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Beste reiziger, 

Na onze succesvolle lancering vorig jaar hebben wij ons 
aanbod dit jaar grondig uitgebreid met heel wat extra 
bestemmingen.  

De missie blijft alvast dezelfde: wij willen onze klanten 
unieke rondreizen aanbieden, die door de scherpe prijs de 
wereld voor iedereen wat dichterbij brengen. 

Altijd al gedroomd van een safari in Namibië of  
Zuid-Afrika, of liever op zoek naar de unieke cultuur van 
Azië in steden als Tokio, Beijing of Bangkok? 

Ben je een natuurfanaat? Ons aanbod gaat van gletsjers in 
Canada en Argentinië tot het tropisch regenwoud in  
Costa Rica. 

En het kan ook dichterbij: ga de Tsaren achterna op onze 
unieke rondreis in Moskou en St-Petersburg. 
Ontdek onze bestemmingen en ga met ons mee. 

THINK TRAVEL, THINK TUI

Kim Meskens 
Directeur TUI Rondreizen 

MET TUI DE WERELD ROND
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1. FOCUS OP UNIEKE ERVARINGEN
Onze rondreizen zullen steeds de hoogtepunten en must sees 
van een bestemming combineren met lokale aspecten. 
Belevenis en duurzaamheid zijn immers waarden die de moderne 
reiziger hoog in het vaandel draagt. 
Daarom hebben wij deze verwerkt in onze producten om tot 
unieke ervaringen voor de reiziger te komen. 
Zo gaan we picknicken op de Chinese Muur in Beijing, leer je 
salsa dansen tijdens onze reis naar Cuba en overnacht je in een 
Bedoeïenen tentenkamp in de Wadi-Rum woestijn tijdens onze 
rondreis in Jordanië. 

2. REIZEN IN GROEP? 
TUI Tours biedt geen klassieke groepsreizen. 
Onze missie is om het comfort van een groepsreis te koppelen 
aan ruimte voor privé-initiatief en fl exibiliteit. 
Zo geef jij een persoonlijke toets aan de reis. 

Concreet hebben wij in onze rondreizen vrije dagen voorzien 
en heel wat optionele excursies die bijgeboekt kunnen worden 
naar jouw keuze. Ook bieden we geen all-in formule aan voor 
maaltijden en heb je op heel wat bestemmingen de vrijheid om 
zelf te kiezen waar en wanneer je dineert.  

Tenslotte zijn de strandverlengingen die we in enkele rondreizen 
aanbieden steeds op private basis. 
Op deze manier zijn onze rondreizen ook geschikt voor koppels of 
families die graag ervaringen delen, maar ook willen genieten van 
quality time en privémomenten tijdens de reis. 

GROEPSREIZEN BIJ TUI TOURS:  

004_RONDREIZEN_NL   4 9/10/18   16:53



5

3. GEGARANDEERDE AFREIZEN 
De afreisgarantie is voor veel van onze klanten een cruciale factor. 
We krijgen dan ook heel vaak de vraag of een rondreis reeds 
gegarandeerd is, of wanneer deze gegarandeerd zal worden.    
Omdat we beseffen dat dit een belangrijk element is bij de keuze 
van onze klant, hebben wij dit jaar de beslissing genomen om 
heel wat van onze rondreizen al van bij de start van het seizoen te 
garanderen. 
Ook hebben we bij veel van onze afreizen het minimum aantal 
deelnemers naar beneden gehaald zodat we ook hier sneller 
kunnen garanderen. 
Meer info over welke reizen reeds gegarandeerd zijn bij de start 
van het seizoen of welke we extra garanderen tijdens het seizoen,  
kan je steeds terugvinden bij je reisagent of op onze website. 

4. FOCUS OP SCHERPE PRIJS 
Je zal merken dat wij heel scherp geprijsde rondreizen aanbieden. 
Maar dit gaat zeker niet ten koste van de kwaliteit. Zo zijn heel 
wat elementen standaard inbegrepen, zoals alle vluchten en 
lokaal transport, de vermelde excursies en alle overnachtingen. 
Gedetailleerde info vind je in de rubriek ‘inbegrepen bij de 
beschrijving van elke reis. 

5. NEDERLANDSTALIGE REISLEIDING: 
“MEET THE GLOCALS”
Een bestemming ontdek je het best door de ogen van een 
expert ter plaatse die verder kijkt dan enkel maar de toeristische 
trekpleisters. Vandaar trachten wij ook om zoveel mogelijk gebruik 
te maken van lokale reisleiders.  We willen er wel voor zorgen dat 
je steeds in het Nederlands terecht kan bij onze reisleider of bij 
ons 24/7 servicecenter. 

Ben je overtuigd van ons concept, dan ontmoeten wij je graag 
dit jaar op een van onze unieke rondreizen! 

EEN UNIEK CONCEPT
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DOOR EEN GROENE BRIL IS DE WERELD NET IETS 

MOOIER. DAAROM KIEST TUI VOOR ZOVEEL MOGELIJK

 DUURZAME ACCOMMODATIES VAN DE HOOGSTE 

KWALITEIT. ZO BLIJF JE - ÓÓK IN DE TOEKOMST - 

GENIETEN VAN DE MOOISTE VAKANTIES.

“WIE BETERE VAKANTIES
MAAKT, ZIET ÓÓK KANSEN

OM BIJ TE DRAGEN AAN
EEN BETERE WERELD” 

BLIJVEND 
GENIETEN VAN 

DE MOOISTE 
BESTEMMINGEN

TUI reist de hele wereld rond. En met ons, vele andere reisfans. 
Naast prachtige herinneringen heeft dat jammer genoeg ook 
gevolgen voor het milieu. TUI neemt daarin graag het voortouw. 
Want dat er maatregelen nodig zijn om straks óók onze kinderen te 
laten genieten van al het moois op de wereld, is zonneklaar.

BETTER HOLIDAYS, BETTER WORLD

Steeds vaker lees je over ecohotels of duurzaam reizen. Maar wat doet 
TUI daar eigenlijk aan? Wij ontvangen al jaren het Milieucharter Duurzaam 
Ondernemen. Dat is een hele mond vol. Simpel gezegd betekent het dat 
onze organisatie voldoet aan allerlei criteria op het gebied van duurzaam 
ondernemen. En dat wij duurzaamheid integreren in ons hele bedrijf én 
jouw vakantie.

Bij TUI dragen we al onze vakantiebestemmingen een warm hart toe. Niet 
alleen nu, maar ook in de toekomst. We zijn ons bewust dat onze trots 
een grote ecologische voetafdruk achterlaat. Daarom hebben we een 
vijfjarenplan gemaakt onder de naam ‘Better Holidays, Better World’. Daarin 
hebben we het over het verminderen van afval in onze accommodaties en 
hoe we de leefomgeving van de lokale bevolking verbeteren. 

BESCHERM ONZE KINDEREN
Op sommige bestemmingen bieden minderjarigen 
seksuele diensten aan. Bij vermoedens van 
kindersekstoerisme door een landgenoot, vragen wij 
u hier melding van te maken via ikzegstop.be, het 
contactpunt van de Belgische politie, ECPAT of de 
federale politie op de Belgische luchthavens. Stel 
ook uw reisleiding op de hoogte. TUI heeft de Code of Conduct 
voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting op 
vakantiebestemmingen onderschreven.

ikzegstop.be
ecpat.be
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TUI Care Foundation bevordert de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen en het welzijn van 
kinderen en jongeren. Samen met vakantiegangers steunt zij projecten wereldwijd. Denk hierbij de opleiding van 
jongeren tot gids op Zanzibar of de bescherming van olifanten met behulp van chilipepers in Kenia.

NAMIBIË - SCHOP HET VER IN HET TOERISME

De meiden van het NFA Girls Centre, dé voetbalschool in Namibië, dromen 
van een carrière als profvoetballer. Maar niet voor iedereen is een toekomst 
als Messi of Ronaldo weggelegd. TUI Care Foundation zorgt met een beurs 
voor een beroepsopleiding in de hospitality. Zo kunnen ruim 20 jonge 
vrouwen van het NFA Girls Centre het verder schoppen. Namibië verwelkomt 
namelijk steeds meer vakantiegangers en daarmee groeit ook het aantal 
banen in de toerismesector. Met een hospitality opleiding maken deze jonge 
vrouwen kans op een carrière.

TANZANIA/ZANZIBAR - LEID ZANZIBARI OP TOT GIDS

In Zanzibar lijken de kansen voor het oprapen te liggen. Er zijn veel 
banen in het toerisme, maar niets is minder waar, want het is lastig om 
de juiste persoon op de juiste plek te vinden. Onderwijs is namelijk niet 
vanzelfsprekend in Zanzibar wat resulteert in hoge jeugdwerkloosheid. Samen 
met TUI Care Foundation zorgt Kawa Training Center dat jonge mensen een 
opleiding tot gids kunnen volgen en de kneepjes van het vak leren. 
Win-win: want zo krijgt de toerisme industrie goede en betrokken mensen in 
dienst. Best een kans dat jouw gids op Zanzibar van deze school afkomt.

THAILAND - EEN FIJNE VAKANTIE, 
OOK VOOR DE OLIFANT

Waar je in Thailand ook komt, overal worden excursies met olifantenritjes of 
-shows aangeboden. Misschien leuk voor  vakantiegangers, maar voor deze 
majestueuze dieren erg stressvol en niet goed voor hun welzijn. Daarom 
biedt TUI geen van deze olifant-onvriendelijke activiteiten aan. Bovendien 
werken TUI Care Foundation en World Animal Protection samen aan een 
olifantvriendelijke toekomst voor 650 Thaise olifanten. Zo bewonder je deze 
giganten in hun natuurlijke omgeving.

ZUID-AFRIKA - ECOKIDZ

Uit de hele wereld komen mensen naar het Kruger Nationaal Park om the Big 
Five te spotten. Toch hebben veel kinderen uit de dorpen rondom het park 
nog nooit een olifant, giraf, leeuw of waterbuffel gezien. En dat terwijl kennis 
over de wonderlijke fl ora en fauna helpt bij de bescherming daarvan! 
TUI Care Foundation steunt daarom Sefapane Community Development 
Fund de ontwikkeling van een speciaal lesprogramma voor 
1.550 schoolkinderen uit de buurt van het Kruger Park. Het hoogtepunt? 
De ‘schoolreis’ naar het park waar een deel van de scholieren samen met de 
Rangers alle wilde dieren spotten.

NAMIBIË

TANZANIA/ZANZIBAR

THAILAND

ZUID-AFRIKA
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JOUW REISAGENT
We staan voor je klaar, zowel bij het kiezen van je vakantie, 
als tijdens en na je vakantie.

Dankzij onze ervaring en productkennis kan je rekenen op ons 
professioneel advies, volgens jouw wensen.

Het kostenplaatje is niet onbelangrijk. 
We berekenen vrijblijvend de juiste prijs van jouw droomreis.

We zijn de ‘extra quality check’: heel wat bestemmingen en hotels 
hebben wij zelf al bezocht.

Wil je info over excursies en uitstappen op je bestemming? 
Ook daarmee helpen we je graag!
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Andalusische parels, tapas en flamenco
• MOORSE INVLOEDEN EN PRACHTIGE LANDSCHAPPEN

• KUIER DOOR DE STRAATJES VAN SEVILLA

• RENAISSANCESTEDEN BAEZA & UBEDA

• HET ADEMBENEMENDE ALHAMBRA IN GRANADA

1E DAG: BRUSSEL - MALAGA - ANTEQUERA A
Vlucht naar Malaga. Na aankomst reis je verder naar 
Antequera. Avondmaal en overnachting in hotel La 
Sierra**** in Antequera.

2E DAG: ANTEQUERA - RONDA - 
JEREZ DE LA FRONTERA - SEVILLA  O
Vandaag bezoek je het schilderachtige Ronda, dat 
dankzij zijn hoge ligging een van de laatste stadjes 
was waar de Moren het voor het zeggen hadden. 
De smalle straatjes met kasseien in het oudste 
gedeelte van Ronda lichten al een tipje van de 
sluier op van de Moorse bouwkunst. De bekendste 
bezienswaardigheid is zonder twijfel de Puente 
Nuevo, de 18e-eeuwse brug die de 100 meter diepe 
kloof tussen de oude en de nieuwe stad overspant. 
Vervolgens ga je naar Jerez de la Frontera, beroemd 
vanwege de sherry, de paardendressuur en de vurige 
flamencodans die in deze omgeving is ontstaan. Hier 
bevindt zich de officiële academie van de flamenco. 
Verder naar Sevilla en overnachting in hotel Exe Isla 
Cartuja****. 

3E DAG: SEVILLA O
Vandaag heb je ruim de tijd voor een uitgebreid 
bezoek aan het mooie Sevilla, de stad die werd 
ingenomen door zowel de Grieken, de Romeinen, 
de Visigoten en de Moren. Na de overheersing van 
de islamitische Moren werd het de hoofdstad van 
het nieuwe christelijke Spanje. In de oude joodse 
wijk Santa Cruz is het aangenaam slenteren in de 
wirwar van smalle straatjes en patio’s. Een van de 
belangrijkste bezienswaardigheden is beslist de 
Santa Maria kathedraal met de Giralda. Beklim de 
toren en geniet van het uitzicht over de stad. Of 
je het beroemde Alcázar, het Koninklijk Paleis van 
Sevilla, kunt bezoeken, is van tevoren niet helemaal 
te voorspellen omdat het niet altijd toegankelijk 
is. De rijkelijk versierde kamers, de heerlijke patio’s 
en de vele verschillende bouwstijlen zijn een lust 
voor het oog. Ook de weelderige tuinen zullen 
bij het bezoek niet overgeslagen worden. Mocht 
Alcázar niet toegankelijk zijn, dan ga je naar Casa 
de Pilatos. In dit paleis lieten de Markies van Tarifa 
en de hertogen van Medinaceli de pracht van de 

Italiaanse renaissance steden terugkomen dankzij 
een rijke verscheidenheid aan bouwstijlen, Romeinse 
reliëfs, mooi vormgegeven beelden en romantische 
binnenpleintjes. Overnachting in hotel Exe Isla 
Cartuja**** in Sevilla. 

