een volbloed expeditieschip met 
hoogstaande hardware en technologie, reis 
je aan boord van een gesofisticeerd boe-
tiekschip met enkel en alleen suites voor 
maximum 264 passagiers. De grote ramen 
schenken je maximale panorama’s, waar 
je ook bent.

GROOTSTE MARIENE 
NATUURRESERVAAT
In Tristan da Cunha komen de troeven van 
dit schip volledig tot hun recht. Dit is de 
meest afgelegen, bewoonde eilandengroep 
ter wereld. Zo’n 3.000 km van Zuid-Amerika 

Atlantische Odyssee voor 
natuurliefhebbers

ATLANTISCHE OCEAAN

In februari 2024, na het Antarctica-seizoen, maakt expeditieschip Seabourn Venture zijn grote oversteek 
van het uiterste zuiden van de wereld over de Atlantische Oceaan naar Europa. Vanuit arctische wateren 
steek je de evenaar over, doorkruis je tropische biotopen en ga je voor anker aan enkele van ‘s werelds 
meest afgelegen eilanden. Waaronder zelfs het allergrootste mariene natuurreservaat in de Atlantische 
Oceaan. Een levende natuurdocumentaire waar je 54 dagen middenin zit.
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  Seabourn



  Bij Seabourn baad je in ultraluxe. De cruises zijn erg 

geliefd bij Belgen. Aan boord heerst een ontspannen 

sfeer waardoor je je meteen thuis voelt. Vraag naar 

hun aanbod bij ons, je vertrouwde reisagent.

en 2.700 km van Zuid-Afrika. De eilanden 
en de wateren eromheen – een gebied van 
bijna 700.000 km² – vormen zelfs het al-
lergrootste mariene natuurreservaat in de 
Atlantische Oceaan en het op drie na groot-
ste ter wereld.

BEDREIGDE VOGELSOORTEN
Op Tristan da Cunha zelf wonen slechts 
een 250-tal mensen, de omliggende eilan-
den Gough Island, Inaccessible Island en 
Nightingale Island zijn zelfs volledig onbe-
woond. Van de miljoenen zeevogels die hier 
vertoeven, hoop je vooral enkele bedreigde 
soorten op beeld vast te leggen. Zoals de 
Atlantische geelneusalbatros en de noorde-
lijke rotspinguïn. Een koddige rotsspringer 
met zijn typische, gevederde gele kuif.

PRIMEUR IN OOSTENDE
Dan volgt Ascension Island – nog zo’n ruw 
toevluchtsoord voor vogels, zeezoogdieren 
en schildpadden – en loopt het traject naar 
Kaapverdië. 

Langs de westkust van Afrika, met bestem-
mingen in Senegal, Gambia en Marokko, 
komt de Seabourn uiteindelijk aan in Euro-
pa. Na Málaga en enkele havens in Portugal 
en Frankrijk legt het schip ook aan in Oos-
tende. Een primeur in Belgische wateren. 
In Greenwich maakt de Seabourn Venture 
zijn grote overtocht compleet.
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edito

Zusterschip 
Seabourn 

Pursuit
Deze zomer gaat met de Seabourn Pursuit 
ook een tweede expeditieschip te water. 
Vanuit de Middellandse Zee maakt het zus-
terschip de omgekeerde trans-Atlantische 
oversteek naar Miami. Via Brazilië zet het 
schip koers daarna naar Antarctica. Even-
zeer een fascinerend decor voor beklijven-
de, groene expedities.

AVONTUUR LANGS AMAZONE
Ga op verkenning langs de Amazonerivier 
in Brazilië. Begeleid door de deskundigen 
van je expeditieteam leer je deze levens-
ader en zijn immer veranderende cycli van 
droogte en overstroming beter begrijpen. 
Eenmaal uit de delta volgen de stranden en 
de steden van Braziliaanse oostkust met on-
der andere Natal en Rio de Janeiro. 

HET WITTE CONTINENT
Ook Antarctica doet dromen van een avon-
tuurlijke expeditie. Het Witte Continent 
roept beelden op van eindeloze sneeuw-
landschappen en torenhoge ijsbergen. 
Ongetwijfeld een van de meest unieke en 
misschien wel de wildste plaats op aarde.



GALLIËRS & GLADIATOREN
Themapark Puy du Fou valt best te om-
schrijven als één groot, levend schouwspel. 
Geen rollercoasters of wildwaterbanen hier, 
wel fantastische shows met historische fi-
guren en personages die je meenemen van 
de oudheid tot de 20e eeuw. 

Al bij de eerste stap in het Romeinse am-
fitheater bijvoorbeeld zit je meteen mid-
den in de oudheid. Beleef een interactief 
spektakel met wagenraces, gladiatoren en 
Gallische gevangenen die vechten voor hun 
leven. Maar al zijn ze nog zo dapper, om de 
Galliërs te redden moet je misschien zelf 
de arena in.

KONING ARTHUR
Schouwspel ‘De Ridders van de Ronde Tafel’ 
katapulteert je dan weer helemaal naar de 
vroege middeleeuwen. In de betoverende 
wereld van Camelot wacht Koning Arthur 
een haast onmogelijke opdracht vol meedo-
genloze beproevingen. 

Of de hulp van Merlijn en zijn toverkunsten 
dit verhaal mee tot een goed einde kunnen 
brengen, valt alleen maar te hopen. Een 
episch kijkspel met knappe illusies, special 
effects en een vleugje échte magie.

maakt het Eén-programma ‘Het verhaal van Vlaanderen’ naar meer? In thema-
park Puy du Fou in de buurt van Nantes komt de geschiedenis pas écht tot leven. 
Laat je onderdompelen door meeslepende spektakels met Vikingen, Romeinen 

en musketiers,  en maak een overweldigende tijdreis door historisch Europa. De 21e eeuw 
ben je hier onmiddellijk vergeten. Onze grote tip voor een familievakantie in Frankrijk!

S

DAAR KOMEN DE VIKINGEN!
Een paar eeuwen later wordt een vredig 
dorpsfeest dan weer verstoord door bar-
baarse Vikingen. Ze bestormen het fort van 
L’An Mil met hun bijlen tussen hun tanden, 
aan boord van angstaanjagende drakenbo-
ten. Wie helpt de plunderende woestelin-
gen uit het Noorden weg te jagen?

MIDDELEEUWSE DEGENDUELS
Spring daarna midden in het lotsverhaal 
van de jonge heldin Marguerite in de 
Honderdjarige Oorlog. Beleef spannende 
steekspelen, middeleeuwse degenduels en 
bewegende decors vanop de eerste rij. Ook 
de grote valkeniersshow in de ruïnes van 
het oude kasteel is een belevenis voor groot 
en klein. Een betoverend luchtballet met 
tientallen arenden, gieren, uilen en andere 
roofvogels. 

DAAL AF IN DE LOOPGRAVEN
Na de renaissance, de musketiers uit de 17e 
eeuw en Franse held François de Charette 
in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoor-
log staat alweer het volgende tijdperk voor 
de deur.  ‘Les Amoureux de Verdun’ weet 
de tijdsgeest van de Eerste Wereldoorlog 
aangrijpend realistisch af te spiegelen. 

Puy du Fou

Reizen door de tijd!

FRANKRIJK
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In een decor van 1.800 m² baan je je een weg 
door daverende loopgraven, tussen rups-
banden, tanks en neergestorte vliegtuigen. 
Een intense en indrukwekkende belevenis, 
van de corvee van de soep tot de paniek bij 
de communicatiepost. Want hoe zal de 
brief van soldaat Louis bij zijn verontruste 
verloofde Thérèse aan het thuisfront gera-
ken?

CINÉSCÉNIE
Als je dan toch in Puy du Fou bent, is de 
avondvoorstelling ‘Cinéscénie’ wat ons 
betreft de kers op de taart. De beklijvende 
show neemt je mee door zeven eeuwen in 
de geschiedenis. Van de middeleeuwen tot 
de Tweede Wereldoorlog. Een superproduc-
tie vol emotie op een toneel van 23 hectare, 
met meer dan 2.500 acteurs en dansers en 
28.000 kostuums. Anderhalf uur lang dro-
men zonder slapen.

De voorstelling speelt slechts 28 keer per 
jaar en is vaak meteen uitverkocht. Maar 
als reisagent hebben we toegang tot voor-
behouden plaatsen en tickets. Op is op na-
tuurlijk, dus wees er snel bij.

  Het levende themapark Puy du Fou in de Franse 

Loire-streek valt met weinig andere parken te 

vergelijken. De meermaals bekroonde spektakels 

en voorstellingen nemen je mee naar zeven 

tijdperken. Vraag naar het aanbod bij ons, je 

vertrouwde reisagent.

Kan je er na een drietal dagen 
in Puy du Fou maar niet genoeg 

van krijgen? Combineer met 
een trip door de Loire-streek. 
De regio vol kastelen is een 

familiebestemming bij uitstek 
voor gezinnen met kleine 

ridders en prinsessen. Of verblijf 
net als onze koning en zijn 

gezin op een van de eilanden 
voor de kust van de Vendée. 

We stippelen de mogelijkheden 
graag voor je uit.

TIP
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ODE VAN STROMAE
São Vicente is de culturele slagader van de 
Kaapverdische Eilanden, thuishaven van de 
blootvoetse diva Cesária Évora. De koningin 
van de morna-muziek, aan wie onze eigen 
Stromae een ode opdroeg. De roots en de 
vibes van São Vicente zijn daarnaast merk-
baar Braziliaans. Als host van het tweede 
grootste carnaval ter wereld moet het ei-
land enkel Rio de Janeiro voor laten gaan.

Mindelo is de uitgelezen locatie om São Vi-
cente te leren kennen. Wil je hier logeren in 
een karaktervol ecohotel? The Casamarel, 
een historisch gebouw uit 1910, werd met 
veel liefde gerestaureerd tot een intiem boe-
tiekhotel met een lokaal en milieubewust 
engagement. Een plek van Kaapverdische 
gastvrijheid en sfeervolle kamers met zicht 
op zee.

WANDELPARADIJS SANTO ANTÃO
Neem van São Vicente de ferry naar Santo 
Antão, de enige manier om het groene eiland 
te bereiken. Hoge bergtoppen doorprikken 
de wolken en vormen een microklimaat met 
weelderige flora. Een wandelparadijs vol 
ravijnen, grillige bergkammen en weidse 
vergezichten.

BUNGALOW ON THE ROCKS
Mamiwata Eco Village is een van de mooi-
ste verblijven om verder te genieten van 
de pure omgeving. Aan de noordkust van 
Santo Antão, vlak bij de emblematische 
wandelroute van Cruzinha naar Fontain-
has. Gebouwd op de rotsen en zich uitstrek-
kend van de vruchtbare vallei tot de ruige 
basaltbergen.

Vanuit je minimalistische bungalow heb je 
een spectaculair panorama over de oceaan. 
Ook het diner is genieten trouwens. Met 
ingrediënten van biologische oorsprong, 
gekweekt in eigen tuin.

Eindeloze stranden, uitbundig groene valleien, bizarre vulkaanland-
schappen, cultuur met diepe wortels. Kaapverdië heeft het allemaal, 
maar geen enkel eiland is hetzelfde. Combineer São Vicente en Santo 
Antão of Santiago en Fogo om de boeiende facetten te ontdekken. Voeg 
enkele duurzame hotels toe aan je reismix en je beseft: ze zijn er nog, 
die onbezoedelde plekjes op aarde.

Kaapverdië in kleur
KAAPVERDIË

FOGO

BRAVA
SANTIAGO

MAIO

BAO VISTA

SAL
SÃO NICOLAU

SANTA LUZIA
SÃO VICENTE

SANTO ANTÃO

São Vicente

Calhau

Mamiwata Eco Village

Mamiwata Eco Village

Mamiwata Eco Village

Santo Antão

The Casamarel
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SANTIAGO & FOGO
Twee andere eilanden die je best aan  
elkaar haakt zijn Santiago en Fogo. Behal-
ve het meest Afrikaans getinte eiland van 
de archipel, is Santiago wat ons betreft 
ook de beste plek om de complexe identi-
teit van de Kaapverdiërs te doorgronden. 
De eerste Portugese nederzettingen, de  
geschiedenis van de slavernij, vrijheidsstrijder 
Amílcar Cabral, de met kraampjes gekleurde  
straten … 

Maar vergis je niet, ook als natuurliefhebber 
heb je aan Santiago een vette kluif. Op tal 
van sites spot je de ene zeldzame vogel na 
de andere.

ZWEMMEN TUSSEN DE ROTSEN
Genesteld in een rotsachtige baai in  
Tarrafal logeer je in King Fisher Village. 
Uitgehouwen in de rotsen vind je hier een 
natuurlijk zwembad met zeewater. Het eco-
hotel heeft een eigen PADI-duikcentrum en 
je kan surflessen volgen van nationaal kam-
pioen Kabungo Borges. De golven zijn hier 
perfect! Ook voor andere activiteiten zoals 
fietsen, wandelen, kajakken en suppen zit 
je hier perfect. 

ZWARTE VULKAAN
Een binnenlandse vlucht brengt je van 
Santiago vlot naar het nabijgelegen vuurei-
land Fogo. De zwarte vulkaan barstte voor 
de laatste keer uit in 2014. Gestolde spo-
ren van kolkende lavastromen maken het 
landschap dus kenmerkend grillig. In een 
van de omliggende kraters leeft de kleine 
gemeenschap van Chã das Caldeiras. Qua-
si afgesneden van de rest van de wereld en 
gekend om hun Venetiaans blonde haren 
en blauwe ogen.

LA FORA ECOLODGE
Een nieuw verblijf dat we hier warm aan-
bevelen is La Fora Ecolodge, in het hart van 
het platteland. Met een weids zicht op de 
Atlantische Oceaan, buureiland Brava en de 
nukkige natuur van Fogo. Door in te zetten 
op duurzaam toerisme, eigen energieop-
wekking, waterbesparing … werkt het hotel 
actief mee aan het behoud en verbetering 
van zijn lokale omgeving. 

Wandelen, fietsen, genieten 
van gastronomie of 

authentieke activiteiten? 
Zeg ons hoe je Kaapverdië 

wenst te ontdekken. Samen 
met de originele insidertips 
en reisideeën van Adagio 

puzzelen we een verrassende 
vakantie voor je in elkaar. 

TIP

  Met een passie voor de Portugese cultuur, heeft Adagio zich gespecialiseerd in Portugeestalige bestemmingen.  

Met doorgedreven maatwerk verzorgen ze je reis naar Portugal, de Azoren, Madeira, Kaapverdië, São Tomé en 

Príncipe. Bij Adagio vind je bovendien het grootste assortiment kleinschalige hotels en charmeverblijven. Vraag 

naar hun aanbod bij ons, je vertrouwde reisagent.

Santiago

King Fisher Village

King Fisher Village

La Fora Ecolodge

Fogo

La Fora Ecolodge
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INSPIRATIE VOOR HEMINGWAY
Eerste stop vanuit Miami zijn de Florida 
Keys, het zuidelijkste punt van de Sunshine 
State. Geniet met de voeten in het zand van 
de laidback atmosfeer en de inspirerende 
setting. Geen wonder dat Ernest Heming-
way hoofdeiland Key West uitkoos om er 
zijn verhalen op papier te krijgen. Je kan 
zijn woning nog steeds bezoeken. Alsof de 
inspiratie met het daglicht mee binnen-
kwam.

Terug aan boord van de EUROPA 2 leest het 
sprookje gewoon verder. Het meermaals 
bekroonde luxeschip combineert de ser-
eniteit van een klein resort met de troeven 
van een groot jacht. Ongedwongen luxe en 
maximaal 500 gasten.

REGATTA
In Gustavia op Saint-Barthélemy word je 
onmiddellijk overspoeld door de idyllische 
schoonheid van de Antillen. Een poëtische 
plek die bijna specifiek voor zonnebaden en 
relaxen lijkt geschapen. 

Al even paradijselijk is Sint Maarten, een 
deels Frans en deels Nederlands eiland. Bei-
de invloedssferen kan je tijdens één tour 
ontdekken. Vraag ons zeker naar de zeilacti-
viteit: een regatta met originele jachten van 
de America’s Cup, met de mogelijkheid om 
de ervaren schippers te assisteren.

HET PURE STRANDLEVEN
Na een hike door het regenwoud van Mar-
tinique wacht alweer het pure strandleven. 

Op Bequia in de Grenadines moet je hele-
maal niets, enkel genieten. Aan de westkust 
van het eiland kan je heerlijk wandelen 
langs de idyllische jachthaven. 

MANGO’S & MANGROVES
Met een klinkende bijnaam als ‘The Nature 
Island’ lost Dominica alle verwachtingen in. 
Het eiland is weelderig, exotisch en groen, 
gevormd door jungle, warmwaterbronnen 
en mangobomen. Maak een boottocht door 
de mangroves van de Indian River of geniet 
van dobberen in een grote drijfband tijdens 
river tubing.

HET HEILIGE NIETSDOEN
Saint Kitts en Nevis is een levendige eiland-
staat. Pittoreske kleine stadjes, weelderige 

Filmische stranden, door palmen omzoomde landschappen en totale ontspanning met misschien toch een 
zuchtje avontuur? De Kleine Antillen zijn misschien nóg idyllischer en romantischer dan de rest van de 
Caraïben. Kan je niet kiezen tussen de verschillende eilanden? Laat je van 12 tot 25 november
 meevoeren naar zeven exotische paradijzen aan boord van je drijvende resort: de EUROPA 2.

Bahamas
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  Hapag-Lloyd Cruises

Zon, zee en romantiek: 
honeymoon in het paradijs

CARAÏBEN



  Hapag-Lloyd Cruises zorgt al meer dan 130 jaar 

voor bijzondere cruises. De gepassioneerde crew 

heet je welkom aan boord. Kies voor een unieke 

belevenis in alle comfort met een Europese, 

gemoedelijke sfeer. Vraag naar hun aanbod bij ons, 

je vertrouwde reisagent.

vegetatie en een swingend activiteitenpro-
gramma. Op het onbewoonde Norman Is-
land geniet je daarna nog een laatste keer 
van de fabuleuze baaien en stranden. Het 
zuidelijkste puntje van de Britse Maagden-
eilanden is een ode aan het heilige niets-
doen.

JAWOORD OP ZEE
Een plek zo romantisch als de Kleine Antil-
len is een gedroomde bestemming voor een 
honeymoon of jubileum. Vraag ons naar de 
Honeymoon Special van Hapag-Lloyd Crui-
ses aan boord van luxeschip EUROPA 2 om 
jullie huwelijksreis helemaal onvergetelijk 
te maken met tal van extraatjes.