4E DAG: SEVILLA - CÓRDOBA  O-A
Na het ontbijt vertrek je naar Córdoba. Onder de 
Moorse heersers was Córdoba na Constantinopel 
de grootste stad van Europa. De rijkdom, de macht 
en het aanzien die hiermee gepaard gingen kan je 
je meteen voorstellen wanneer je naar de befaamde 
moskee de Mezquita kijkt. Vroeger was de Mezquita, 
op de moskee van Mekka na, de grootste ter wereld. 
Iedere islamitische heerser liet een stukje aan de 
moskee bijbouwen, zodat deze bleef groeien. Na 
herovering op de Moren bouwden de christelijke 
heersers er in het midden een kathedraal, wat voor 
een aardig contrast zorgt met de moskee. In de 
omliggende joodse wijk, la Judería, is het gezellig 
kuieren door de smalle straatjes. Overnachting in 
hotel Exe Las Adelfas**** in Córdoba. 
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SPANJE

Sevilla

Ronda

Jerez de la Frontera

Córdoba Baeza
Ubeda

Madrid

Antequera

Malaga

Granada

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL
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5E DAG: CÓRDOBA - UBEDA - GRANADA  O-A
Bezoek aan de door olijfbomen omgeven 
renaissancesteden Baeza en Ubeda. Het intieme 
Baeza bezit imposante paleizen, pleinen, kerken, 
een kathedraal en vele monumenten zoals het Casa 
del Pópulo en de oude graanbeurs de Alhóndiga. 
Het was de eerste stad die definitief op de Moren 
heroverd werd en Baeza kende aansluitend een 
bloeiende periode waar de stad nu nog de vruchten 
van plukt. In zusterstad Ubeda waan je je in de 
renaissance. De op een bergkam gelegen stad 
kenmerkt zich door de smalle met kinderkopjes 
geplaveide straatjes die ons langs historische 
monumenten voeren. Hoogtepunt is de Plaza de 
Vázguez, het centrale plein. Verder naar Granada. 
Overnachting in hotel Guadelupe*** in het centrum 
van Granada.

6E DAG: GRANADA O
Het hoogtepunt van Granada is natuurlijk het 
wereldberoemde Alhambra. Dit laatmiddeleeuwse 
paleizencomplex bevindt zich als een strategisch 
gelegen citadel op een heuvel iets boven de 
stad Granada. Het is een combinatie van het 
robuuste Moorse fort, het Alcazaba, het Christelijke 
renaissance paleis van Karel V, en het Generalife, het 
zomerpaleis van de Nasridische sultans van Granada. 
Met een beetje geluk kunnen we de koninklijke 
paleizen ook vanbinnen bewonderen. Opgelet, door 
de restricties van het Alhambra zelf is het mogelijk 
dat het bezoek ‘s avonds doorgaat. De rest van de 
dag brengen we door in de gezellige studentenstad 
met bezienswaardigheden als de koningskapel, de 
immense kathedraal en de sfeervolle, oude wijk 
Albaicín. De authentieke en intieme wijk die eens 
meer dan 30 moskeeën telde, bestaat uit steile 
straatjes, pleintjes en witgekalkte huizen. Geniet van 
het gezellige centrum met haar vele restaurantjes 
en barretjes. Bestel een wijntje en proef tapas op 

een van de vele terrasjes. Ga ’s avonds naar een 
wervelende flamencoshow in de stad (facultatief). 
Overnachting in hotel Guadelupe*** in Granada.
Noot: Door een beperking ten aanzien van het 
verstrekken van het aantal entrees per dag aan 
het Alhambra, kunnen wij een bezoek niet altijd 
garanderen. Deze gevallen zijn uiterst beperkt en 
proberen wij te alle tijden te voorkomen.

7E DAG: GRANADA  O
Vrije dag in Granada. Mogelijkheid tot excursie naar 
het onherbergzame berggebied van de Alpujarras, 
gelegen op de zuidelijke uitlopers van de Sierra 
Nevada. Hier bewonder je enkele karaktervolle 
bergdorpjes en geniet je van schitterende 
vergezichten. Overnachting in hotel Guadelupe*** in 
Granada.

8E DAG: GRANADA - MALAGA - BRUSSEL  O
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven van 
Malaga voor de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

SPANJE
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale TUI-reisleiding
• rechtstreekse internationale vluchten met TUI, 

inclusief 20 kg bagage
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• alle vermelde lokale transfers 
• lokale Engelstalige/Nederlandstalige gids in Sevilla
• bezoek aan het Alhambra in Granada met lokale 

Engelstalige/Nederlandstalige gids
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN ESPTUAND

Prijs p. pers. 04/05/19 18/05/19 15/06/19
2PK 1.162 1.046 1.046 
1PK 1.481 1.278 1.278 
Prijs p. pers. 22/06/19 07/09/19 21/09/19
2PK 1.046 1.046 1.046
1PK  1.278 1.278 1.278
min. 15 personen, max. 25 personen

VANAF € 1.046 P.P.
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De Azoren, ontdekking van het groene São Miguel
• ECHT EEN MUST VOOR NATUURLIEFHEBBERS! 

• KRATERMEREN, PITTORESKE DORPEN EN WEELDERIGE FLORA

• MOGELIJKHEID OM OP ZOEK TE GAAN NAAR DOLFIJNEN EN WALVISSEN

• LEUKE, ONTSPANNENDE PICKNICK MET LOKALE PRODUCTEN BIJ DE 
PRACHTIGSTE MIRADOURO VAN HET EILAND

1E DAG: BRUSSEL - SÃO MIGUEL
Vlucht naar Ponta Delgada, gelegen op het eiland 
São Miguel wat deel uit maakt van de archipel van de 
Azoren, ook wel het Hawaï van Europa genoemd. Wie 
voor de Azoren kiest, kiest voor weelderige groene 
heuvels, tropische watervallen, adembenemende natuur, 
aangename temperaturen, pittoreske stadjes en een 
oceaan met walvissen en dolfijnen. Op São Miguel zit je 
als natuurliefhebber helemaal op je plek! Gedurende de 
volledige reis overnacht je in hotel Ponta Delgada***.

2E DAG: SÃO MIGUEL O
Na het ontbijt maken we al wandelend kennis met het 
gezellige Ponta Delgada, de populairste stad van de 
archipel. Kenmerkend zijn de smalle kinderkopstraatjes 
waar de gekleurde en witte huisjes elkaar afwisselen. De 
stadsverkenning start in het historische stadscentrum. 
We wandelen langs de belangrijkste highlights: het 
centrale plein, de stadspoort, de mooie kerk Matriz de 
São Sebastião, het stadhuis en het fort São Brás dat 
gebouwd werd in de 16e eeuw om bescherming te 
bieden tegen piraten. Op het hoogste punt van de stad, 

Alto da Mãe de Deus, genieten we van een panoramisch 
uitzicht over de stad. Bij Mercado da Graça, een 
traditionele lokale markt, snuiven we de sfeer van het 
gemoedelijke Azoriaanse leven op. ‘s Namiddags kan je 
de stad op eigen tempo verder ontdekken.

3E DAG: SÃO MIGUEL O-M
Rit naar het dorpje Furnas, gekend om haar vulkanische 
activiteit en uitzinnige natuur. Op verschillende plekken 
zien we stomende geisers en borrelende bronnen met 
zwavelhoudend water. We bezoeken we het park Terra 
Nostra, een romantische tuin met een enorme rijkdom 
aan exotische planten. Vergeet je zwemkledij niet want 
in het geothermaal zwembad is het heerlijk ontspannen! 
In een lokaal restaurant proef je het beroemde 
gerecht Cozido das Caldeiras, een mengeling van vlees, 
aardappelen en groenten dat door het borrelende 
water in de aarde gaar wordt gestoofd. Fotostop bij 
enkele mooie miradouros: bij Pico de Ferro aanschouw 
je het meer van Furnas in de grootste en oudste 
vulkanische krater van het eiland en bij Santa Iria heb 
je een fantastisch zicht over de grillige kustlijn. Na een 

kopje thee bij Chá Gorreana, de enige theeplantage 
van Europa, rijden we door naar het barokke stadje 
Ribeira Grande. Laatste stop van de dag is Lagoa do 
Fogo, een prachtig kratermeer in een sterk heuvelachtig 
landschap. Moe maar voldaan komen we terug aan in 
Ponta Delgada.

4E DAG: SÃO MIGUEL O
Vrije dag. Wil je er vandaag nog een keertje op uit 
trekken? Boek dan onze optionele excursie dolfijn- en 
walvisspotten. De boottocht zal ongetwijfeld een unieke 
ervaring zijn, maar wel eentje waarbij veiligheid en 
respect jegens deze dieren een prioriteit vormen. 

5E DAG: SÃO MIGUEL O-M
We vertrekken naar de enige ananasplantage op de 
Azoren, Fajã de Baixo, waar we alles te weten komen 
over de speciale productie van dit exotische fruit. 
Wees er maar zeker van dat je nog nooit zo’n sappige 
ananas zult gegeten hebben als hier! Op naar het 
westelijke deel van het eiland. Ben je klaar voor het 
hoogtepunt van de reis: het wonderlijke landschap van 
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SÃO MIGUEL

Sete Cidades

Ponta Delgada

Ribeia Grande

Lagoa
do Fogo

Nordeste

Furnas

Villa Franca 
Do Campo

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL
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Sete Cidades? Het uitkijkpunt Vista do Rei trakteert 
je op een fantastisch uitzicht! Twee mooie meren, een 
blauw en een groen, in een immens grote krater met 
groene, stijl oprijzende kraterwanden. Precies Hawaï 
of Nieuw-Zeeland! Na ons vergaapt te hebben aan dit 
natuurschoon dalen we af in de krater en bezoeken 
het gelijknamige dorpje aan het meer. Door naar Mata 
do Canário waar hét mooiste uitzicht van São Miguel 
op ons wacht: Miradouro da Boca do Inferno. Na een 
korte klim slaagt het uitzicht je hier met verstomming: 
drie prachtige kratermeren in verschillende kleuren. 
Adembenemend! Werkelijk een unieke plek, een plek 
waar de meeste natuurfotografen alleen maar van 
kunnen dromen! Bij dit million dollar view hebben 
we een smakelijke picknicklunch bestaande uit lokale 
producten. Diegenen die wensen kunnen nadien gaan 
wandelen op de kraterrand rond de meren van Sete 
Cidades (wandeling PR4SMI, 11 km). De wandelaars 
worden afgezet aan het beginpunt van de trail en de 
rest van de groep keert terug naar Ponta Delgada. 
Tijdens deze leuke wandeling zie je het ene mooie 

panorama na het andere. Eindpunt is het dorpje Sete 
Cidades in de krater vanwaar je zelf terugkeert naar 
Ponta Delgada. 

6E DAG: SÃO MIGUEL O-M
Na het ontbijt gaan we naar het uiterst oostelijke 
punt van het eiland, Nordeste, gekend om haar mooie 
uitzichtpunten. Onderweg stoppen we in Povoação, de 
eerste nederzetting op het eiland, en bezoeken we een 
kleine lokale fabriek waar ze Queijadas de Vila Franca 
maken, het lekkerste gebakje van de Azoren. Lunchen 
doen we in een lokaal restaurantje. Alvorens terug 
te keren naar Ponta Delgada bewonderen we nog de 
watervallen van natuurpark Ribeira dos Caldeirões.

7E DAG: SÃO MIGUEL O
Vrije dag. Maak een keuze uit onze optionele excursies. 
Ontdek São Miguel als wandelparadijs en maak met 
een lokale gids een wandeling van 11 km naar het 
kratermeer Lagoa de Fogo. Actievelingen kunnen gaan 
kajakken en fietsen in het fenomenale landschap van 

Sete Cidades. Een dagje canyoningen in natuurpark 
Ribeira dos Caldeirões is ideaal voor de avonturiers!

8E DAG: SÃO MIGUEL - BRUSSEL  O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van Ponta 
Delgada voor de terugvlucht naar Brussel. 

8-daagse groepsreis

PORTUGAL
INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• rechtstreekse internationale vluchten met TUI, 

inclusief 20 kg bagage  
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

met airconditioning
• lokale Engelstalige gids tijdens de excursies
• toegangsgelden tot de bronnen van Furnas en het 

park Terra Nostra
• alle vermelde lokale transfers 
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  PRTTUAZO

Prijs p. pers. 17/06/19 15/07/19 12/08/19 30/09/19
2PK 1.197 1.197 1.197 1.197
1PK* 1.423 1.423 1.423 1.423
min. 15 personen, max. 25 personen
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

VANAF € 1.197 P.P.