Of letterlijk in het huwelijksbootje stappen? 
De kapiteins van de EUROPA 2 zijn officieel 
bevoegd om wettelijke huwelijksceremo-
nies in internationale wateren uit te voeren. 
Elkaar op zee het jawoord geven, romanti-
scher wordt het toch niet?
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Romantiek in de 
Noorse fjorden

Ook een romantische setting, maar 
helemaal anders: de geheel eigen we-
reld van de Noorse fjorden. Maak deze 
zomer een sprookjesachtige vaartocht 
van acht dagen langs de ongerepte kust 
van Noorwegen met de EUROPA 2.

Na een eerste stop in kleurrijke hoofd-
stad Oslo rijg je de adembenemende 
landschappen aan elkaar. Typisch 
Scandinavische houten huisjes, char-
mante vissersdorpen en uiteraard de 
fjorden zelf. Denk aan Stavanger, Nord-
fjord, Innvikfjorden, Sognefjord en  
andere feeërieke landschappen.

Martinique

Miami

Martinique

Mayreau



INTERNATIONAAL REISGEZELSCHAP
De reismodules van Live To Travel zijn ide-
aal om je rondreis door Australië te kruiden 
met Aboriginal-cultuur. Je sluit enkele da-
gen aan bij een internationale groep en na 
het programma kan je je eigen reis gewoon 
weer verderzetten. Onderweg kampeer je 
in safaritenten om je echte Aussie Outback- 
ervaring compleet te maken.

ROTSTEKENINGEN IN KAKADU
Het programma ‘Top End & Arnhem Land 
Adventure’ dompelt je vijf dagen onder in 
het wereldberoemde natuurreservaat van 

Kakadu National Park. Een Unesco Wereld- 
erfgoed-schatkamer vol Aboriginal-rotste-
keningen in het noorden van Australië. De 
schilderingen schetsen het bestaan en de 
evolutie van de Aboriginals tot wel 20.000 
jaar geleden. 

ABORGINALS
Hoewel hun levensstijl over de laatste de-
cennia wel veranderd is, houden ze sterk 
vast aan eigen tradities. Sommige Aborigi-
nal-gemeenschappen leven in de dorpen 
van Kakadu en anderen in de meer afgele-
gen delen van het park. 

Beleef een onvergetelijk avontuur vol 
boeiende extra’s. Zoals een didgeridoo- 
demonstratie van de Limilngan-Wulna en 
een Guluyumbi-cruise langs de East Alli-
gator River met een echte Bininj-gids. Na 
een frisse duik in het adembenemende Jim 
Jim Falls staat de ongelooflijke rotskunst 
van Anbangbang op het programma. En wat 
dacht je van een panoramische vlucht over 
Kakadu?

NITMILUK NATIONAL PARK
Afhankelijk van het seizoen begint de derde 
dag met een trektocht naar Maguk of Gun-

Aboriginals, kangoeroes, de Outback, Great Barrier Reef … In Australië ben je makkelijk drie of vier we-
ken zoet. Als je de Outback écht wil beleven en je je wil verdiepen in de Aboriginal-cultuur, dan stellen we 
graag deze twee avontuurlijke programma’s voor uit het aanbod van Live To Travel. Twee afzonderlijke 
bouwstenen die we als puzzelstukken in je rondreis doen passen.

Aussie-avontuur in de Outback
AUSTRALIË

Onderschat niet hoe uitgestrekt Australië is. Met trekpleisters die duizenden kilometers uit elkaar 
liggen, kan je je makkelijk verliezen in de verre verplaatsingen. Kies voor een mooi samengestelde 

rondreis met de aspecten en de regio’s die je wenst te ontdekken. 

TIP

Kakadu National Park Kakadu National Park

Kakadu National Park
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Ayers Rock

Nitmiluk National ParkKakadu National Park

lom Falls. In de historische goudmijnstad 
Pine Creek krijg je een fascinerend beeld 
van het leven tijdens de mijngolf van de late 
19e eeuw. Daarna kies je voor een boottocht 
of kajaktrip over de Katherine-rivier in 
Nitmiluk National Park en kan je nog even 
verkoeling zoeken in de verborgen oase van 
Edith Falls.

MOESSONWOUD
Op dag 5 ga je naar Litchfield National Park. 
Het reservaat herbergt een overvloed aan 
watervallen, oude kloven, honderden in-
heemse vogels en enkele indrukwekkend 
grote termietenheuvels. Na een bezoek aan 
de Florence Falls, Buley Rockeyhole of het 
door moessonbos omgeven Wangi Falls ver-
laat je de groep en kan je je eigen reis weer 
verder zetten.

RODE ROTS ULURU
Ook de regio van Red Centre laat je fanta-
sie de vrije loop. Ayers Rock, door de oor-
spronkelijke bewoners Uluru genoemd, is 

het bekendste symbool van Australië en 
van groot belang voor de oude geloven en 
tradities van Aboriginals. Tijdens de reis-
module ‘Red Centre Adventure’ zit je vier 
dagen midden in de waanzinnige natuur.

Na de pick-up in Alice Springs komen de 
machtige rode berg en zijn betoverende 
omgeving steeds dichterbij. Er is het uit-
kijkpunt van Mt Connor, de waterbron van 
Mutitjulu en de heilige plaatsen Kuniya Piti 
en Kantju Gorge. ‘s Avonds doet de zonson-
dergang Uluru steeds van kleur veranderen, 
een ongelooflijk schouwspel.

KATA TJUTA
Ook bij zonsopgang is de rots een streling 
voor het oog. Andere kleppers: Kata Tjuta, 
Valley of the Winds, Walpa Gorge en een 
tweede glorieuze Outback-zonsondergang 
in Kings Canyon. De dag erna krijg je ruim 
de gelegenheid om de kloof en de torenhoge 
klifwanden te verkennen. Verbijsterende 
uitzichten op zandstenen afgronden, rots-

spleten en weergaloze plateaus.

TORENHOGE RODE KLIFFEN
Voor je naar Alice Springs terugreist staat 
er nog een dag Tjoritja West MacDonnell 
Ranges op de planning. Bij zonsopgang 
heb je kans om inheems wildlife te aan-
schouwen, zoals wallaby’s in de buurt van 
Standley Chasm, bovendien een belangrijke 
plek voor de lokale gemeenschap. Neem een 
duik in Ellery Creek Bighole, omgeven door 
torenhoge rode kliffen, en reis verder naar 
Ormiston Gorge en Simpsons Gap.

  Live To Travel is dé specialist voor 

budgetvriendelijke tot exclusieve op maat 

uitgewerkte reizen naar Afrika en Oceanië, en 

droomstranden in de Caraïben, Indische en Stille 

Oceaan. Jaarlijks krijgen ze het vertrouwen van 

duizenden klanten om hun droomreis uit te 

werken. Live To Travel gaat geen enkele uitdaging 

uit de weg. Vraag naar hun aanbod bij ons, 

je vertrouwde reisagent.

Standley Chasm
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1) MAJESTUEUS DECOR
Spitsbergen vormt een verbluffend land-
schap van uitgesneden ijsbergen, ingeslo-
ten valleien, kliffen en gletsjers. En terwijl 
witgestreepte bergen uit de diepe wateren 
oprijzen, maakt de omhullende mist de 
grens tussen land, zee en ijs steeds vager. 
Surrealistische schakeringen houden het 
menselijke oog voor de gek alsof het omlig-
gende ijs om je heen danst. Een groep arcti-
sche stormvogels vergezelt je schip intussen 
door de mist.

2) WILDE IJSBEREN
Nooit ver weg voor wie goed oplet: de ijsbeer, 
heer en meester van de arctische regio. Het 
team natuuronderzoekers aan boord speurt 
de horizon af om hun wildlife-waarnemin-
gen met je te delen. Horen ook in het rijtje 
indrukwekkende dieren: poolvossen, spits-
bergenrendieren, walrussen, zeehonden en 
walvissen. De blijvende twijfel of de dieren 
zich wel zullen laten zien en het daarmee 
gepaarde geduld voegen alleen maar toe aan 
de magie. 

3) ARCTISCH ORKEST
Behalve een lust voor het oog, laten ook de 
geluiden van het Hoge Noorden een diepe 

rgens in de hoge arctische regio tussen 74° en 81° noorderbreedte ligt Spitsbergen 
op je te wachten. Licht het anker in Longyearbyen, vaar de wildernis in en beleef 
het dichtstbijzijnde arctische avontuur in de zomer. Nog geen reden genoeg om 

te vertrekken? Dan geven we je graag nog vijf andere.

E

indruk na. Zoals ijsschotsen die onder luid 
gekraak en geknal van de gletsjers afkalven. 
Of wanneer walvissen hun staart op het 
spiegelgladde water slaan. Indrukwekkend 
hoe dit symfonische orkest van de arctische 
wildernis de stilte van de poolwoestijn als 
enige durft te tarten. 

4) KONGSFJORD
De Kongsfjord, letterlijk ‘fjord van de Ko-
ning’, dankt zijn naam aan de opvallende 
bergen van ‘De Drie Kronen’ die de grenzen 
van Zweden, Denemarken en Noorwegen 
voorstellen. Bovenal staat de 26 km lan-
ge inham bekend voor zijn twee actieve  
gletsjers Kongsvegen en Kronebreen. An-
dere bijzondere Spitsbergse fjorden zijn 
Magdalenefjord, Liefdefjord, Hornsund, 
Krossfjord en Isfjord.

5) MACHTIG EN KWETSBAAR
Zo dicht tussen de ijsbergen varen, daar 
word je helemaal stil van. Zowel aan boord 
van het expeditieschip als in de rubberen 
excursieboten. Tussen de torenhoge masto-
donten voel je je heel klein en nederig. Hier 
is de natuur oppermachtig, maar tegelijker-
tijd toch zo kwetsbaar.

  Ontdekken om beter te begrijpen, te leren, te delen en te beschermen. Als specialist in ontdekkingscruises zet 

PONANT zich al ruim 35 jaar in voor duurzaam toerisme, met wetenschappelijk onderzoek en bewustmaking. 

De rederij kiest daarom ook bewust voor kleinere schepen en intiemere luxeyachts om door kwetsbare gebieden 

te varen. Vraag naar hun aanbod bij ons, je vertrouwde reisagent.

Noemie WATEL ©StudioPONANT

Noemie WATEL ©StudioPONANT

Olivier Blaud ©StudioPONANT
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5 Redenen 
voor een safari naar 

het Hoge Noorden

SPITSBERGEN
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Zin in dit avontuur?

Met 20 jaar ervaring in extreme regio’s, is PONANT een ware poolspecialist. Van mei tot juli, zowel in 2023 als in 2024, vaart de 
rederij met twee zusterschepen in Spitsbergen. 

Aan boord van L’Austral of Le Boreal geniet je van een verfijnd en authentiek avontuur. Je vliegt trouwens rechtstreeks van Parijs 
naar Longyearbyen op Spitsbergen. Zo overnacht je de volle zeven nachten in het gebied zelf.

Noemie WATEL ©StudioPONANTSpitsbergen



  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,  

je vertrouwde reisagent.

GRIEKS EILANDLEVEN
Verscholen aan de voet van de bergen, in 
het hart van 19 hectare natuur en strand, 
turend over de Egeïsche Zee en haar baai. 
Geef je over aan het Griekse eilandleven.  
Een droomlocatie als deze is een  
uitnodiging op zichzelf om helemaal tot 
rust te komen. 

Alle kamers, suites, hoofdrestaurant  
Les Pleiades en alle sportieve faciliteiten 
zitten trouwens sinds kort nog maar vol-
ledig in het nieuw. Club Med Gregolimano 
verkeert dus in topvorm om je te ontvangen.

WATERSPORTPARADIJS
Nog héél eventjes indommelen in een hang-

mat onder de dennen? Of toch meteen het 
azuurblauwe water in? Met maar liefst vier 
pontons speciaal voor waterskiën, waarvan 
één voor kinderen van de Mini Club Med, zit 
je hier op de ideale plek voor een sportieve 
eilandervaring. Zeilen, wakeboarden, snor-
kelen en duiken zijn al even verkwikkend.

NIEUW: PADEL
Terug aan land heb je de activiteiten ook 
voor het uitkiezen. De vier padelterrei-
nen zijn zelfs helemaal nieuw. Of trek het 
binnenland in voor een ontdekkingstocht 
naar de zwevende kloosters van Meteora 
of een dagje Athene. En maak het bij zons- 
ondergang nog even gezellig op de dans-
vloer in openlucht.

Jezelf in verbinding brengen met de natuur, ver weg van de dagelijkse drukte? Het 
volledig vernieuwde Club Med Gregolimano op het ongerepte Griekse eiland Evia is de 
uitverkoren plek om energie te putten. Je vakantie begint direct zodra je met de boot aan 
het einde van de steiger arriveert.

Smartphone uit,  
ontspanningsmodus aan

GRIEKENLAND

– 24 –

  Club Med



HELLEND OVER ZEE
Groene heuvels, gouden zandstranden 
en diepblauw water. Op het uitgestrekte  
domein van Club Med Yasmina geniet je van 
een kleurrijk Marokkaans decor. Het resort 
is gebouwd tegen de heuvels, hellend als 
een balkon over de Middellandse Zee. Waar 
je ook staat, de zee trekt je onvoorwaardelijk 
naar zich toe.

BLOESEMS VAN JASMIJN
Club Med Yasmina is een resort voor alle 
zintuigen. Waar je aangenaam kan verdwa-
len in mediterrane tuinen vol bloesems van 
jasmijn en hun bedwelmende geuren. En 
waar je helemaal kopje-onder kan gaan 
in Moors-Andalusische sferen. Met een  
architectuur duidelijk geïnspireerd op  
rijke tradities. En blauwtinten die meteen 
doen denken aan de nabijgelegen stad  
Chefchaouen.

PAARDRIJDEN OP HET STRAND
Ook dit resort werd onlangs mooi ver-

nieuwd. Zo kreeg het privéstrand twee 
nieuwe zones: één voor onverstoorde rust, 
één voor familieplezier en sportieve activi-
teiten. Ooit al eens willen paardrijden op 
het strand bij zonsondergang bijvoorbeeld? 

Ook de beach bar en het hoofdrestaurant 
werden in een bohemian chic kleedje gesto-
ken. De twee beste plekjes om te genieten 
met de voeten in het zand. 

Ook in Marokko, aan de overkant van de Middellandse Zee, kennen we een aanrader 
van formaat. In het noordelijke uiteinde van het land is Club Med Yasmina de geknipte 
uitvalsbasis om de poorten van Marokko te openen. Het vernieuwde resort ligt boven-
dien zelf op een unieke locatie. Aan de Straat van Gibraltar, waar de twee continenten 
elkaar net niet kussen. 

Aan de poorten  
van Marokko

MAROKKO

Rif & Medina
Club Med Yasmina is een leuk begin- of 
eindpunt om Marokko te ontdekken. 
Dankzij de excursies die met toeslag 
worden aangeboden ontdek je enkele 
onmisbare bezienswaardigheden van 
Marokko. Zoals de trendy-traditionele 
mix van Tanger, de medina’s van Fez en 
Tetouan, en Chefchaouen: de ambachts-
stad met zijn typisch blauwe gevels.
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DELHI
Zo goed als elke Indiareis begint in bruisen-
de hoofdstad Delhi. Hier word je meteen in-
gepakt door de fascinerende geschiedenis 
en cultuur van India. Bezoek de oude stad 
met zijn kronkelende straatjes en levendi-
ge markten, het iconische Rode Fort en de 
indrukwekkende Jama Masjid, de grootste 
moskee van het land. We raden ook aan om 
met een gids door de steegjes te dwalen en 
het verleidelijke streetfood te proeven.

WERELDWONDER TAJ MAHAL
Wie India zegt, zegt de Taj Mahal. Het wit-
marmerem mausoleum is zonder twijfel 
een van de meest fascinerende meesterwer-
ken van het land, en bovendien een van de 
zeven nieuwe wereldwonderen. Gebouwd 
in opdracht van keizer Shah Jahan als eer-
betoon aan zijn geliefde vrouw Mumtaz 
Mahal. We adviseren om hier vroeg in de 
ochtend naartoe te gaan. Zo ontloop je de 
grote drukte, en de ochtendgloed maakt het 
extra romantisch. 
 
ROZE STAD
Nog een favoriet is Jaipur. De roze stad met 
sprookjesachtige paleizen. Een bezoek aan 
het Amber Fort mag hier niet ontbreken, 
een prachtig fort op de heuveltop met een al 

ubtiel of hals-over-kop, je raakt gegarandeerd in de ban van India, de nieuwste 
bestemming in het aanbod van Travelworld. Niemand beter dan India-expert 
Prashant om je deze kleurrijke bestemming te laten ontdekken. Dankzij zijn 

Indische roots en talloze bezoeken aan het land van zijn voorouders, kent hij India door 
en door. 

S

even prachtig uitzicht over de stad. Andere 
tips zijn het City Palace en Jantar Mantar, 
het grootste gebouwde astronomische 
observatorium ter wereld. Of wat dacht je 
ervan om te kamperen onder de sterren in 
de adembenemende woestijn in Rajasthan?

PELGRIMSOORD VARANASI
Langs de oevers van de heilige rivier de Gan-
ges ligt Varanasi, een van de oudste steden 
van de wereld. In het belangrijke pelgrims-
oord kan je getuige zijn van eeuwenoude 
hindoerituelen. Kies voor een boottocht bij 
zonsopgang om de stad en de rivier in volle 
glorie te zien ontwaken.

Je Indiareis combineren met 
zon, zee en strand? Goa is 
een prachtige kustplaats, 

bekend om zijn lange stranden, 
kristalheldere wateren en 

unieke architectuur. Wat ons 
betreft, een ideaal toetje voor je 

avontuur in India.

TIP

Himalaya (Noorderlijke hoogvlaktes)

Bengaalse tijger

Kerala Backwaters

Jodhpur (Blauwe stad)
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  Travelworld

Waar alle zintuigen
geprikkeld worden

INDIA



  Travelworld is al meer dan 30 jaar dé referentie voor droombestemmingen. De Belgische reisorganisator werd al 

meermaals verkozen tot beste touroperator voor verre reizen en exotische oorden. Vraag naar hun aanbod bij ons, 

uw reisagent.

BENGAALSE TIJGERS
Wist je trouwens dat je ook voor een safari 
in India terechtkan? Van de verschillende 
nationale parken en wildreservaten met 
unieke fauna en flora is Ranthambore 
National Park in Rajasthan een van de be-
kendste. Trek eropuit en spot de Bengaalse 
tijger, Indische olifant, Indische neushoorn 
en andere bijzondere dieren. 