BOEK OP VOORHAND EEN 
UNIEKE EXCURSIE DOLFIJN- 
EN WALVISSPOTTEN!
De excursie dolfijn- en walvisspotten is niet 
inbegrepen, maar een must-do! De Azoren zijn 
immers de plaats bij uitstek om deze prachtige 
dieren te bewonderen. Houd er wel rekening 
mee dat deze dieren vrij in de natuur leven en 
hun aanwezigheid niet altijd gegarandeerd is. 
Je kan deze excursie bijboeken op dag 4.

PRIJS: € 56 PER PERSOON
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1E DAG: BRUSSEL - TIVAT 
Vlucht naar Tivat, een kuststadje in Montenegro. 
Aankomst en transfer naar het hotel. Overnachting in 
hotel Palma**** in Tivat. 

2E DAG: TIVAT - KOTOR - PERAST - TREBINJE  O
Na een rustig ontbijt nemen we tijd voor een bezoek 
aan Kotor, mooi gelegen aan de Baai van Kotor en 
UNESCO-Werelderfgoed. Door de steile uit de zee 
oprijzende rotswanden van het Orjen en Lovcen 
gebergte staat de Baai van Kotor gekend als ‘Europa’s 
meest zuidelijke fjord’. Het is een van de meest 
spectaculaire mediterrane landschappen. De oude 
stad kenmerkt zich door nauwe schaduwrijke straatjes, 
gezellige pleintjes en toffe terrasjes. Het is aan drie 
zijden omgeven door stadsmuren van tien meter dik 
en vijftien tot twintig meter hoog. Aan de vierde zijde 
verrijst een kale bergwand, met op 260 meter hoogte 
de vesting Sveti Ivan. ’s Namiddags gaan we naar het 
nabijgelegen dorpje Perast. Van hieruit brengt een 
kort boottochtje ons naar het voor de kust gelegen 

eilandje Gospa od Skrpelja waar we het mooie kerkje 
bezoeken. We varen terug naar Perast en rijden verder 
naar het stadje Trebinje in het zuiden van Bosnië en 
Herzegovina en gelegen aan de rivier Trebišnjica, de 
grootste onderaardse rivier van voormalig Joegoslavië. 
Overnachting in hotel Leotar**** in Trebinje.

3E DAG: TREBINJE - MOSTAR  O
We rijden naar Mostar. Onderweg genieten we van het 
karstgesteente en de prachtige bergen. Na aankomst 
en check-in in het hotel verkennen we de oude stad. 
Mostar is sinds eeuwen een ontmoetingsplaats van twee 
culturen, de oosterse en de westerse cultuur, en van 
twee godsdiensten, het christendom en de islam. Tijdens 
een geleid bezoek laten we ons charmeren door de stad 
en haar mix van gewoontes, levenswijze en architectuur. 
Mostar is bekend vanwege haar wereldberoemde Oude 
Brug over de Neretva rivier. Na het gegidste bezoek heb 
je vrije tijd om deze stad zelf te ontdekken. Dwaal door 
de smalle straatjes, over de oude markt en langs de 
moskeeën. Overnachting in hotel Mostar****.

4E DAG: MOSTAR - KONJIC - SARAJEVO  O
We verlaten Mostar en volgen de kronkelende Neretva 
rivier tot in Konjic waar we de ondergrondse bunker 
van Tito bezoeken. De Joegoslavische president Tito 
was als de dood voor een atoombom. Daarom liet hij in 
1953 een kolossale bunker met tunnelstelsel bouwen. 
Het had als doel een eventuele kernoorlog te kunnen 
doorstaan. 26 jaar lang werd er in het diepste geheim 
aan dit complex gebouwd. Onder begeleiding van een 
Bosnische legerofficier krijgen we toegang en ontdekken 
we het geheim van Tito. Nadien rijden we door naar 
Sarajevo, de hoofdstad en grootste stad van Bosnië 
en Herzegovina. Daarnaast is Sarajevo ook een van de 
belangrijkste steden in de Balkan. Vrije tijd in Sarajevo. 
Overnachting in hotel Hercegovina****.

5E DAG: SARAJEVO O
Uitgebreid bezoek aan Sarajevo, een stad met een 
turbulent verleden. In 1461 werd de stad gesticht 
door de Ottomanen en in 1914 werd aartshertog 
Frans Ferdinand hier vermoord, wat ervoor zorgde 
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Balkan beleving
• BAAI VAN KOTOR, ‘EUROPA’S MEEST ZUIDELIJKE FJORD’

• INDRUKWEKKENDE GESCHIEDENIS VAN SARAJEVO

• DE GEZELLIGE OUDE STEDEN VAN DUBROVNIK EN MOSTAR

• WIJNPROEVERIJ EN DINER OP EEN PRACHTIG MONTENEGRIJNS WIJNDOMEIN

014_RONDREIZEN_NL   14 9/10/18   16:54



15

Igalo Tivat
Kotor

Trebinje
Dubrovnik

Mostar

Sarajevo

Konjic

Visoko

BOSNIË EN 
HERZEGOVINA

KROATIË

MONTENEGRO

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

dat de Eerste Wereldoorlog begon. Zeventig jaar later 
was de aandacht van de wereld wederom gericht op 
Sarajevo, maar nu vanwege een meer eervolle reden: 
de Olympische Winterspelen van 1984. Tussen 1992 
en 1995 was de stad het middelpunt van de Bosnische 
oorlog en werd zwaar gebombardeerd. Telkens opnieuw 
overwon Sarajevo de dramatische gebeurtenissen. 
Tegenwoordig is het een positieve, bruisende stad met 
een mengelmoes van de westerse en oosterse cultuur. 
Hier zie je een synagoge vredig naast een katholieke 
kerk of moskee staan. Het westerse element van de 
stad komt vooral naar voren in de vrijheid. De bevolking 
en de cultuur in deze stad is zo vrij dat je je meteen 
thuis zult voelen. In de stadskern met z’n vele terrasjes 
en bars hangt een gezellige, uitnodigende sfeer. Het 
bezoek aan deze stad is zonder meer indrukwekkend! 
Overnachting in hotel Hercegovina****.

6E DAG: SARAJEVO - VISOKO - MOSTAR  O
We verlaten Sarajevo en rijden naar Visoko. Hier 
bezoeken we de bijzondere en veelbesproken ‘Vallei 

van Piramides’, een vallei met vijf piramides waarvan de 
‘Piramide van de Zon’ groter is dan de beroemde grote 
piramide van Gizeh in Egypte. De Bosnische piramides 
zijn gehuld in mysterie. De theorieën over het ontstaan 
van deze curiositeiten lopen sterk uiteen. Sommigen 
beweren dat de piramides zo’n 12.000 jaar geleden 
door een oerbeschaving werd gebouwd. Voor anderen 
zijn het dan weer heuvels in het landschap. Onder de 
‘piramides’ ligt een omvangrijk prehistorisch labyrint van 
tunnels van wel 16 km. We laten de mysteries achter 
ons en rijden verder naar Mostar. Overnachting in hotel 
Mostar****.

7E DAG: MOSTAR - DUBROVNIK - IGALO O-A
Een mooie rit langs de fraaie Adriatische kust voert 
ons naar het uiterste zuidoosten van Kroatië. We 
genieten van mooie natuur, een prachtige kustlijn 
en pittoreske vissersdorpjes. ’s Middags bereiken we 
Dubrovnik, ‘de parel van de Adriatische Zee en de 
Dalmatische kust’. Dankzij haar cultuurhistorische 
waarde staat Dubrovnik, fotogeniek gelegen op een 

rotspunt, geheel terecht vermeld op de UNESCO-
Werelderfgoedlijst. Na een vrij middagmaal gaan 
we op ontdekking. Niet te missen zijn: de oude 
stadsmuren, het robuuste St. Jansfort, de kathedraal 
en de oude stadskern met vele paleizen, kerken, 
kloosters en gezellige pleinen. We rijden verder naar 
Igalo en zijn terug in Montenegro. Nadien gaan we 
naar een van de mooiste wijndomeinen die je ooit 
gezien zult hebben: Savina Winery. Hier leren we wat 
meer over de Montenegrijnse wijnen en de bijhorende 
productietechnieken. Bovendien heb je hier een 
spectaculair uitzicht over de Baai van Kotor en de 
mooie wijngaarden. Het bezoek wordt afgesloten 
met een wijnproeverij en een heerlijk diner. Wat is 
dit genieten! Overnachting in hotel Palmon Bay & 
Spa****.

8E DAG: IGALO - TIVAT - BRUSSEL O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van Tivat 
voor de terugvlucht naar Brussel.

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• rechtstreekse internationale vluchten met TUI, 

inclusief 20 kg bagage
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

met airconditioning
• Engelstalige lokale gidsen in Kotor, Mostar, 

Sarajevo en Dubrovnik
• boottocht naar Gospa od Skrpelja op dag 2
• toegang tot de bunker van Tito in Konjic op dag 4 
• rondleiding met wijnproeverij en diner op het 

wijndomein Savina op dag 7
• alle vermelde lokale transfers 
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  MNETUMNE

Prijs p. pers. 24/05/19 21/06/19 09/08/19 13/09/19
2PK 1.107 1.138 1.138 1.138
1PK* 1.272 1.302 1.302 1.302
min. 15 personen, max. 25 personen
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

VANAF € 1.107 P.P.
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8-daagse groepsreis

MONTENEGRO, BOSNIË 
EN HERZEGOVINA, KROATIË
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In de schaduw van de Kaukasus
• DE MOOISTE KLOOSTERS EN KASTELEN VAN GEORGIË EN ARMENIË

• ONTDEK DE NATUURPRACHT VAN DE KAUKASUS

• KENNISMAKING MET DE LOKALE GASTRONOMIE TIJDENS EEN 
KOOKWORKSHOP EN PROEF DE HEERLIJKE LOKALE WIJNEN

• LEER ZELF EEN ARMEENS TAPIJT TE WEVEN

1E DAG: BRUSSEL - TBILISI
Vlucht naar Tbilisi. 

2E DAG: TBILISI O
Bij aankomst transfer naar je hotel. In de namiddag 
verken je het historische stadcentrum van Tbilisi. De 
stad vormt een boeiende mix van nauwe steegjes, 
traditionele huizen, kerken, synagogen en moskeeën. 
Ontdek de rijke en turbulente geschiedenis van 
Georgië in het Nationaal Museum. Overnachting in 
hotel Kopala Rikhe*** in Tbilisi.

3E DAG: TBILISI - MTSKHETA - GORI - 
UPLISTSIKHE - TBILISI O
Vandaag bezoek je de oude hoofdstad en het 
religieuze centrum van Georgië, de stad Mtskheta. 
Het stadsbeeld wordt gedomineerd door de 11e 
eeuwse Svetitskhoveli kathedraal. Hierna gaat 
de tocht verder naar Gori, de geboorteplaats van 
Stalin. In het Stalinmuseum maak je kennis met het 
verleden van de gevreesde Sovjetdictator. 

Voor het museum staat het ouderlijk huis van Stalin. 
Op de terugweg ontdek je de mysterieuze rotstad 
Uplistsikhe die aan de historische Zijderoute gelegen 
was. Overnachting in hotel Kopala Rikhe*** in Tbilisi.

4E DAG: TBILISI - STEPANTSMINDA - 
ANANURI - TBILISI O
Via de beroemde Georgische militaire weg ga 
je naar het hart van het Kaukasus gebergte. In 
Stepantsminda/Kazbegi stap je in een 4x4 en rijd je 
door mooie valleien naar de pittoreske Georgisch-
orthodoxe Drievuldigheidskerk van Gergeti. Geniet 
van de adembenemende panorama’s over de vallei 
en de 5047 m hoge Kazbek berg. We sluiten de 
dag af met een bezoek aan het Ananuri kasteel. 
Overnachting in hotel Kopala Rikhe*** in Tbilisi.

5E DAG: TBILISI - KAKHETI - SIGHNAGHI - 
BODBE - TBILISI O
De Kakheti regio behoort tot de belangrijkste 
wijnstreken van Georgië. Kuier door het pittoreske 

Sighnaghi, de ‘stad van de liefde’. Deze gezellige 
ommuurde stad heeft het uiterlijk van een 
Italiaanse middeleeuwse stad. Proef de overheerlijke 
Georgische wijnen en ontdek de gastvrijheid van de 
lokale bevolking. Vandaag bezoek je eveneens het 
orthodoxe Bodbe klooster. Overnachting in hotel 
Kopala Rikhe*** in Tbilisi.

6E DAG: TBILISI - AKHTALA - HAGHPAT - 
ODZUN - DILIJAN O-A
Na het ontbijt gaat de tocht richting buurland 
Armenië. Vandaag staan de middeleeuwse kloosters 
van Akhtala, Hagpat en Odzun op het programma. 
De bochtige weg brengt ons langs een prachtig 
landschap van plateaus en bergflanken. We eindigen 
de dag in Dilijan, een kuuroord dat ook wel het 
‘Zwitserland van Armenië’ genoemd wordt. Maak 
tijdens een kookworkshop kennis met de lokale 
gastronomie en proef de smaken van de regio . 
Overnachting in Old Dilijan Tufenkian*** in Dilijan. 
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Stepantsminda/
Kazbegi

ARMENIË

GEORGIË

RUSLAND

ZWARTE ZEE

TURKIJE

AZERBEIDJAN

Tbilsi

Akhtala
Dilijan

Jerevan

Noravank

Sighnaghi

Gori

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL
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7E DAG: DILIJAN - SEVANMEER - 
NORATUS - JEREVAN O
Het schilderachtige Sevanmeer is gelegen op 2.000 
meter hoogte en daarmee een van ’s werelds 
hoogstgelegen zoetwatermeren. Aan de oevers van 
het meer ligt het dorpje Noratus, dat bekend staat 
voor zijn vele typische Khatchkars of ‘Kruisstenen’. 
In de late namiddag aankomst in de Armeense 
hoofdstad Jerevan. Overnachting in hotel 14 Floor*** 
in Jerevan.

8E DAG: JEREVAN - ETCHMIATSIN - 
ZVARTNOTS - JEREVAN O
Ten westen van Jerevan ligt de prachtige Etchmiatsin 
kathedraal, waar de patriarch van de Armeense 
kerk zijn zetel heeft. Dit bouwwerk behoort tot het 
UNESCO Werelderfgoed en zou de oudste kathedraal 
ter wereld zijn. Op de terugweg naar Jerevan bezoek 
je de ruïnes van Zvarnots en leer je zelf een Armeens 
tapijt te weven tijdens een geanimeerde workshop. 
Overnachting in hotel 14 Floor*** in Jerevan.

9E DAG: JEREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - 
JEREVAN O
Vertrek naar het klooster van Noravank, gelegen in 
een dal en omgeven door majestueuze bergen. Het 
is een van de meest opmerkelijke middeleeuwse 
monumenten. Daarna bezoek aan de kerk en het 
klooster van Khor-Virap dat een schitterend uitzicht 
op de Ararat biedt. Deze berg, die tegenwoordig 
op Turks grondgebied ligt, heeft een belangrijke 
symbolische betekenis in de Armeense geschiedenis. 
Het klooster van Khor-Virap is een van de heiligste 
plaatsen van de Armeens-Apostolische Kerk. 
Overnachting in hotel 14 Floor*** in Jerevan.

10E DAG: 
JEREVAN - GARNI - GEGHARD - JEREVAN O
Vandaag bezoek je de tempel van Garni. Deze tempel 
is het enige hellenistische monument in Armenië en 
dateert uit de 1e eeuw na Christus. Vervolgens ga 
je naar het 4e eeuwse klooster van Geghard. Bij het 
betreden van het ommuurde kloostercomplex waan 

je jezelf even terug in de oudheid. De interieurs van 
de kerken zijn zeer uniek versierd met kruisstenen 
en fresco’s. Het complex ligt eveneens in een 
prachtig landschap aan de ingang van de Azatvallei. 
Overnachting in hotel 14 Floor*** in Jerevan.

11E DAG: JEREVAN - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. 

11-daagse groepsreis

GEORGIË & ARMENIË
INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• internationale vluchten met LOT Polish Airlines
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• alle vermelde lokale transfers 
• Engelstalige lokale gids
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  GEOTUGEA

Prijs p. pers. 06/06/19 11/07/19 12/09/19
2PK 1.674 1.674 1.674
1PK 1.820 1.820 1.820
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 1.674 P.P.
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Moskou & Sint-Petersburg, de tsaren achterna 

• HET RODE PLEIN IN MOSKOU, HET KLOPPENDE HART VAN RUSLAND

• PRACHTIGE PALEIZEN, KATHEDRALEN EN TUINEN IN SINT-PETERSBURG

• ONTDEKKING VAN DE LEGENDARISCHE MOSKOUSE METRO, 
ECHTE PARELTJES

• RONDLEIDING IN HET WERELDBEROEMDE HERMITAGEMUSEUM

1E DAG: BRUSSEL - MOSKOU
Vlucht naar Moskou. Bij aankomst maken we kennis 
met onze Nederlandstalige gids. Transfer naar het hotel. 
Duik je zelf al eens de stad in? Overnachting in hotel 
Paveletskaya*** in Moskou.

2E DAG: MOSKOU O
Ontdekking van de Russische hoofdstad. Waar kunnen 
we beter beginnen dan op het beroemde Rode Plein, 
het hart van de stad? Dé blikvanger hier is zonder twijfel 
de bijzondere Basiliuskathedraal met haar kleurrijke, 
uivormige koepels. Het fameuze Rode Plein biedt ook 
toegang tot het Kremlin, hét symbool van de Russische 
macht. We maken een wandeling binnen de rode 
robuuste muren en zien een verzameling aan kerken, 
kathedralen en paleizen waarvan de complexiteit en 
veelheid aan stijlen ons versteld doen staan. Tegen 
de Kremlinmuur zien we het Mausoleum van Lenin 
dat het gebalsemde lichaam van de gelijknamige 
Russische revolutionair en eerste leider van de Sovjet-
Unie bevat. Het befaamde GUM-warenhuis, de 
voormalige staatswinkel, wordt ook niet overgeslagen! 
Vervolgens bewonderen we de iconische Christus 

Verlosserkathedraal, de grootste Russisch-orthodoxe 
kerk ter wereld, en maken we een korte wandeling over 
de Brug Van De Patriarch net voor de kathedraal. 
Op de Mussenheuvels hebben we een uitzicht over 
de stad. We sluiten de dag af met een bezoek aan het 
Russisch-orthodox vrouwenklooster Marfo-Mariinsky. 
Overnachting in hotel Paveletskaya*** in Moskou.

3E DAG: MOSKOU - SINT-PETERSBURG O
Vrije dag om Moskou op eigen tempo te ontdekken. 
Je kan vandaag op eigen initiatief het Poesjkinmuseum 
of de Tretjakovgalerij bezoeken. Of boek optioneel 
onze excursie naar Sergiev Posad, oftewel het ‘Vaticaan 
van Rusland’, een stad ten noordoosten van Moskou 
befaamd om zijn kloostercomplexen en kerken met 
vergulde koepels. Nergens vind je dergelijke prachtige 
voorbeelden van de oude Russische en dus religieuze 
cultuur. Nadien geniet je van vrije tijd. Ga zeker naar 
Arbat Street. Met haar grote verzameling aan terrasjes, 
restaurants, souvenirwinkels en straatmuzikanten 
is dit dé levendigste straat van Moskou. Vervolgens 
verkennen we met z’n allen de Moskouse metro, stuk 
voor stuk ondergrondse paleizen, pareltjes van de 

sociaal-realistische architectuur. ’s Avonds transfer naar 
het station waar we de nachttrein naar Sint-Petersburg 
nemen. Op het perron nemen we afscheid van onze 
Moskouse gids. Rond middernacht vertrekt de trein en 
sporen we doorheen het platteland naar 
Sint-Petersburg. Een bijzondere ervaring!

4E DAG: SINT-PETERSBURG O
Aankomst in de ‘Stad der Tsaren’ en kennismaking met 
de gids die ons Sint-Petersburg zal laten ontdekken. 
Ontbijt in de stad. Na de mysterieuze schoonheid en 
stugheid van Moskou valt Sint-Petersburg op door zijn 
prachtige residenties, paleizen, tuinen en theaters. Je 
ontdekt deze pracht en praal tijdens een uitgebreide 
stadsrondrit. Bij de Petrus- en Paulusvesting leer je dat 
de eerste steen door Peter de Grote zelf werd gelegd, 
wat geldt als de officiële stichting van de stad. Niet te 
missen is het Paleisplein, het centrale stadsplein en het 
toneel van vele wereldwijd bekende gebeurtenissen, 
zoals Bloody Sunday in 1905 en de Oktoberrevolutie 
in 1917. We zien hier onder meer de Alexanderzuil, ter 
ere van tsaar Alexander I die Napoleon overwon, de 
Admiraliteit, oftewel het voormalige hoofdkwartier van 
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL
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de marine, het Winterpaleis en het indrukwekkende 
geelwitte gebouw van de Generale Defensiestaf. We 
bezoeken de impressionante Isaakkathedraal en de 
kleurrijke Bloedkerk. De interieurs zijn fenomenaal mooi! 
Overnachting in hotel Aglaya*** in Sint-Petersburg.

5E DAG: SINT-PETERSBURG O
Vrije dag om Sint-Petersburg op eigen tempo te 
ontdekken. Flaneer over de Nevski Prospekt, de vier 
kilometer lange straat die van de Admiraliteit tot het 
Alexander Nevski klooster loopt. Het is dé belangrijkste 
boulevard van de stad. Je vindt hier een veelheid aan 
bars, koffiehuizen, restaurants, paleizen, monumenten 
en winkels. In de namiddag kun je optioneel naar 
Peterhof, de zomerresidentie van Peter de Grote, 
oftewel het ‘Versailles van Rusland’. Het complex 
kenmerkt zich door sierlijke paleizen en fraai aangelegde 
tuinen met fonteinpartijen. In de winter wordt deze 
optionele excursie vervangen door het Catharinapaleis 
in Poesjkin, de zomerresidentie van Catharine de Grote, 
even buiten Sint-Peterburg. De barokke paleizen met 
luxueuze interieurs en de mooie tuin zijn prachtig. 
Overnachting in hotel Aglaya*** in Sint-Petersburg.

6E DAG: SINT-PETERSBURG O
Klaar voor het Hermitagemuseum, een van de grootste 
én bekendste schatkamers ter wereld? Een rondleiding 
voert ons door het bekendste museumgebouw, het 
Winterpaleis. Aangezien het niet mogelijk is om alle 
1.500 vertrekken te bezichtigen, beperken wij ons 
tot de meest in het oog springende zalen. Na de 
rondleiding ben je vrij om zélf rond te dwalen in dit 
grandioze museum. Vrije namiddag. Ontdek tijdens 
een boottochtje het ‘Venetië van het Noorden’ vanop 
de vele kanalen, ga winkelen in de mooie warenhuizen 
of bezoek het Fabergé museum met de kostbare 
versierde kunsteieren (bezoek dient op voorhand 
online gereserveerd te worden). Overnachting in hotel 
Aglaya*** in Sint-Petersburg.

7E DAG: SINT-PETERSBURG - BRUSSEL O
Einde van een heerlijke reis. Vrije tijd tot de transfer 
naar de luchthaven van Sint-Petersburg voor de 
terugvlucht naar Brussel.

7-daagse groepsreis

RUSLAND
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gidsen in Moskou en 

Sint-Petersburg
• rechtstreekse internationale vluchten met Brussels 

Airlines (terugvlucht voor het vertrek 18/02/20 is 
met LOT Polish Airlines, via Warschau)

• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

met airconditioning
• slaaptrein van Moskou naar Sint-Petersburg in een 

4-persoons slaapcoupé
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• audiosysteem 
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN RUSTUMSP

Prijs p. pers. 28/05/19 09/07/19 13/08/19
2PK 1.272 1.203 1.150
1PK* 1.577 1.475 1.423
 03/09/19 18/02/20
2PK 1.126 1.173
1PK*  1.402 1.390
min. 10 personen, max. 25 personen
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

VANAF € 1.126 P.P.

REGEL JE VISUM VIA TUI !
Het visum voor Rusland is niet inbegrepen. 
Indien het visum via TUI wordt aangevraagd, 
dient het internationaal paspoort 6 weken voor 
vertrek in ons bezit te zijn. Indien deze termijn 
niet gerespecteerd wordt, zijn wij genoodzaakt 
extra verwerkingskosten aan te rekenen. Reis- 
en bijstandsverzekering is verplicht en een 
vereiste om het visum te bekomen.

PRIJS: € 99 PER PERSOON

BOEK OP VOORHAND 
HET EXCURSIEPAKKET*
Dag 2: bezoek aan Sergiev Posad
Dag 5: bezoek aan Peterhof (zomer) / 
Poesjkin (winter)
* het is niet mogelijk deze excursies ter plaatse 
te boeken

PRIJS: € 166 PER PERSOON (ZOMER) 
€ 150 PER PERSOON (WINTER)

IN DE WINTER NAAR RUSLAND!
Met een warme winterjas, sjaal en muts 
verkennen we deze twee fenomenale steden. 
Op een zonnige, kraakheldere winterdag 
lijken de gouden koepels extra te schitteren 
en onder een mooi sneeuwtapijt ogen de 
paleizen en kerken nóg mooier. Bovendien is 
het in de winter beduidend minder druk. Jezelf 
opwarmen gaat met een glaasje wodka. 

Beleef de winter tijdens volgende afreis: 
18/02/20. 
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1E DAG: BRUSSEL - TALLINN
Bijna altijd worden Estland, Letland en Litouwen in 
één adem vernoemd. Eeuwenlang ingeklemd tussen 
het immense Russische Rijk en de Oostzee zijn ze met 
elkaar verbonden door de geschiedenis, maar toch heeft 
ieder een geheel eigen cultuur, landschap, gerechten en 
taal. Tijd om dit te ontdekken! Vlucht naar Tallinn, de 
hoofdstad van Estland. Aankomst en transfer naar hotel. 
Vrije tijd. Duik je zelf al even de stad in? Overnachting 
in hotel Oru***.

2E DAG: TALLINN  O-A
Tallinn is een charmante Hanzestad en een van de best 
bewaarde middeleeuwse steden van Noord-Europa. We 
wandelen door de schilderachtige kinderkopstraatjes, 
langs schitterende koopmanshuizen en voorbij de oude 
stadsmuren. We ontdekken diverse hoogtepunten, zoals 
de Toompeaheuvel met de Dom en het parlement, 
de orthodoxe Alexander Nevski-kathedraal en het 
Raadhuisplein met het gotische stadhuis en de 
bijzondere Raadsapotheek. In het smalle straatje van 
St. Catherine’s Passage laten artiesten en kunstenaars 
hun beste werk zien. In de namiddag heb je wat vrije 

tijd. ’s Avonds gaan we heerlijk dineren in Peppersack, 
een restaurant gevestigd in een mooi historisch pand in 
het stadscentrum. Proef hier zeker het lekkere bier dat 
gemaakt is volgens een historisch recept. De traditionele 
klederdracht van het personeel en de setting maken van 
deze maaltijd een bijzondere ervaring! Overnachting in 
hotel Oru***.