Ook de Kerala Backwaters in het zuiden 
van India zijn een aanrader voor natuur-
liefhebbers. Het netwerk van waterwegen, 
kanalen en lagunes vormt een prachtig 
natuurgebied met weelderig groene land-
schappen en een uniek ecosysteem. Tijdens 
een cruise met overnachting aan boord zie 
je de meest magische landschappen aan je 
voorbijglijden. 
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Hoe wil jij India 
ontdekken?
We kruiden je Travelworld- 
avontuur naar India graag met 
extra unieke ervaringen. 

Een traditionele bruiloft bijwonen, 
yoga aan de voet van de Himalaya, 
thee plukken op een authentieke 
plantage … 

We hebben tal van opties en reis- 
ideeën om je reis naar wens aan te 
passen.

Taj Mahal

MaduraiKathakali Jaipur

Theeplantages



Vers van de pers. Op 23 maart werd het nieuwste rivierschip van VIVA Cruises officieel gedoopt in thuis-
haven Düsseldorf: de VIVA TWO. Een grensverleggend boetiekschip van drie dekken hoog, 135 m lang en 
11,45 m breed. Stap aan boord en geniet van een drijvende feelgood-vakantie over de Donau. 

VIVA TWO,  
blinkend nieuwe parel op de Donau

RIVIERCRUISES EUROPA

Met VIVA Cruises reis je standaard luxueus all-inclusive. 
Volpension met gastronomische meergangenmenu’s, inclusief alle dranken 

(zelfs de minibar), wifi en fooien. En eenmaal een uitgebreide high tea.

TIP

VLOT DOOR SLUIZEN
De VIVA TWO is een volbloed riviercruise-
schip voor maximum 190 passagiers. Spe-
ciaal ontworpen voor een vlotte passage 
door sluizen en smalle waterwegen zoals 
het Rijn-Main-Donaukanaal. 

Net als de VIVA ONE die vorig jaar te water 
ging, is het nieuwe vlaggenschip een knap 
staaltje hedendaags, Europees design. Een 
innovatief schip bovendien, bewijst de lage 
uitstoot. Ruimschoots binnen de Europese 
emissienorm voor binnenvaartschepen.

OEVERS ALS PANORAMA
Aan boord is niets aan het toeval overge-
laten om in alle rust en comfort van een 

luxueuze rivierreis te genieten. Behalve 
een knap design met zachte kleuren en 
natuurlijke materialen, geven vooral de 
panoramische ramen je kajuit een gouden 
randje. Uitgestrekt van plafond tot de vloer, 
schenken ze een maximaal zicht over de 
rivier en de voorbijdrijvende oevers.

In hoofdrestaurant Riverside, opengetrokken 
over twee dekken, kan je klassiek dineren 
met maximaal buitenzicht. Met flexibe-
le tijdstippen en vrije tafelkeuze. Naast 
nog twee andere restaurants is er nog de  
Panorama Lounge op het Diamond Deck. 
Groot en overgoten met licht, het perfecte 
decor om te genieten van een aperitief of 
slaapmutsje.

 VIVA Cruises by Cruise Selection verruimt je 

horizon langs de mooiste rivieren van Europa. De fijne 

schepen van VIVA Cruises brengen je onder andere 

langs de Donau, Moezel, Rijn, Rhône en de Seine. 

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

NEEM DE TIJD
In een mooi gevulde kalender glijdt de 
VIVA TWO dit jaar enkele keren over Do-
nau. Steeds volgens het vertrouwde concept 
van de rederij. Geen overvolle programma’s, 
wel rustig de tijd om de verschillende be-
stemmingen op eigen tempo te ontdekken. 
Elke dag een andere plek, met ruim de tijd 
om te genieten en te wandelen. En maak 
gerust gebruik van de beschikbare fietsen 
voor een verkenningstochtje door de stad. 

© VIVA Cruises © VIVA Cruises

© VIVA Cruises
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VIVA Cruises vaart het hele jaar door, ook in de wintermaanden.

Op de Rijn naar de Elzas
7 nachten met VIVA ONE, vanaf € 1.550 p.p.

Langs het prachtige landschap van het Midden-Rijndal 
wordt het echt romantisch op de Rijn. Ontdek de prachti-
ge adellijke huizen van Koblenz, de Dom van Mainz en de 
kronkelende steegjes van de oude binnenstad van Boppard. 
En de rots van Loreley waar een bloedmooie nimf menig 
schipper betoverde, is een al even sprookjesachtige finish 
als de sage zelf.

Adventcruise op de Rijn
3 nachten met VIVA ONE, vanaf € 550 p.p.
Wees er op tijd bij!

Kerstwandelingen langs de Rijn, verlichte straatjes in gezel-
lige oude stadjes, winterse landschappen … Een 3-daagse 
adventcruise met de VIVA ONE is een ideale uitstap om op 
te warmen voor de kerstperiode. Denk maar aan gerooster-
de amandelen knabbelen op de kerstmarkt van Keulen en 
de sfeervolle Christmas Garden van Koblenz.

De Hoogtepunten van de Donau
7 nachten met VIVA TWO, vanaf € 1.250 p.p.

Volle kracht vooruit naar de mooiste Donau-metropolen en 
hun betoverende architectuur en cultuur. Van middeleeuw-
se kastelen en sprookjesachtige burchten tot de wijnland-
schappen van Wachau. Onderweg geniet je van de lokale 
lekkernijen. Sachertorte in Wenen, een origineel donker 
biertje in Bratislava en een stukje Hongaarse Baumkuchen 
in Boedapest.

Naar de IJzeren Poorten van de Donau
11 nachten met VIVA TWO, vanaf € 2.395 p.p.

Gebeten door de middeleeuwen? Op deze riviercruise over 
de Donau passeren talloze imposant burchten, kerken, kas-
telen en forten de revue. Van Belgrado, tot Boedapest en 
Wenen. Absolute hoogtepunt van deze reis is de pittoreske 
IJzeren Poort, een kloofdal die de natuurlijke grens vormt 
tussen Roemenië en Servië.

4 vaarroutes  
zochten we voor je uit
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6 Tips voor de leukste 
familievakantie op Curaçao

FAMILIEVAKANTIE

  Afro-Caribische tradities, een smeltkroes van culturen en tropische 

temperaturen. Curaçao is de perfecte uitvalsbasis om de batterijen op te 

laden met een deugddoende vakantie. Vraag naar deze bestemming en 

vluchtmogelijkheden bij ons, je vertrouwde reisagent.

1. DUIK DE ONDERWATERWERELD IN
Doe een snorkeltour in de azuurblauwe zee en spot misschien 
wel een zeeschildpad of zelfs een gezonken scheepswrak! Heel 
tof om te combineren met een boottocht naar het onbewoond 
eilandje Klein Curaçao.

2. DOL OP DIEREN? 
Spot flamingo’s, struisvogels en roofvogels (zoals de Wara Wara), 
clownvisjes, leguanen, geiten, paarden, ezels en meer.

3. PAK DE JEEP! 
Een jeepsafari langs de mooiste natuurplekjes op Curaçao, zoals 
het adembenemende Christoffelpark, is een favoriete activiteit 
bij veel families. Bovendien geeft een huurauto alle vrijheid die 
je als gezin nodig hebt.

4. AVONTUUR IN DE NATUUR
Ga op verkenning in de natuur: Hofi Pastor is een sprookjes- 
achtig natuurpark waar je heerlijk kunt wandelen. Denk ook 
aan de wandelroutes in het Kabouterbos.

5. CULTUUR VOOR KIDS VAN ALLE LEEFTIJDEN
De wijk Scharloo in Willemstad is precies een museum in open-
lucht. Je vindt hier bontgekleurde muurkunstwerken, vaak 
indrukwekkend van formaat. Vooral de Bitterstraat en Parke 
Leyba mag je niet missen. Ook het Children’s Museum Curaçao 
met tal van activiteiten en interactieve tentoonstellingen is ze-
ker een bezoekje waard. 

6. LEEF JE UIT!
Curaçao telt ook veel speeltuinen, soms met stormbaan of mini-
golf, waarvan enkele overdekt en met airco. En dan hebben we 
het nog niet eens gehad over de vele zwembaden en glijbanen 
bij bijna alle resorts. Sommige hotels beschikken zelfs over een 
eigen waterpark! Goed om rekening mee te houden wanneer je 
je accommodatie boekt.

en familievakantie is meteen een groot succes als de 
kinderen het helemaal naar hun zin hebben. Behalve 
dat het op Curaçao altijd zomer is, is het eiland ook 

nog eens de ideale bestemming voor het hele gezin. We hebben 
de leukste tips op een rijtje gezet.

E
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Groene parel in 
Indische Oceaan

SRI LANKA

  Ninamu is een Belgische touroperator, gespecialiseerd in individuele en 

groepsreizen naar Azië, met de klemtoon op authenticiteit, charme en 

beleving.  Vraag naar hun aanbod bij ons, je vertrouwde reisagent.

LEEUWENROTS
In Sigiriya in het noordelijke Matale-district stijgt abrupt de 

‘Leeuwenrots’ uit het weelderige landschap op. Een rotsburcht 
van maar liefst 200 m hoog in het midden van de jungle! 

Klim zeker naar boven langs de trappen tussen de gigantische 
stenen leeuwenpoten. Want op de top van de berg liggen de 
ruïnes van een eeuwenoud paleis. Een van de best bewaarde 
voorbeelden van stedenbouwkundige plannen ter wereld.

TOT DE TAND BEWAAKT
Kandy in het centrale deel van Sri Lanka bulkt van rijke geschie-
denis, cultuur en prachtige landschappen. Er zijn de weelderige 
theeplantages van het Kandy-plateau, de botanische tuinen van 
Peradeniya en de Tempel van de Heilige Tand. Ze bewaken er 
de tand van Boeddha, het belangrijkste boeddhistische reliek 
van heel Sri Lanka.