3E DAG: TALINN - PÄRNU - SIGULDA - RIGA  O
We verlaten Tallinn en rijden zuidwaarts naar Riga, de 
hoofdstad van Letland. Onderweg maken we een stop 
in het populaire kuststadje Pärnu, de ‘Zomerhoofdstad 
van Estland’. We rijden Letland binnen en bezoeken 
het pittoreske Sigulda, ook wel het Letse Zwitserland 
genoemd. Liefhebbers van wintersport vinden er tal van 
skipistes en een bobsleeparcours. Ruïnes van kastelen 
en paleizen dompelen je hier onder in de middeleeuwse 
sfeer van romantische legendes en heroïsche figuren. 
We bewonderen het landschap in de vallei en bezoeken 
vervolgens het 13e-eeuwse kasteel van Turaida. 
Aankomst en overnachting in hotel Ibis Styles*** 
(15/05, 11/12), Days Vef*** (12/06, 14/08) of Rixwell 
Gertrude**** (10/07) in Riga.

4E DAG: RIGA  O
Ontdekking van het bruisende Riga en haar 
voornaamste bezienswaardigheden. We vergapen ons 
aan de prachtige bouwstijl van de Art Nouveau wijk, 
de Kruittoren, het Vrijheidsmonument,… In de smalle 
straatjes van de oude binnenstad, vermeld op de 
UNESCO Werelderfgoedlijst, wandelen we langs mooie 
gildehuizen, de Sint-Jacobskerk, het Slot van Riga en 
nog veel meer. Nadien gaan we naar de bedrijvige, 
centrale markt die ondergebracht is in 5 grote hallen 
waar voorheen zeppelins werden gemaakt. Tegenwoordig 
is dit een van de oudste en grootste foodmarkten van 
Europa. Kortom, de ideale plek voor een leuke food 
tour waarbij je de smaken van Riga en Letland zult 
ontdekken! De rest van de namiddag is vrij om zelf op 
ontdekking te gaan. Overnachting in hotel Ibis Styles*** 
(15/05, 11/12), Days Vef*** (12/06, 14/08) of Rixwell 
Gertrude**** (10/07) in Riga.

5E DAG: RIGA - RUNDALE - 
KRUISENHEUVEL - KLAIPÉDA  O
Na het ontbijt rijden we naar Klaipéda. Onderweg 
bezoeken we het barokke Rundalepaleis, het ‘Versailles 
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Middeleeuwse parels aan de Oostzee
• VEELZIJDIGE DRIELANDENREIS: ESTLAND, LETLAND & LITOUWEN

• GEZELLIGE MIDDELEEUWSE STEDEN

• ‘DE SAHARA VAN DE BALTISCHE LANDEN’

• PROEF DE LOKALE KEUKEN: MIDDELEEUWS AVONDMAAL IN TALLINN, 
FOODTOUR IN RIGA, KOOKDEMONSTRATIE IN VILNIUS
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

van Letland’. Het paleis werd ontworpen door de 
Russisch-Italiaans architect Bartolomeo Rastrelli, die 
ook het bekende winterpaleis van de Hermitage in St. 
Petersburg tekende. Vervolgens naar de Kruisenheuvel. 
Sinds de 14e eeuw plaatsen religieuze pelgrims hier 
kruisen. Het precieze aantal kruizen is onbekend, maar 
wordt geschat op meer dan 600.000. Aankomst en 
overnachting in hotel Green Park*** in Klaipéda.

6E DAG: KLAIPÉDA - 
KOERSE SCHOORWAL - KAUNAS  O
Na een vroeg ontbijt maken we een korte rondleiding 
doorheen Klaipéda. De gids leidt ons langs mooie 
koopmanshuizen, het oude postkantoor, het befaamde 
Theaterplein en de vele houten en halfhouten 
gebouwen die getuigen van een Duitse invloed. Nadien 
naar het nationale park Koerse Schoorwal oftewel ‘de 
Sahara van de Baltische Landen’. Dit schiereiland staat 
op de UNESCO Werelderfgoedlijst en is slechts 4 km 
breed. Dit bijzonder stukje land kent talloze zandduinen, 
donkere dennenbossen en goudgele stranden. Na het 
bezoek aan het kleine vissersdorpje Nida rijden we 
verder naar Kaunas. Overnachting in hotel Magnus***.

7E DAG: KAUNAS - TRAKAI - VILNIUS  O-A
Na het ontbijt maken we een korte panoramische 
rondrit in Kaunas. Onderweg naar Vilnius bezoeken 
we Trakai, een plek met dichte groene bossen en 
heldere meren. Hier bezoeken we het iconische 
rode bakstenen waterslot gelegen op een klein 
eilandje in het Galvé-meer. In Vilnius, erkend door 
de UNESCO als Werelderfgoed kuieren we door het 
sfeervolle historische stadshart. Niet te missen zijn 
de pastelkleurige gebouwen, het prachtige stadplein, 
de gotische St. Anna Kerk, de barokke St. Peter-
Paul kathedraal, het Gediminaskasteel… ’s Avonds 
leer je tijdens een kookdemonstratie hoe je het 
nationale Litouwse gerecht Cepelinai maakt. Cepelinai, 
gelijkend op een zeppelin, zijn met gehakt gevulde 
aardappelknoedels en wordt gegeten met zure room. 
Zet je smaakpapillen aan het werk en proef dit lokale 
gerecht! Overnachting in hotel Green Park*** in Vilnius.

8E DAG: VILNIUS - BRUSSEL  O
Vrije tijd om Vilnius verder te ontdekken. Transfer naar 
de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• internationale vluchten met airBaltic
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

met airconditioning
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor het kasteel van Turaida in 

Sigulda, het Rundalepaleis en het kasteel van 
Trakai

• food tour in de centrale markt van Riga
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  ESTTUEST

Prijs p. pers. 15/05/19 12/06/19 10/07/19
2PK 1.190 1.179 1.166
1PK 1.358 1.347 1.335
1PK* 1.414 1.404 1.391
Prijs p. pers. 14/08/19 11/12/19
2PK 1.185 1.179
1PK 1.355 1.347
1PK* 1.411 1.404
min. 10 personen, max. 25 personen
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

VANAF € 1.166 P.P.
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8-daagse groepsreis

BALTISCHE LANDEN

MET EEN 
KOUDE 
WINTERNEUS 
OP 
ONTDEKKING!

Ook met een warme winterjas aan, kun je 
de Baltische Landen ontdekken. Onder een 
heerlijke winterzon en een strakblauwe hemel 
ziet alles er stralend uit. Wie weet ligt er 
wel een sneeuwtapijt. Sfeer, gezelligheid en 
kerstgevoel troef in december! In de steden vind 
je verschillende kerstmarkten met duizenden 
kerstlichtjes en een overvloed aan lekkernijen 
én snuisterijen. 

Beleef deze sprookjesachtige kerstperiode 
tijdens de afreis van 11/12/19.
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Fjorden, charme en tradities
• DE OVERWELDIGENDE NATUUR VAN DE SOGNEFJORD EN 

GEIRANGERFJORD

• ONTDEKKING VAN NOORSE STEDEN: OSLO EN BERGEN

• PRACHTIGE PANORAMISCHE TREINREIS IN FLÅM

• MET TROLL CARS NAAR DE BRIKSDALGLETSJER

1E DAG: BRUSSEL - OSLO
Vlucht van Brussel naar Oslo, de grootste stad van het 
land. Vrije tijd om de stad op eigen ritme te verkennen. 
Wandel door de Karl Johan Gate, de grote, lange straat 
in Oslo die loopt van het Centraal Station naar het 
Koninklijk Paleis. Hier vind je tal van toeristenkraampjes, 
winkels, bars en restaurants. De vele straatartiesten en 
muzikanten zorgen voor de vrolijke noten. Overnachting 
in Oslo in hotel Quality 33****, Scandic Holberg**** of 
Thon Much***.

2E DAG: OSLO - GEILO O
Na het ontbijt wacht de lokale gids ons op voor een 
drie uur durende rondleiding doorheen de Noorse 
hoofdstad. We wandelen door het Frogner Park, een 
mooi publiek stadspark, en langs het Koninklijk Paleis, 
het stadhuis en de Akerhus vesting. Tijdens deze 
stadsverkenning bezoeken we het ‘Vikingskipshuset’, 
een museum gewijd aan de Vikingen en hun 
Vikingschepen. Hier bewonder je drie bijzondere 
schepen. In de namiddag rijden we door naar het meer 
van Tyrifjord en de Hallingdal vallei. Op het einde van 
de dag bereik je Geilo. In het centrum van het dorp zie 

je de woonhuizen en voorraadschuren zoals die vroeger 
werden gebouwd. Geilo is centraal gelegen op de 
spoorlijn tussen Oslo en Bergen. Het is een populaire 
bestemming zowel in de zomer als in de winter. 
Overnachting in Geilo in Ustedalen Hotel****.

3E DAG: GEILO - BERGEN O
Na een goede nachtrust en deugddoend ontbijt 
rijden we via het bergplateau Hardangervidda naar 
Bergen. Onderweg stop je aan een van de hoogste 
watervallen van het land, de Voringfoss. We komen 
aan in Bergen, ook vaak de ‘Poort naar de Fjorden’ 
genoemd. Het is een internationale stad rijk aan historie 
en tradities. Met een lokale gids verkennen we het 
gezellige stadscentrum. We wandelen door de kleurrijke 
hanzewerf Bryggen, UNESCO-Werelderfgoed. Dit vormt 
al duizenden jaren een belangrijke handelsplaats, maar 
vandaag de dag vind je er voornamelijk pottenpakkers, 
juweliers en kunstenaars. Visliefhebbers kunnen hun 
hart ophalen op de bekende vismarkt. Ook bewonderen 
we de kerk van St. Mary en de Hakonshal. Met de 
Fløibanen-kabelbaan gaan we naar de top van de berg 
Fløyen. Hier genieten we van een mooi uitzicht over 

Bergen en de schilderachtige fjorden. Overnachting in 
Bergen in hotel Augustin***. 

4E DAG: BERGEN - SOGNEFJORD - FLÅM - FØRDE O
Na het ontbijt rijden we naar een klein dorpje in 
het hart van de fjorden, Gudvangen. Hier maken we 
een boottocht over de beroemde Nærøyfjord en de 
Aurlandsfjord, twee vertakkingen van de langste fjord 
van Noorwegen, de Sognefjord, oftewel de ‘Koning der 
Fjorden’. De Nærøyfjord, UNESCO-Werelderfgoed, is zeer 
smal, op sommige plaatsen slechts 250 meter breed. Dit 
in combinatie met de bergtoppen die tot wel 1770 meter 
hoog zijn, zorgt voor een spectaculair en onvergetelijk 
uitzicht. Deze magische boottocht brengt ons tot in Flåm 
en hier maken we ons klaar voor een van de 10 mooiste 
treinreizen ter wereld. Deze panoramische treinreis van 
45 minuten legt een afstand af van ongeveer 20 km. 
Onderweg hebben we de prachtigste uitzichten over 
spectaculaire watervallen, rivieren en steile bergen. Dit is 
ongetwijfeld een van de hoogtepunten van je reis! Nadien 
rijden we naar Fodnes waar we met een ferry opnieuw 
de Sognefjord oversteken naar Manheller. Rit naar Førde. 
Overnachting in Førde in hotel Scandic Sunnfjord***.
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5E DAG: FØRDE - BRIKSDALGLETSJER - 
GEIRANGER - ÅLESUND/MOLDE O
Rit naar Briksdal waar we de grootste gletsjer op het 
Europese vasteland aantreffen. De troll cars brengen je 
tot aan het meer van Briksdal, op ongeveer 700 m van 
de gletsjertong. Vanaf hier heb je een adembenemend 
uitzicht op de ijsmassa. Vervolgens rijden we verder 
naar Geiranger. Tijdens een korte boottocht op de 
Geirangerfjord, UNESCO-Werelderfgoed, genieten 
we weer van het prachtige fjordenlandschap. Via de 
bochtige ‘Eagle Road’ bereiken we Ålesund, de stad die 
bekend staat voor zijn architectuur in art-nouveau stijl. 
Het vissersstadje ligt aan de kust en dankzij de vele 
kanalen in het stadscentrum wordt Ålesund ook wel 
het ‘Venetië van Noorwegen’ genoemd. Overnachting in 
Molde in Quality Hotel Alexandra****.

6E DAG: ÅLESUND/MOLDE - TROLLSTIGEN - 
LILLEHAMMER - HAMAR O
Tijd voor de Trollstigen, oftewel de ‘Trollenweg’! Deze 
spectaculaire weg brengt ons met 11 haarspeldbochten 

naar boven. De natuur langs deze route is prachtig: 
watervallen, fjorden, steile bergwanden,... Eenmaal 
op de top stoppen we bij het uitkijkpunt waar we 
kunnen genieten van een fenomenaal uitzicht over 
de Geirangerfjord en zijn omgeving. We vervolgen de 
mooie route langs Bjorli, Dombas en de vallei van 
Gudbrandsdal. Een korte stop in Lillehammer mag 
zeker niet ontbreken. In de late namiddag komen we 
aan in Hamar, een van de belangrijkste plaatsen in de 
schaatssport. Overnachting in Otta in Rondeslottet 
Hotel***.

7E DAG: HAMAR - OSLO O 
We rijden langs het meer van Mjøsa, het grootste meer 
van Noorwegen, naar Oslo waar je nog vrije tijd hebt om 
de stad verder te ontdekken. Overnachting in Oslo in 
hotel Quality 33**** of Scandic Holberg****.

8E DAG: OSLO - BRUSSEL O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van Oslo 
voor de terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

NOORWEGEN
INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• rechtstreekse internationale vluchten met Brussels 

Airlines
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• alle vermelde lokale transfers
• alle vermelde ferryovertochten en boottochten
• panoramische treinrit in Flåm
• excursie met troll cars tot aan de Briksdalgletsjer
• Engelstalige lokale gidsen in Bergen en Oslo
• toegangsgelden voor het Vikingskipshuset in Oslo 

en de Fløibanen-kabelbaan in Bergen
• alle overnachtingen
• maaltijden volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN NORTUNFJ

Prijs p. pers. 19/06/19 13/07/19 31/07/19
2PK 1.487 1.547 1.480
1PK 1.835 1.894 1.828
min. 15 personen, max. 25 personen

VANAF € 1.480 P.P.
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De schoonheid van de Lofoten 
• ONTDEK HET BRUISENDE TROMSØ 

• GENIET VAN DE ONGEREPTE NATUUR OP DE LOFOTEN-EILANDEN

• TYPISCHE VISSERSDORPJES MET GEKLEURDE HUIZEN

• MET EEN ‘RIB BOAT’ NAAR DE TROLLFJORD

1E DAG: BRUSSEL - TROMSØ
Vlucht van Brussel naar Tromsø. Aankomst in deze 
bruisende stad met een rijke cultuur en geschiedenis! 
Noorwegen is een van de weinige landen waar je 
zowel bergen, spectaculaire fjorden en gletsjers kan 
bewonderen. Het land heeft ook ontelbare rivieren, 
meren en watervallen. “Velkommen til Norge!” 
Overnachting in Tromsø in hotel Thon Tromsø*** of 
Smart Hotel Tromsø***.

2E DAG: TROMSØ O
Volledige dag om Tromsø, het ‘Parijs van het 
Noorden’, te ontdekken. We nemen de kabelbaan 
naar Fjellheisen, het hoogste punt in Tromsø, 421 
meter boven de zeespiegel. Vanop het panoramadek 
geniet je van een spectaculair uitzicht over Tromsø, 
de vele eilandjes, de fjorden en de zee. Nadien is het 
tijd om de sfeer op te snuiven in het stadscentrum. 
Zeker de moeite waard om te bezoeken, is de 
bijzondere IJszeekathedraal. Anders dan de naam 
doet vermoeden is het geen kathedraal maar een 
kerk. Het unieke ontwerp van de kerk symboliseert 

de ijsbergen, de poolnachten en het poollicht. In 
het Poolmuseum leer je alles over het Poolgebied 
en Spitsbergen en in Polaria ontdek je de Noorse 
onderwaterwereld. Overnachting in Tromsø in hotel 
Thon Tromsø*** of Smart Hotel Tromsø***.

3E DAG: TROMSØ - EILAND SENJA - ANDENES O
Na het ontbijtbuffet nemen we de ferry van 
Brennsholmen naar Botnhamn, op het eiland Senja. 
Het idyllische eiland Senja is het tweede grootste 
eiland van Noorwegen. Laat je hier overweldigen 
door de ongerepte natuur, ruige landschappen, 
liefelijke vissersdorpjes en heldere lucht. Vanuit 
Gryllefjord nemen we de ferry naar Andenes, een 
stad op Vesterålen. De archipel Vesterålen ligt ten 
noorden van de Lofoten en is bekend om zijn witte 
stranden en de uit zee steil oprijzende bergtoppen. 
We maken een korte stadsrondrit in Andenes. 
De grootste bron van inkomsten voor de lokale 
bevolking is hier uiteraard de visvangst. Overnachting 
in Andenes in hotel Thon Andrikken***, Grønnbuene 
Hotel**+ of in Sortland in Hotel Sortland***

4E DAG: ANDENES - SVOLVÆR O
De archipel Vesterålen is gekend om zijn grote 
populatie aan walvissen. Dankzij de voedselrijke 
omgeving laten walvissen zich hier het hele jaar 
door graag zien. Na het ontbijt heb je dan ook de 
mogelijkheid om optioneel het Whale Safari Museum 
te bezoeken met aansluitend een bijzondere 
walvissafari. Met wat geluk spot je de machtige 
potvis. Vervolgens rijden we naar Melbu waar we de 
ferry nemen naar Fiskebøl en rijden we naar Svolvær 
op de Lofoten-archipel. Ben je klaar voor een unieke 
ervaring? Met een ‘RIB boat’, een grote rubberen 
boot, varen we naar de Trollfjord. Dit fjord van 100 
meter breed en 2 km lang heeft een extreem nauwe 
ingang en steile oprijzende rotswanden. Hier word 
je zonder twijfel overweldigd door de landschappen 
waar Noorwegen zo bekend om staat! Overnachting 
in Thon Hotel Lofoten*** of Vesterålen Kysthotel***.

5E DAG: SVOLVÆR - LOFOTEN - SVOLVÆR O
Na het ontbijt ontdek je een van de mooiste 
eilandengroepen ter wereld, de Lofoten. Deze 
eilandengroep is zo’n 140 km lang en heeft heel 
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wat moois in petto: schilderachtige vissersdorpjes, 
steile bergen die overgaan in stranden met geel 
zand en helder water. We bezoeken Nusfjord, een 
van de oudste en best bewaarde vissersdorpen in 
Noorwegen. Zeker de moeite waard!  Ook bezichtigen 
we het Lofotr Museum. Overnachting in Thon Hotel 
Lofoten*** of Vesterålen Kysthotel***.

6E DAG: SVOLVÆR - LEKNES - REINE - Å - 
MOSKENES - BODØ O
We verlaten de Lofoten via de kleine dorpjes van 
Reine en Å. Het dorpje Reine staat bekend voor zijn 
rode met witte vissershutten aan de rand van de 
kustlijn. Vervolgens nemen we een vier uur durende 
ferryovertocht van Moskenes naar Bodø.
Onderweg is het intens genieten van het fenomenale 
landschap van de Vestfjord. Overnachting in Bodø in 
Thon Hotel Nordlys***, Scandic Bodø**** of Scandic 
Havet****.

7E DAG: BODØ - BRUSSEL O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van Bodø 
voor de terugvlucht naar Brussel.

7-daagse groepsreis

NOORWEGEN
INBEGREPEN 
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• internationale vluchten met Scandinavian Airlines
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• alle vermelde lokale transfers
• alle vermelde ferryovertochten
• ‘RIB boat’ op de Trollfjord
• toegangsgelden voor de kabelbaan naar Fjellheisen 

in Tromsø en het Lofotr museum
• alle overnachtingen
• maaltijden volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN NORTUNLO

Prijs p. pers. 20/06/19 12/07/19 02/08/19
2PK 2.031 2.109 2.174
1PK 2.312 2.390 2.455
min. 15 personen, max. 25 personen

VANAF € 2.031 P.P.
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IJsland, puur & compleet
• OMRINGD DOOR 100% PURE NATUUR 

• GEISERS, WATERVALLEN, GLETSJERS, LAVAVELDEN EN VULKANEN

• COMPLETE REIS LANGS IJSLAND’S BEKENDSTE HOOGTEPUNTEN

• NATIONALE PARKEN SKAFTAFELL EN THINGVELLIR

• DÉ REIS VOOR NATUURLIEFHEBBERS!

1E DAG: BRUSSEL - KEFLAVÍK - BLUE LAGOON - 
REYKJAVÍK
Rechtstreekse vlucht van Brussel naar Keflavík. 
Optioneel kan je vandaag naar de Blue Lagoon, een 
echt hoogtepunt! Het geothermische bad ligt in een 
veld van gestolde lava waardoor de aarde het water 
opwarmt tot een heerlijke temperatuur van ongeveer 
39 °C. Kies je niet voor de Blue Lagoon, dan maak 
je een korte rondrit over het schiereiland Reykjanes. 
Daarna door naar Reykjavík voor de overnachting in 
hotel Klettur***. 

2E DAG: REYKJAVÍK - SELJALANDSFOSS - 
SKOGAFOSS - VÍK - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR  O-A
Tijdens een fantastische tocht langs de zuidelijke 
kust van IJsland ontdekken we de Seljalandsfoss 
waterval. Hier kan je achter de waterval door 
wandelen. Vaak een nogal natte, maar onvergetelijke 
ervaring! Vervolgens houden we halt aan de 
fotogenieke waterval Skogafoss. Het water dondert 
hier 60 meter naar beneden. Bij het strand van 
Reynisfjara, bij Vík, loop je over het zwarte lavastrand 

en zie je de woeste branding. De rotsachtige kust 
met een de piramide van basaltzuilen is ook zeer 
indrukwekkend. De kaap Dyrhólaey steekt 120 
meter boven de zee uit en is gekend voor de grote 
populatie papegaaiduikers, de clowns onder de 
zeevogels. Tot midden juni is de rots niet toegankelijk 
vanwege de broedtijd. Overnachting in hotel 
Klaustur*** in Kirkjubaejarklaustur.

3E DAG: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - 
SKAFTAFELL NATIONAL PARK - GLETSJERMEER 
JÖKULSÁRLÓN - HÖFN  O-A
Vandaag trekken we het nationale park Skaftafell 
in. Dit park biedt een enorme variatie aan gletsjers, 
heide, bergen, berkenbossen, ijsrivieren, beekjes 
en zanderige vlakten. We maken een wandeling 
naar de mooie waterval Svartifoss oftewel de 
“zwarte waterval”. De 20 meter hoge waterval wordt 
omgeven door kolommen van zwart basalt. Het 
uitkijkpunt Sjónarsker trakteert je op schitterende 
panorama’s over de Vatnajökull, de grootste gletsjer 
die maar liefst 8% van het land bedekt. Verder naar 

Jökulsárlón, het bekendste gletsjermeer van IJsland 
en een geliefde filmlocatie. Spectaculair zijn de 
grote stukken ijs die er ronddrijven. Maak optioneel 
een boottochtje tussen de immense ijsschotsen en 
aanschouw de fraaie ijsformaties. Prachtige foto’s 
verzekerd! Overnachting in hotel Höfn*** in Höfn.

4E DAG: HÖFN - OOSTELIJKE FJORDEN - 
EGILSSTADIR  O-A
Tijd voor de oostkust en de oostelijke 
fjorden! Tijdens de prachtige kustweg zien we 
indrukwekkende rotsformaties en komen we in het 
vissersplaatsje Djúpivogur. Via de Berufjördur, één 
van de vele fjorden aan de oostkust, verder richting 
Egilsstadir. Overnachting in hotel Hérad*** of 
Hallormsstadur*** in de omgeving van Egilsstadir.

5E DAG: EGILSSTADIR - DETTIFOSS - MYVATN - 
NÁMASKARD - MÝVATN O-A
We rijden door een bar en desolaat landschap 
omgeven door bergketens naar het noorden. Bij de 
Dettifoss, de krachtigste waterval van Europa, maken 
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we een stop. Met het hypnotiserende volume van de 
watermassa is dit één van de meest ontzagwekkende 
bezienswaardigheden van IJsland! Verder naar 
het prachtige gebied van het Myvatnmeer dat 
de broedplaats is van alle eenden die op IJsland 
leven. Bovendien ligt het meer in een zeer actief 
vulkanisch gebied. We vinden hier kraters, lavavelden, 
zwavelbronnen en borrelende modderpoelen. 
Overnachting in Fosshotel Mývatn*** in Mývatn.

6E DAG: MÝVATN - GODAFOSS - AKUREYRI  O-A
Vandaag gaan we naar de indrukwekkende Godafoss 
waterval, ofwel de ‘Waterval van de Goden’. Via een 
mooie route gaan we verder naar Akureyri. Walvissen 
laten zich hier vaak zien en een walvissafari is dan 
ook echt aan te raden! Deze optionele excursie kan 
je ter plaatse boeken bij de reisleider. Overnachting 
in hotel Nordurland*** in Akureyri. 

7E DAG: AKUREYRI - SKAGAFJÖRDURVALLEI - 
BORGARNES  O-A
Op weg naar de Skagafjördurvallei, bekend om de 

IJslandse paarden. Deze unieke oerpaarden vallen 
op door het kleine formaat, verschillende kleuren en 
looppas. Onderweg stoppen we bij de turfboerderij 
Glaumbear en komen we voorbij de watervallen 
Hraunfoss en Barnafoss . Overnachting in hotel 
Borgarnes*** in Borgarnes. 