TROMPETTERENDE OLIFANTEN
Fan van wilde dieren? Van de vijf zones van Yala National Park 
kan je er twee bezoeken, alsook enkele aangrenzende parken. 
Er leven enorm veel verschillende dieren. Trompetterende  
olifanten en pauwen die hun kleurrijke verenkleed showen. En 
apen die door de bomen slingeren, of luipaarden die stiekem 
door de jungle sluipen … 

Op zoek naar een vakantieparadijs? Kies voor Sri Lanka, een 
gastvrij land met een leuke mix van cultuur, exotische stran-
den en natuurparken met wilde olifanten en luipaarden. Sa-
men met Aziëspecialist Ninamu maken we er een onvergetelijk 
avontuur van!

Themareis architectuur

Sri Lanka is veel meer dan enkel een walhalla van natuur en 
strand. Samen met Ninamu kan je het eiland bijvoorbeeld 
als architectuurliefhebber ontdekken in de voetsporen van 
Geoffrey Bawa. 

De modernistische architect en pionier op vlak van ecolo-
gisch design was een van meest invloedrijke architecten 
van zijn generatie. Tijdens deze unieke themareis bezoek 
je zijn bouwwerken, maar ook de plaatsen waar hij woonde 
en inspiratie vond. 

Yala National Park

Tempel van de Heilige Tand  Ella en Nine Arches Bridge

Leeuwenrots
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THE OCEAN STATE OF MIND
De aanwezigheid van de zee brengt een intieme, rus-
tige flow met zich mee. Een zalige gemoedstoestand 
en verbondenheid met het ruime sop, door Explora 
Journeys benoemt als ‘The Ocean State of Mind’. Er-
vaar de weidsheid, de geuren, de wind en het ruisen 
van de golven. De zee is niet de weg ernaartoe, maar 
een bestemming op zichzelf.

Dat de rederij écht Europees is, merk je aan alles. 
Waar Amerikaanse cruisemaatschappijen voorna-
melijk inzetten op ‘huge’, ‘big’ en grootse spektakels 
binnen, doet Explora Journeys net het omgekeerde. 
Alles speelt zich zoveel mogelijk buiten af waar het 
échte schouwspel plaatsvindt: de golven en de wind. 

JUISTE MOOD OP JUISTE MOMENT
Geen traditionele cruise-ervaring dus. Geen grootse 
Broadway-shows of gala-avonden met kapiteins. Wel 
een gesofisticeerd aanbod aan entertainment met 
de juiste mood op het juiste moment, buiten als het 
kan. Van oude scheepsverhalen, dromerig op mu-
ziek gezet door een singer-songwriter, tot Ibiza-vibes 
met dj aan een van de zwembaden. Of een dagelijks 
yogamoment bij zonsopgang en -ondergang en an-
dere kleinschalige performances en activiteiten om 
je helemaal in je bestemming onder te dompelen.

ZEE VAN TIJD
De afwezigheid van een stereotiep vol programma 
zorgt trouwens voor een zee van tijd die je zelf kan 

Wie een inspirerende reis maakt over de oceaan, doet een ervaring op groter dan de som der delen. Dat 
is waar Explora Journeys in gelooft. Maar al staat achter dit gloednieuwe lifestylemerk een ervaren 
rederijfamilie, ze zullen het woord ‘cruise’ niet snel in de mond nemen. Ze beschouwen hun schepen als 
gesofisticeerde resorts met de oceanen als adres. Maak kennis met deze nieuwe manier van reizen, niet 
enkel voor traditionele cruiseliefhebbers. 
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Ceci n’est pas een cruise
NIEUW IN ONS AANBOD
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  Explora Journeys is een luxe lifestylemerk van 

MSC Group. Met ‘The Ocean State of Mind’ heeft 

de familie Aponte-Vago hun lang gekoesterde 

droom waargemaakt om de oceaanreizen te 

herdefiniëren. Vraag naar hun aanbod bij ons, 

je vertrouwde reisagent.

invullen zoals je wil. Een hele avond uitge-
breid tafelen? Aan boord van de Explora I 
tel je maar liefst 18 culinaire belevingen: 
6 restaurants en 12 bars en lounges.

Dat de schepen uit duurzaamheidsoverwe-
gingen langzamer varen, is ook een gunst 
voor je reiservaring. De schepen blijven lan-
ger op bestemming, soms één, twee of zelfs 
drie dagen. Zo kan je zonder tijdsdruk zoveel 
bezoeken als je wil. Jij bepaalt het tempo.

TUREN OVER DE GOLVEN
Van de vier verwarmde zwembaden aan 
boord – op zich al veel voor een schip van 
deze omvang – zijn er maar liefst drie bui-

ten, waarvan één adults-only. En dankzij 
het uitschuifbare glazen dak van het ene 
zwembad dat zich wel binnen bevindt, voel 
je je eigenlijk eerder buiten. Rond de zwem-
baden kan je heerlijk ontspannen in knusse 
privé-cabana’s. 

Elders op de dekken zijn de zonnebedden 
en lounges naar de zee gericht. Zo kan je 
net als tijdens een dagje aan de kust over de 
golven turen. Alleen dan nóg dichter. Ook je 
suite, penthouse of residentie is een echte 
thuis op zee. Kamerhoge ramen geven je 
een oneindig uitzicht over de oceaan. En 
in plaats van een gewoon balkon heb je een 
ruim terras. 
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Toch een  
beetje Belgisch

Tegen 2028 zou Explora Journeys zes 
luxeschepen te water hebben. Het eer-
ste schip, de Explora I, vertrekt op 17 
juli 2023 op zijn eerste reis van South- 
ampton naar de Noorse fjorden. 

Deze maidentrip heeft trouwens een 
Belgisch kantje. Want in Zeebrugge 
maakt de Explora I zijn allereerste 
tussenstop ooit. 

Om de Belgische connectie helemaal af 
te maken: het was nota bene in Brussel 
dat kapitein Gianluigi Aponte in 1970 
moederbedrijf Mediterranean Ship-
ping Company oprichtte. 



RAADSELS & RUÏNES
De oude citadel, het standbeeld van de Kleine Zeemeermin, een 
fietstocht naar het huis van Hans Christian Andersen aan het 
water … Neem alle tijd om Kopenhagen te ontdekken.

Op de Shetlandeilanden katapulteren historische ruïnes en 
archeologische vindplaatsen je duizenden jaren terug in de tijd. 
Van kleine havenstad Lerwick, omzoomd met ruige, Schotse 
landschappen, tot de raadselachtige Standing Stones of Sten-
ness in omgeving van Kirkwall op de Orkneyeilanden. Misschien 
wel de oudste henge-site van de Britse Eilanden. 

ONDERGESNEEUWDE VULKANEN
In Reykjavik, de noordelijkste hoofdstad ter wereld, bereikt 
de reis zijn avontuurlijke hoogtepunt. Dreigende ijsbergen en 
vulkanen bedolven onder de sneeuw laten je verbeelding de 
vrij loop. Maar goed dat het schip hier een nachtje blijft liggen, 
want er is hier ontzettend veel te doen. Van een verkenning 
per helikopter of spannende rit met een supertruck door lava-
tunnels, tot ontspannen in de Blue Lagoon en andere warm-
waterbronnen.

LIEVER EEN LANG PROGRAMMA?
Maak dan de complete grand tour van 15 dagen en ga helemaal 
rond IJsland terug tot in Kopenhagen. Met nog een extra dag 
in Reykjavik, daarna Ísafjörður en ook Akureyri in de diepste 
der diepe IJslandse fjorden.

s je reislust al aangewakkerd? Op deze 8-daagse 
oceaanreis van Kopenhagen naar Reykjavik ontra-
fel je de mysteries van Denemarken, de Shetland- en 

Orkney-eilanden, en IJsland. Inclusief twee dagen Reykjavik.

I

IJ
sl

an
d

Reykjavik IJsland

IJslandIJsland

Standing Stones of Stenness

European White Nights & Iceland
NOORD-EUROPA
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American Cities & Quebecois Culture
VERENIGDE STATEN & CANADA

AMERIKAANSE STEDEN
New York. Geen stad zo vaak bezongen als ‘The City That Never 
Sleeps’. Van daaruit vaar je naar Boston, waar heden en verleden 
haast naadloos met elkaar verweven zijn. Maar ook in Canada ligt 
een schat aan erfgoed je op te wachten. Zoals Québec, het Franse 
bastion van de Nieuwe Wereld, of Halifax, culturele broeihaard 
van Nova Scotia.

NATUUR
Ga Franse zeevaarder Jacques Cartier achterna, tot diep in de land-
schappen van de Saguenay-rivier. Wild, ruig en alsof door de tijd 
onaangeroerd. Kruisen onder andere je pad: Unesco Biosfeerre-
servaat van Manicouagan Uapishka en de rode zandstranden van 
Prince Edward Island.

LIEVER EEN KORT PROGRAMMA?
Je kan dit uitgebreide programma ook in twee korte versies beleven. 
Enkel de heenroute van acht nachten bijvoorbeeld, varend van New 
York naar Québec. Of kies voor de terugroute van tien nachten, van 
Québec weer naar New York. Contacteer ons voor de mogelijkheden. 

en diepe duik in de ziel van Noord-Amerika. Naast een 
constellatie aan sterrensteden herbergt de Ameri-
kaanse Oostkust onmetelijke landschappen en  

monumentale natuur. Een 19-daagse reis in het zog van ontdek-
kingsreizigers, ook mogelijk als korter programma.