8E DAG: 
BORGARNES - GOLDEN CIRCLE - REYKJAVÍK  O-A
Vandaag ontdek je de Golden Circle, de 3 bekendste 
hoogtepunten van IJsland: Thingvellir National 
Park, Gullfoss en Geysir. We starten met het park 
Thingvellir, UNESCO Werelderfgoed en gekend 
om zijn serene schoonheid en historische waarde. 
Vervolgens komen we bij de spectaculaire waterval 
Gullfoss, voor velen de mooiste waterval. Door de 
grote nevelwolken die bij zonnig weer vrijwel altijd 
een regenboog veroorzaken, wordt het ook wel de 
‘Gouden Waterval’ genoemd. Niet ver hier vandaan 
bevindt zich het heetwaterbronnengebied Geysir. 
Hoewel de grote Geysir niet actief meer is, laat de 
Strokkur ons niet in de steek. De geiser spuit elke de 

5 à 10 minuten een grote hoeveelheid water de lucht 
in. We eindigen in Reykjavík waar we een stadstour 
maken langs de belangrijkste bezienswaardigheden, 
zoals de moderne Hallgrims-kerk die de skyline 
domineert. Overnachting in hotel Klettur*** in 
Reykjavik.

9E DAG: REYKJAVÍK - KEFLAVÍK - BRUSSEL  O
Transfer naar de luchthaven van Keflavík voor de 
terugvlucht naar Brussel.

9-daagse groepsreis

IJSLAND
INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• rechtstreekse internationale vluchten met 

Icelandair
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• alle vermelde lokale transfers
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  ISLTUISL

Prijs p. pers. 06/06/19 08/07/19 01/08/19
2PK 3.175 3.207 3.207
1PK 3.990 4.022 4.022
min. 15 personen, max. 25 personen

VANAF € 3.175 P.P.

BOEK OP VOORHAND 
HET EXCURSIEPAKKET
DAG 1: toegang tot de Blue Lagoon en het 
gebruik van een handdoek
DAG 3: boottocht op het gletsjermeer 
Jökulsarlón

* het is niet mogelijk deze excursies ter plaatse 
te boeken

PRIJS: € 131 PER PERSOON
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Winters IJsland & het noorderlicht
• OP JACHT NAAR HET INDRUKWEKKENDE NOORDERLICHT

• PRACHTIGE NATUUR: WATERVALLEN, GEISERS EN RUIGE LANDSCHAPPEN

• ONTSPANNEN IN HET WARME WATER VAN DE BLUE LAGOON

• HET SCHIEREILAND SNAEFELLSNES, IJSLAND IN HET KLEIN

• ONTDEK DE PRACHTIGE NATUURROUTE ‘GOLDEN CIRCLE’

1E DAG: BRUSSEL - KEFLAVÍK - BLUE LAGOON - 
REYKJAVÍK 
Rechtstreekse vlucht van Brussel naar Keflavik. Ben 
je klaar voor een winters avontuur? Bij aankomst 
staat er meteen een IJslands hoogtepunt op jou 
te wachten: de Blue Lagoon, de belangrijkste 
geothermische spa van het land, gelegen in een 
desolaat lavalandschap. Het mineraalrijke lichtblauwe 
water dat naar boven borrelt uit de natuurlijke 
bronnen staat bekend om zijn geneeskrachtige 
werking en heeft een positieve werking op de huid! 
Terwijl het rond het vriespunt is, ga je het zeker niet 
koud hebben. Met een temperatuur van ongeveer 
40 graden, is het water aangenaam warm. Nadien 
rijd je door naar de hoofdstad Reykjavik voor 4 
overnachtingen in CenterHotel Plaza***+. Vrij 
avondmaal in de stad.

2E DAG: REYKJAVÍK O
Op ontdekking door de IJslandse hoofdstad 
Reykjavik. Deze stad is prachtig gelegen op een 
schiereiland met heuvels en bergketens op de 
achtergrond. Een stadstour laat je kennismaken met 
de belangrijkste hoogtepunten. We wandelen door 
het oude stadscentrum. We zien de beroemde en 
eigenzinnige Hallgrimskirkja kerk en bekijken het 
Höfði-huis waar er gesproken is over het einde van 
de koude oorlog. We sluiten de ochtend af met een 
tour door het moderne en architectonische Harpa 
concertgebouw. De middag is ter vrije besteding. 
Loop bijvoorbeeld door de Langavegur, de bekendste 
winkelstraat waar je verschillende winkels vindt of 
bezoek een museum. In de avond gaan we op zoek 
naar het noorderlicht*. Dit unieke natuurverschijnsel 
is werkelijk magisch en enkel in de wintermaanden 
te zien. Om de kansen te vergroten, rijden we naar 
het platteland waar we geen last hebben van de 
stadsverlichting. Al kijkend naar een donkere hemel 
stijgt de spanning. Zouden we dan dadelijk echt het 

welbekende noorderlicht zien? Met wat geluk worden 
we beloond met groene bewegende lichtbogen 
boven ons, ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring.
* Het noorderlicht is een natuurverschijnsel dat 
zichtbaar kan zijn van september tot en met april, we 
doen ons best om het te kunnen aanschouwen, maar 
er is echter geen garantie.

3E DAG: SNAEFELLSNES NATIONAL PARK O
Het schiereiland Snaefellsnes, in het westen van 
IJsland, wordt ook wel IJsland in het klein of 
‘miniatuur-IJsland’ genoemd. In het Nationaal Park 
bekijken we imposante zeekliffen, eeuwenoude 
gletsjers, vulkanische pieken, kleine vissersdorpjes, 
spotten we unieke vogels en genieten we van de 
watervallen. Kortom, we zullen ons bevinden in een 
spectaculair en fascinerend landschap. Onderweg 
maken we een stop bij het haaienmuseum. Hier 
wordt nog op een van de weinige plekken in IJsland 
haai gevangen en bereid. Het haaienvlees wordt 
buiten in houten kisten te drogen gelegd, waarna 

028_RONDREIZEN_NL   28 9/10/18   16:54



29

Reykjavík

Snaefellsnes

Golden Circle

Blue Lagoon

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

IJ
SL

A
N

D

het na 3 maanden in een open schuur wordt 
opgehangen om verder te drogen. Durf je het 
aan een stukje van deze IJslandse delicatesse te 
proeven? Een stop aan de iconische berg Kirkjufell 
mag zeker niet ontbreken. Dankzij haar perfecte 
geometrische vorm kunnen we de naam vertalen 
als ‘Kerkberg’. De 463 meter hoge berg ligt in een 
grandioos, maar ruig landschap. De waterval voor 
de berg zorgt al jaren voor een ongeëvenaarde 
foto’s. Aan het einde van de dag rijden we weer 
terug naar Reykjavik voor een vrij avondmaal en de 
overnachting. Onderweg hebben we nog kans op het 
spotten van IJslandse paarden. Deze oerpaarden zijn 
alléén in IJsland te vinden en uniek in hun soort.

4E DAG: GOLDEN CIRCLE  O
Vandaag ontdek je de Golden Circle, de drie 
bekendste hoogtepunten van IJsland: Geysir, 
Gullfoss en Thingvellir National Park. Eerst ga 
je naar het heetwaterbronnengebied Geysir. De 
grote Geysir is nu slapende, maar gelukkig stelt 

de naastgelegen Strokkur je niet teleur. Terwijl we 
wachten, zien we het water steeds meer borrelen 
totdat een helderblauwe bal water plots ontstaat en 
ineens 30 meter de lucht in spuit. Dit schouwspel 
van dichtbij meemaken is zéér bijzonder. Heb je 
het spektakel gemist? Geen probleem, de zeer 
actieve Strokkur katapulteert elke 5 à 10 minuten 
een grote hoeveelheid water de lucht in. Niet ver 
hier vandaan zie je de waterval Gullfoss, voor velen 
de mooiste waterval van IJsland. Dankzij de grote 
kracht waarmee het water de kloof instort, vormen 
er zich grote nevelwolken die bij zonnig weer vrijwel 
altijd een mooie regenboog veroorzaken. Daarom 
dat de waterval ook wel de ‘gouden waterval’ wordt 
genoemd. In de wintermaanden bevriest een deel 
van de waterval wat het een sprookjesachtige aanblik 
geeft. Deze prachtige dag sluiten we af met een 
bezoek aan het Nationaal Park Thingvellir, welke 
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Uit 
historisch oogpunt is dit de belangrijkste plek in 
IJsland. In 930 werd hier ’s werelds eerste parlement 

opgericht. Bovendien vormt Thingvellir de grens 
tussen twee tektonische platen. Het geeft je dus 
een perfect beeld van de geologie van IJsland. 
Terug naar Reykjavík voor een vrij avondmaal en de 
overnachting.

5E DAG: REYKJAVIK - KEFLAVIK - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven van Keflavik voor de 
terugvlucht naar Brussel.

5-daagse groepsreis

IJSLAND
INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• rechtstreekse internationale vluchten met 

Icelandair
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• toegang tot de Blue Lagoon en gebruik van 

handdoek
• gegidste rondleiding in het Harpa-gebouw
• alle vermelde lokale transfers
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN ISLTUWIN

Prijs p. pers. 17/02/19 15/12/19 
2PK 1.307 1.564 
1PK 1.735 1.995
Prijs p. pers. 26/01/20 23/02/20 
2PK 1.564 1.586 
1PK 1.995 2.035
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 1.307 P.P.
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1E DAG: BRUSSEL - KITTILÄ - LEVI 
Vlucht naar Kittilä in Fins Lapland. Bij aankomst 
transfer naar Levi. Overnachting in hotel Levi 
Panorama**** voor het volledige verblijf. In Lapland 
ervaar je nog de échte winter: het is er koud, de 
lucht is puur, er heerste een immense stilte en de 
dikke laag sneeuw en ongetemde natuur zorgen 
voor een sprookjesachtig landschap. Een reis 
naar Fins Lapland staat gelijk aan een betoverend 
winters sprookje. Een sprookje waarin de Aurora 
Borealis hopelijk ook een hoofdrol speelt. De Aurora 
Borealis, het noorderlicht of het poollicht, drie 
verschillende benamingen voor hetzelfde fenomeen: 
de spectaculaire natuurlijke lichtshow met groene 
wuivende gordijnen. Lapland behoort tot een 
van de beste bestemmingen in Europa, zoniet ter 
wereld, om dit ongeëvenaarde verschijnsel waar te 
nemen. Om het noorderlicht goed te kunnen zien 
moet het vooral helder en donker zijn. Wanneer het 
precies zal plaatsvinden kan met niet voorspellen, 
er komt altijd dat tikkeltje geluk bij kijken. Fingers 
crossed! Hotel Levi Panorama**** is uitstekend 

gelegen, onmiddellijk aan de skipiste van Levi (skipas 
niet inbegrepen) en met het centrum vlakbij. Dit 
modern hotel beschikt over een prima restaurant 
en ‘s avonds kan je er, na een deugddoende sauna, 
genieten van het prachtige uitzicht over de stad en 
de omringende natuur. Zoek zeker eens de pure 
gezelligheid op in het panoramisch café. Met de 
gratis gondelbaan kan je gemakkelijk het centrum 
van Levi bereiken.

2E DAG: LEVI O-M
Klaar voor actie en avontuur? Met de sneeuwscooter 
rijden we over bevroren meren en door besneeuwde 
bossen. Eerst krijg je de nodige rijinstructies en leer 
je de veiligheidsregels en dan ben je klaar voor het 
avontuur. Vanop de sneeuwscooter maak je kennis 
met de onvergetelijke Lapse natuur. Onderweg 
stop je aan een rendierboerderij. De rendieren 
staan onlosmakelijk verbonden met de Sami, een 
nomadisch volk dat leeft van rendierhouderij. Hier 
word je ondergedompeld in de traditionele sfeer en 
zie je de Sami in traditionele Lapse klederdracht. 

Terwijl je gezellig in een slee zit, nemen de rendieren 
je mee voor een traditioneel ritje van ongeveer één 
kilometer door de natuur. Geniet van een snack 
lunch op de boerderij en luister naar verhalen 
over rendieren voordat je met de bus naar Levi 
terugkeert. Overnachting in het hotel. Houd ’s avonds 
zeker je ogen open. Wie weet zie je het mysterieuze 
noorderlicht!

3E DAG: LEVI O
In de voormiddag maken we een 
sneeuwschoenenwandeling, de zogenaamde 
tennisrackets onder je voeten. Nadat je de 
sneeuwschoenen en -stokken hebt gekregen, trekken 
we de besneeuwde natuur in en merken we al snel 
dat deze activiteit veel leuker is dan eerst gedacht. 
Onderweg vertelt de Engelstalige gids verhalen over 
het leven en de mensen in Lapland. Vrije namiddag. 
Je kan gaan skiën of langlaufen. Langlaufen is sinds 
mensenheugenis de populairste wintersport van 
Finland. Levi heeft een goed onderhouden, zeer 
uitgebreid netwerk van loipes. Bevestig de lange 
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Een betoverend winters sprookje in Lapland
• FEEËRIEK, ONGEREPT WINTERLANDSCHAP

• MET WAT GELUK ZIE JE HET NOORDERLICHT!

• SLUIT DE DAG AF IN DE FINSE SAUNA

• RONDLEIDING EN DRIEGANGENDINER IN HET SNEEUWHOTEL

• AVONTUURLIJKE HUSKYTOCHT EN SNEEUWSCOOTERSAFARI
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

latten aan je voeten en glijd rustig doorheen de 
dikke laag sneeuw. ’s Avonds kan je je opwarmen in 
de Finse sauna.
OPMERKING: tijdens de afreis van 22/12/19 is de 
kerstmaaltijd inbegrepen.