E

Halifax

Prince Edward Island

Québec

N
ew

 Y
or

k

IJsland

Saguenay-rivier
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  Interhome is dé specialist in de verhuur van vakantiehuizen, met in het aanbod woningen in heel Europa, maar ook Mauritius, Zuid-Afrika en de USA. Waaronder villa’s met 

zwembad, chalets, appartementen en heel wat verdoken juweeltjes op droomeilanden. Vraag naar hun aanbod bij ons, je vertrouwde reisagent.

Thuiskomen op een eiland? Check. Op 10 m van de zee? Check. Logeren in een bijzonder vakantiehuis? 
Dubbelcheck. Deze charmante vuurtoren bijvoorbeeld is het ideale verblijf om met het hele gezin van Istrië 
te genieten. Op het zuidelijkste puntje van schiereiland Verudela.

Logeren aan  
de horizon

MIDDELLANDSE ZEE

Lokale bijstand
Enkel en alleen vakantiehuizen die 
aan hun strenge Zwitserse normen 
voldoen, worden in het aanbod van 
Interhome opgenomen. Een garantie 
die de vakantiehuisspecialist al bijna 
60 jaar biedt. Zoals ook volledige pri-
vacy en een kwaliteitsgecontroleerde 
schoonmaak voor aankomst.

Bovendien ben je zeker van bijstand 
ter plaatse. Hun lokale aanwezigheid 
garandeert een eenvoudige sleutelover-
dracht en een persoonlijk aanspreek-
punt voor hulp en advies op bestem-
ming, mocht dat nodig zijn. En dat 24/7.

VUURTORENTJE
Op deze plek in Kroatië, op zo’n 4 km van 
het stadje Pula, heb je de wereld precies 
helemaal voor jezelf. Waar enkel de lucht 
en de zee elkaar ontmoeten. Al sinds 1877 
waakt de schattige vuurtoren hier over 
de voorbijvarende boten. Vandaag is het 
gebouw een kindvriendelijk vakantiehuis 
voor maximum zes personen. 

PAREL MET UITZICHT
Een verborgen pareltje, want vanop het rus-
tige terras is het uitzicht op het rotsstrand 
en de zonsondergang nog altijd even zalig 
als bijna 150 jaar geleden. 

Verder heeft het vakantiehuis alles wat je 
van een eengezinswoning verwacht. Een 
ruime leefruimte, een open keuken met 
alle voorzieningen, twee badkamers, drie 
slaapkamers, een grote tuin. En je trouwe 
viervoeter? Die mag gerust mee.

KIES JE EILAND
Liever logeren op Mallorca in een ge-
renoveerde finca met een oude windmolen, 
met tegelijk een zwembad en een tennis-
veld? Of een moderne villa met zwembad in 
de heuvels van Rhodos, op 50 m van de zee? 
Samen met Interhome weten we de beste 
plekjes zijn. Zelfs op droombestemming 
Mauritius hebben ze al even gedroomde 
vakantiewoningen.
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  Poolexpedities, culturele rondreizen, Nederlandstalig begeleide groepsreizen en reizen op maat? Deze buitengewone belevenissen voor de meerwaardereiziger vind je bij Asteria 

Expeditions. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

DIEP IN HET WITTE CONTINENT
Dé manier om de magie van Antarctica te 
ervaren is via een expeditiecruise aan boord 
van een ijsversterkt schip. Alleen zo geraak 
je tot diep in het witte continent, dicht bij de 
ongerepte natuur, de majestueuze ijsbergen 
en het licht. 

Ver weg van onze moderne wereld ga je op 
zoek naar de talrijke diersoorten die van de 
Zuidpool hun thuis gemaakt hebben. Pin-
guïns, krabbeneters, zeehonden en -robben, 
walvissen, sternen, sneeuwstormvogels. De 
natuur in haar meest oorspronkelijke vorm. 

EXCLUSIEVE CHARTER
Op 16 februari 2024 vertrekt het kleine ex-
peditieschip MV Sea Spirit met maximum 

100 passagiers naar de Zuidpool. Deze 
14-daagse Nederlandstalig begeleide pool- 
expeditie is een exclusieve charter van  
Asteria Expeditions, in uitsluitend Neder-
landstalig gezelschap.

BELGISCHE ONTDEKKINGSREIZIGER
In het teken van de Belgische pooltraditie 
vaar je in het kielzog van de Belgica en com-
mandant Adrien de Gerlache, onze groot-
ste ontdekkingsreiziger. De 200 km lange 
zeestraat die hij ontdekte, werd naar hem 
vernoemd. Ook andere eilanden en kapen 
kregen namen van Belgische plaatsen en 
mecenassen. Vlaanderenbaai, Antwerpen-
eiland, de Solvay-bergen, de Trooz-gletsjer 

... Een nazaat van de Gerlache vergezelt de 
expeditie.

Antarctica is een bestemming die het lezen overtreft. Waar niet jijzelf, maar ijs, wind, fauna en flora de 
reis bepalen. Waar je als een klein stipje ronddwaalt in een groots en fascinerend decor, en Belgische 
pioniers voortleven in plaatsnamen. Hoe kan een omgeving die zoveel vergt van een mens, tegelijk toch 
zo vertederend, zacht en ontwapenend zijn?

Mysterieus, overweldigend en 
in ware Belgische pooltraditie

EXPEDITIE ANTARCTICA

Waarom  
Asteria Expeditions?
Asteria Expeditions is een Belgische pio-
nier voor reizen buiten het gewone naar 
onder andere Arctica en Antarctica. 

Voor al hun expedities stippelen ze een 
eigen reisroute uit met een op maat 
gemaakt programma, in nauw overleg 
met de kapitein en het expeditieteam. 

Traditionele hoogtepunten afgewisseld 
met locaties die voor anderen verbor-
gen blijven. Met Nederlandstalige bege-
leiding van vertrek tot terugkeer.
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HOOGSTE GEBOUW
Ooit een klein vissersdorp in de Arabische Golf, van-
daag een van de meest kosmopolitische steden van 
de planeet. In het levendige Dubai maak je onverge-
telijke vakantieherinneringen. Van de Burj Al Arab 
op het kilometerslange zandstrand van Jumeirah 
Beach tot de top van de Burj Khalifa, het hoogste 
gebouw ter wereld. Een skyline vol wolkenkrabbers.

WERELD VAN SMAKEN
Culinair erfgoed en trotse tradities vormen de le-
vendige cultuur van Dubai. Ervaar de gastvrijheid 
van de Emiraten, van de kronkelende steegjes van 
de historische wijk Al Fahidi tot de bedoeïenenkam-
pen in de woestijn. Dubai Creek vormt dan weer de 
scheiding tussen het oude en authentieke gedeelte 

in Dubai: Deira en Bur Dubai.

Treed binnen in een wereld van smaken, gaande van 
heerlijk streetfood tot beroemde sterrenrestaurants. 
Of je nu zoekt naar gezinsvriendelijke cafés, razend 
creatieve menu’s of lokale specialiteiten.

WOESTIJNSAFARI
Trek zeker ook naar de woestijn, een magische en 
unieke biotoop. Je kan er tal van boeiende activi-
teiten uitproberen zoals woestijnsafari’s, kameel-
rijden, valkenieren, sandboarding of dunebashing. 
Ook in de rest van Dubai staat de kalender bol van 
evenementen. Liveoptredens, sportwedstrijden, 
shoppingfestivals en activiteiten van wereldklasse 
voor het hele gezin.

Op vlak van luxe, architectuur en shopping tart een stad als Dubai alle verbeelding. Een bestemming 
met zo veel superlatieven wil je dan ook ontdekken op een reis vol pracht en praal. In Dubai verblijf je 
in spraakmakende hotels met een service die nét dat tikkeltje meer doet en uitzichten die ook weer het 
verschil maken. Met Pegase geniet je bovendien van tal van inbegrepen extraatjes.

Stad der eindeloze mogelijkheden
DUBAI

  Reizen verruimt onze blik op de wereld. Met Pegase beleef je dat nog intenser. Al meer dan dertig jaar neemt de touroperator je mee naar 

de mooiste plaatsen op aarde in de meest exclusieve omstandigheden. Je ontgint vreemde culturen, onbekende aroma’s en onverwachte 

smaken en verblijft in luxueuze hotels die uitblinken in comfort, service en beleving. Droom weg terwijl Pegase elk detail van je vakantie 

verzorgt, zodat jij enkel hoeft te genieten. Vraag ernaar bij ons, je vertrouwde reisagent.
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Atlantis The Royal*****

Atlantis The Royal*****

Het openingsweekend van Atlantis The Royal***** ging 
eind januari niet onopgemerkt voorbij. Niemand minder 
dan Beyoncé maakte er met een spetterend liveoptreden 
een groot feest van. Sinds begin februari is het resort ook 
open voor gasten.

Het luxeresort is een iconische bestemming op zichzelf, 
ontworpen door wereldvermaarde designers, architecten 
en kunstenaars. Geniet van een buitengewoon verblijf op 
kunstmatig eiland The Palm, met oneindige uitzichten over 
de zee en de skyline. En de gastronomie? Ongeëvenaard en 
onder leiding van celebrity chefs en internationale smaak-
tovenaars, waaronder Heston Blumenthal en José Andrés.

Zalig, die Pegase Privileges …
 
• Steeds een vaste prijs.  

Geen fuel- of wisselkoerssupplementen.
• Handbagage én ruimbagage altijd inbegrepen.
• Golf- of duikmateriaal gaat gratis mee.
• Privé-luchthavenvervoer thuis en op bestemming.
• Sneller door de luchthaven dankzij Fast Lane-service.
• Ontspannen wachten in businesslounge 

op Brussels Airport.
• Het team van Pegase is dag en nacht bereikbaar, 

in België en op bestemming.
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Ketchikan

VANCOUVER

Juneau
SkagwayGLACIER BAY

NATIONAL PARK

INSIDE 
PASSAGE

TRACY ARM

HISTORISCHE AANLEGHAVENS
Met een geschiedenis die eeuwen en con-
tinenten omspant, heeft Holland America 
Line honderden havens over de hele wereld 
op de teller staan. Met de Heritage Cruises 
zet de rederij dit jaar 56 van deze historische 
aanleghavens extra in de schijnwerpers. 

Een unieke kans om je als passagier volledig 
te laten onderdompelen in het Nederlandse 
zeevaarterfgoed. En je te verdiepen in de re-
giospecifieke verhalen die deze plaatsen met 
de cruisemaatschappij verbinden. Geniet 
van een exclusieve inkijk in de historische 
momenten van de havens.

CRUISEN ALS TOEN
Ook het leven aan boord voert je mee naar 
het cruisen van toen. Zoals aangepaste di-
ners en regiogebonden Heritage Dishes. Of 
het Captain’s Gala Menu met enkel klassieke 
gerechten zoals ze al die jaren geleden op 
de kaart stonden. En een speciale Dutch 
High Tea met zoetigheden zoals oliebollen, 
speculaas, Bossche bollen en ander lekkers. 

Klassieke cruise-activiteiten zoals sjoelen 
lijken de klok ook al helemaal terug te draai-
en. En de visuele vertelling ‘Origin Story’ 
neemt je door de geschiedenis van de rederij.

Ter ere van zijn 150-jarige jubileum organiseert Holland America Line dit jaar Heritage 
Cruises. Een collectie van 48 cruises langs belangrijke aanleghavens die historisch met 
de rederij zijn verbonden. Naast thuishaven Rotterdam denken wij meteen aan plaatsen 
zoals Skagway en Juneau in Alaska, en Bergen en Flåm in de Noorwegen. Betekenisvolle 
havensteden die de wereld lieten kennismaken met cruisen langs de fjorden.

Heritage Cruises: herbeleef 
Nederlands zeevaarterfgoed

ALASKA

Juneau Ketchikan Juneau Lynn Canal, Inside Passage
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  Cruisen is meer dan een reisschema. Holland America Line blijft trouw aan de tijdloze elegantie van het 

oceaanreizen. Vanaf het moment dat je aan boord stapt van hun ruime, middelgrote schepen, merk je het verschil. 

In het bijzonder tijdens de Heritage Cruises. En dankzij de Nederlandstalige bemanning en begeleiding bij bepaalde 

excursies voelt je hele avontuur supervertrouwd aan. Vraag naar hun aanbod bij ons, je vertrouwde reisagent.

ALASKA & INSIDE PASSAGE
De bijzondere vaarroutes van de Heritage 
Cruises beslaan de hele wereld. Maar zo 
goed als de helft zet koers naar Alaska. De 
bestemming heeft dan ook een belangrijke 
rol gespeeld in de geschiedenis van Holland 
America Line. 

De Alaska-vaarroute – die start en eindigt in 
Vancouver – brengt je via de Inside Passage 
en zijn ruige kust het zuidoosten van Alaska 
binnen. Langs door gletsjers uitgehouwen 
fjorden en adembenemende landschappen 
heb je de kans om bultruggen, orka’s en an-
dere iconische dieren te spotten.

GOLDRUSH
Daarna bezoek je Juneau, de meest afge-
legen hoofdstad van de USA. Havenstad 
Skagway was op het hoogtepunt van de 
goudkoorts van Klondike dan weer de be-
langrijkste toegangspoort tot de goudvelden. 
Ketchikan op de terugweg is een van de bes-
te plekken om de rijke cultuur te leren ken-
nen van inheemse volkeren zoals de Tlingit, 
Haida en Tsimshian. 

Van mei tot september 
staat maandelijks een 
Heritage Cruise naar 

de Noorse fjorden op de 
planning. Ontdek het beste 

van Noorwegen tijdens 
een 14-daags programma 
met vertrek en aankomt in 

Amsterdam.

TIP

Tracy Arm Fjord in Zuidoost-Alaska
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GATEWAY OOSTELIJK &  ZUIDELIJK AFRIKA
Vanaf 22 mei kan je met Ethiopian Airlines 
dagelijks van Brussels Airport naar Addis 
Abeba vliegen. Met 62 aansluitende be-
stemmingen ligt de weg naar Oostelijk en 
Zuidelijk Afrika van daaruit zelfs helemaal 
open. De luchtvaartmaatschappij werd vo-
rig jaar bovendien voor de vijfde keer op rij 
uitgeroepen tot ‘African Airline of the Year’.

NAAR TOKYO OF PEKING?
Ook voor liefhebbers van China en Japan 
hebben we fantastisch nieuws! Vanuit 
Brussels Airport vliegt All Nippon Airways 
weer twee keer per week rechtstreeks naar 
Tokyo Narita: op woensdag en zaterdag. Met 
Hainan Airlines kan je intussen dagelijks 
naar Peking reizen. Eerder dit jaar werd 
de quarantaineplicht voor internationale  

reizigers naar China al opgeheven. Je moet 
wel nog een negatief PCR-testresultaat 
voorleggen dat maximaal 48 uur voor ver-
trek naar China is afgenomen.

DIRECT NAAR CAPPADOCIË 
OF ZONNIG EUROPA?
Vanaf 28 juni vlieg je met Sun Express vijf 
keer per week rechtstreeks naar Kayseri 
in Turkije. Niet ver van deze nieuwe be-
stemming ontdek je de Unesco Werelderf-
goedregio Cappadocië. Liever een andere 
zonnige Europese bestemming? Met Trans-
avia bereik je het hemelse Griekse eiland 
Zakynthos in slechts drie uur. Of kies voor 
Ibiza, Alicante of Faro aan de zuidkust van 
Portugal.

Vanuit Brussels Airport bereik je de wereld. Met de zomer van 2023 in aantocht zijn er 
weer nieuwe, rechtstreekse vluchtmogelijkheden bij. Ver weg of binnen Europa, waar 
vlieg jij binnenkort naartoe?

Nieuwe rechtstreekse vluchten  
vanuit Brussels Airport

VLUCHTAANBOD ZOMER 2023

Zakynthos

Japan

Peking

  Als toegangspoort naar de wereld bereik je vanuit 

Brussels Airport bijna 200 bestemmingen binnen 

en buiten Europa. Zo kan je vanuit Zaventem vlot op 

vakantie vertrekken. Dichtbij of ver weg, waar wil jij 

naartoe? Contacteer ons met je reiswensen. 

Extra comfortabel 
vertrekken in Zavemtem
Vraag ons naar de comfortservices van 
Brussels Airport zoals: 
• Snel door de veiligheidscontrole 

met een Fast Lane Pass. Zo heb je 
meer vrije tijd in de luchthaven. 

• Diamond Lounge met ongelimi-
teerd buffet. Nestel je nog even in 
de relaxstoelen met zicht op de 
tarmac voor je opstijgt.
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Meer info & reserveren : www.mijnreisagent.be - www.clubmedbrugge.be
Noordzandstraat 62, 8000 Brugge | tel 050 33 09 14 |  info@frankdevosreizen.be  

Of bij onze Reisadviseurs in Knokke-Heist powered by Frank Devos

DE MOOISTE CRUISES
Je hebt cruiseschepen in alle formaten en categorieën. Sommige bestemmingen ontdek je beter vanaf hun kusten of 

oevers tijdens een cruise. De Noorse Fjorden bijvoorbeeld! En met Holland America Line kan je zelfs op cruise vanuit 

Amsterdam of Rotterdam.

Kan je niet kiezen tussen een vakantie in Spanje, Italië of Frankrijk? Combineer ze dan gewoon met een cruise op de 

Middellandse Zee in een drijvend resort. Of wat dacht je van een riviercruise langs de schone blauwe Donau, de kastelen 

langs de Loire of de oevers van de Nijl?

Hou je van wat actie en avontuur? Dan moet je beslist eens op zeilcruise met de Club Med 2, een van de grootste 

zeilschepen ter wereld. Of ga op expeditiecruise naar de Amazone of Antarctica met Ponant of Seabourn.

ANTARCTICA | ALASKA | EMIRATEN | MIDDELLANDSE ZEE | CARAÏBEN | NOORSE FJORDEN 



Noordzandstraat 62,  8000 Brugge 
tel 050 33 09 14 - info@frankdevosreizen.be  

www.mijnreisagent.be - www.frankdevosreizen.be - www.clubmedbrugge.be

Ontdek de mooiste rondreizen 
bij Frank Devos Reizen Brugge

Kenny Gerda Frank Gill

RufinBrigitteSaskia

Uw Reisadviseurs in Knokke-Heist powered by Frank Devos Reizen
Brigitte Travel – Parmentierlaan 64 b31, Knokke – tel 050 62 10 66 – brigitte@frankdevosreizen.be

Rufins – Koningslaan 36 b31, Knokke – tel 050 62 10 52 – rufin@frankdevosreizen.be

Ons team staat voor u klaar, tot binnenkort!