4E DAG: LEVI O-A
Vandaag staat er een andere memorabele 
belevenis op het programma: een huskysafari! 
Deze excursie wordt het absolute hoogtepunt van 
je reis naar Lapland. Deze fotogenieke honden 
zijn super atletisch en hebben een ongekend 
uithoudingsvermogen. Daarom worden ze veelvuldig 
ingezet om sledes voor te trekken. De honden 
zijn enthousiast, barsten van energie en genieten 
zichtbaar van het afleggen van lange afstanden 
op hoge snelheid. Ze nemen je graag mee op een 
tocht doorheen het wit besneeuwde landschap. 
Met twee op een slede bestuur je een enthousiast 
hondenteam en onderweg passeer je open vlaktes 
en besneeuwde taigabossen. Na deze fantastische 
tocht keer je terug naar het huskykamp. Je geniet 

van een beker warm bessensap terwijl de gids je 
nog leuke en interessante verhalen vertelt over 
de huskyhonden. Geniet van een vrije namiddag. 
Nadien beleven we een onvergetelijke avond 
in het Snow Village. Elk jaar opnieuw wordt dit 
sneeuwhotel opgebouwd uit duizenden tonnen 
sneeuw en ijs. Het resultaat is steeds weer opnieuw 
verbluffend: een 30-tal hotelkamers, een sneeuw- 
en ijsrestaurant en verschillende ijssculpturen. Er 
heerst een constante binnentemperatuur van -2 
tot -5 °C. Een magische wereld van sneeuw en ijs 
heet je welkom! Na de rondleiding neem je plaats in 
het sneeuwrestaurant aan tafels gemaakt van ijs en 
krijg je een driegangendiner voorgeschoteld. Na een 
wondermooie avond is het tijd om per bus terug te 
keren naar Levi.

5E DAG: LEVI - KITTILÄ - BRUSSEL O
Aan alle sprookjes komen een einde, ook aan deze 
winterse editie. Vrije tijd tot de transfer naar de 
luchthaven van Kittilä voor de terugvlucht naar 
Brussel.

INBEGREPEN
• Engelstalige lokale gids tijdens de excursies
• internationale vluchten met TUI fly of Finnair
• alle luchthaventaksen op het ticket
• alle vermelde lokale transfers 
• alle vermelde excursies 
• thermische kledij gedurende het volledige verblijf 

van bij de start van de eerste excursie tot en met 
het einde de laatste excursie

• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  FINTULAP

Prijs p. pers. 22/12/19 12/01/20 02/02/20
2PK 1.883 1.564 1.617
1PK* 2.228 1.834 1.920
Prijs p. pers. 16/02/20 23/02/20
2PK 1.657 1.657
1PK* 2.001 2.001
min. 15 personen, max. 25 personen
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

VANAF € 1.564 P.P.
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5-daagse groepsreis

FINS LAPLAND

OPMERKINGEN 

SNEEUWSCOOTERSAFARI 
Twee personen per sneeuwscooter. Per 
tweepersoonskamer moet er minstens één iemand 
zelf met de sneeuwscooter kunnen rijden. Er kan 
niet meegereden worden met gidsen of andere 
deelnemers. De prijs voor de éénpersoonskamer 
is inclusief het supplement om de sneeuwscooter 
alleen te besturen. De bestuurder van de 
sneeuwscooter moet min. 18 jaar zijn en in 
het bezit zijn van een Europees rijbewijs en dit 
document tijdens de excursie kunnen voorleggen. 
Verzekering met een eigen franchise van € 980,00 
in geval van ongeval of schade inbegrepen.
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Het groene eiland van kliffen, legendes en 
romantische kastelen
• CEILI WORKSHOP MET TYPISCHE IERSE DANSEN 

• CLIFFS OF MOHER

• DE HEUVELS, MEREN EN DE KUSTLIJN VAN DE CONNEMARA

• RING OF KERRY, DE POPULAIRE KUSTROUTE

1E DAG: BRUSSEL - DUBLIN
Rechtstreekse vlucht van Brussel naar Dublin. Na 
aankomst, rondrit door de hoofdstad van de Ierse 
Republiek. Het noordelijke deel van de stad, is het 
oude stadsgedeelte, met O’Connell Street, het 
justitiepaleis en de haven. In het zuidelijke deel zullen 
de elegante, kleurrijke georgische huizen je aandacht 
trekken. Wist je dat de bekende Trinity College een 
voorname bibliotheek huisvest, die beroemd is om 
het manuscript zoals het Book of Kells? Vergeet 
zeker geen bezoek te brengen aan de belangrijkste 
kerk van Ierland, St. Patrick’s Cathedral. Overnachting 
in het Clayton Hotel Liffley Valley****.

2E DAG: 
DUBLIN - GLENDALOUGH - KILKENNY - CORK  O
Na een deugddoend ontbijt rijden we naar 
Glendalough, een vallei in het National Park Wicklow 
Mountains. Het is ook de naam van een klooster, 
gesticht door Saint Kevin, waarvan de overblijfselen 
tot de oudste van Europa behoren. We zetten de rit 

verder naar Kilkenny, een klein stadje met  prachtig 
gerestaureerde gebouwen waaronder de Saint Canice 
Cathedral en het kasteel. Vanaf de toren heb je een 
prachtig uitzicht over de stad. Onze dag eindigt in 
Cork. Voor de dierenliefhebbers is er de mogelijkheid 
om het Fota Wildlife park te bezoeken. Het speciale 
aan deze zoo is dat sommige dieren vrij rondlopen 
tussen de bezoekers. Overnachting in het Vienna 
Woods Hotel****.

3E DAG: CORK - KILLARNEY O
We beginnen de dag met een rijkelijk ontbijt. Een 
korte panoramische stadsrondrit in Cork vooraleer 
we de rit verder zetten naar Cobh. Old Middleton 
Distillery, waar de eeuwenoude traditie van het 
whisky stoken, uit te doeken wordt gedaan, mag je 
zeker niet missen! Naast Cork ligt het havenstadje 
Cobh. Het Heritage Center vertelt niet alleen het 
verhaal van de vele mensen die emigreerden maar 
ook dat van het tijdperk van de oceaanstomers zoals 
de Titanic of de Louisiana.

Geniet bij aankomst in Killarney van een wandeling 
in de Muckross House Gardens. De tuinen en 
het statige huis, in Victoriaanse stijl, behoren tot 
de populairste plaatsen van Ierland. Verder naar 
Killarney. Neem deel aan een unieke activiteit: een 
Ceili workshop met typische Ierse dansen.
Overnachting in Kerry in het Brandon Hotel*** 
(08/06 & 07/09) of het Castlerosse Hotel*** (20/07).

4E DAG: 
KILLARNEY - RING OF KERRY - KILLARNEY  O
Deze panoramische route is 178 km lang en is een 
van de mooiste autoroutes van Europa. Ze loopt 
rond het schiereiland Iveragh, waar zich de hoogste 
bergketen van Ierland bevindt, de MacGillycuddy’s 
Reeks. Met wat geluk zien we onderweg een 
schaapherder aan het werk met zijn border collies. 
Hier is er nog de mogelijkheid (optioneel) om een rit 
te maken in een koets door de het Killarney National 
Park. 
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5E DAG: 
KILLARNEY - CLIFFS OF MOHER - GALWAY  O
Geniet van het ontbijt, daarna rijden we richting 
Cliffs of Moher voor een bezoek. Dit zijn prachtige 
kliffen van 214m hoog die loodrecht rijzen boven de 
zee. Via de prachtige landschappen rijden we richting 
Galway. Het is een welvarende, levendige stad waar 
de Spaanse invloeden nog merkbaar zijn. 
Overnachting in Galway of Athlone in het Connemara 
Coast Hotel**** (08/06 & 07/09) of Shamrock 
Lodge*** (20/07).

6E DAG: GALWAY - CONNEMARA - GALWAY  O
We doorkruisen het ruige landschap van de 
Connemara. Onderweg kan (optioneel) het Kylemore 
Abbey bezocht worden. Dit klooster is de thuis van 
de bendictijner orde van de Ierse nonnen. Het is 
gelegen aan een door bossen omzoomd bergmeer. 
Gratis toegang in de Roundstone Music & Craft 
Shop. Deze zijn gelegen binnen de muren van 
een oud franciskaans klooster, in het hart van de 
Connemara. Het belangrijkste muziekinstrument is 

de Bodhran, een soort trommel, bespannen met een 
(geiten)vel en wordt bespeeld met drumstick met 
twee slageinden. Daarna keren we terug naar het 
hotel in Galway of Athlone.

7E DAG: GALWAY - DUBLIN O
Na het ontbijt rijden we door het binnenland 
via de pittoreske dorpjes, de vele kastelen, de 
indrukwekkende forten, en bezoek je de ruïnes van 
het Cloncmacnoise klooster. De groene prachtige 
landschappen verdwijnen naarmate we dichter bij 
Dublin komen. Wat denk je er van de stad verder 
te ontdekken? Een Guinness drinken in een van 
de vele pubs,  een bezoek brengen aan het Dublin 
Castle of de Dubh Linn Gardens, gelegen achter het 
kasteel. Dit zijn slechts enkele bezienswaardigheden. 
Overnachting in Dublin in het Clayton Hotel Liffley 
Valley****.

8E DAG: DUBLIN - BRUSSEL 
Vroeg vertrek naar de luchthaven van Dublin voor de 
terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

IERLAND
INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• rechtstreekse internationale vluchten met Aer 

Lingus
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• alle vermelde lokale transfers
• toegansgelden voor Kilkenny Castle, Cliff of 

Moher, Cobh Heritage Center, Old Middleton 
Distillery, Ceili workshop Killarney, Master Bodhran 
workshop, Clonmacnoise

• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  IRLTUIRL

Prijs p. pers. 08/06/19 20/07/19 07/09/19 
2PK 1.495 1.430 1.445
1PK 1.806 1.712 1.745
min. 15 personen, max. 25 personen

VANAF € 1.430 P.P.
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Historische cocktail van de koninklijke steden
• MEKNES, DE STAD VAN DE VELE MINARETEN

• ADEMBENEMENDE NATUURPRACHT AAN DE VOET VAN DE ATLAS

• VERDWALEN DOOR DE KLEURRIJKE STRAATJES VAN DE SOEKS

• PROEF DE HEERLIJKE KEUKEN IN EEN OUD PALEIS IN MARRAKECH

1E DAG: BRUSSEL - MARRAKECH
Vlucht van Brussel naar Marrakech, de bruisende stad 
waar geuren, kleuren, souvenirs en het verleden nooit 
ver weg zijn! Bij aankomst transfer naar het hotel. 
Overnachting in hotel Atlas Asni**** in Marrakech.  

2E DAG: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT O
We rijden naar de metropool Casablanca, de ‘Witte 
Stad’. Hier word je gefascineerd door het overheersende 
witte straatbeeld. Deze economische havenstad 
dankt zijn bijzondere naam aan de Portugezen die 
voorheen beslisten om er een fort te bouwen met de 
naam ‘Casabranca’, Portugees voor ‘wit huis’. Samen 
met de lokale gids flaneren we door de sfeervolle 
straten die ons brengen tot aan de voornaamste 
bezienswaardigheden: de centrale markt, het 
Mohammed V-plein, het Koninklijk Paleis, de residentiële 
wijk Anfa, de wijk Habbous met zijn diverse lokale 
winkeltjes en de indrukwekkende Hassan II Moskee met 
zijn imposante minaret die uitkijkt over de charmante 
Boulevard de la Corniche en de Atlantische Oceaan. 

Verder naar Rabat. Overnachting in hotel Mercure 
Sheherazade**** in Rabat.

3E DAG: RABAT - MEKNES - VOLUBILIS - FÈS O
Een panoramische rondrit doet ons kennismaken met 
de schatten van de Marokkaanse hoofdstad Rabat. 
Passerend langs de ommuurde Kasba Oudayas, de 
Hassan Toren, het Mausoleum Mohammed V en het 
Koninklijk Paleis leren we dat deze badstad bewoond 
is geweest door verschillende volkeren, waaronder de 
inwoners van Zuid-Spanje. Nadien rijden we richting 
Meknes, de koningsstad die met zijn vele minaretten en 
poorten pronkt op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
We ontdekken de beroemde en rijk gedecoreerde 
toegangspoorten van Bab Mansour en Bab El-Khemis, 
gaan rondsnuffelen in de soeks en bewonderen het 
grote, centrale plein. Vervolgens verder richting Fès. 
Onderweg bezichtigen we de befaamde Romeinse 
ruïnes van Volubilis en rijden langs het bedevaartsoord 
van Moulay Idriss. Overnachting in hotel Ramada***** 
in Fès.

4E DAG: FÈS O-M
Fès, een intrigerende spirituele stad, is de oudste 
Marokkaanse koningsstad. Onze gids leidt ons doorheen 
het labyrint aan kronkelige straatjes in de medina, 
vermeld op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Hier 
bezoeken we de indrukwekkende leerlooierijen, de 
bekendste bezienswaardigheid van de stad. De vellen 
leer worden hier nog op een traditionele wijze bewerkt. 
Van op een van de vele dakterrassen zie je de kleurrijke 
verfbaden en het bijzondere verwerkingsproces. Onze 
ontdekkingstocht gaat verder en we dwalen dieper de 
medina in. Onderweg zien we sierlijke minaretten en 
enthousiaste handelaars. ’s Middag lunchen we in een 
prachtige riad, een traditioneel Marokkaans huis met 
een wondermooie binnenplaats. Hier in het hart van 
de medina maken we kennis met een lokale familie. 
De wirwar aan steegjes leidt ons ook naar de 600 
jaar oude Koranschool, de Medersa Bou Inania, de 
belangrijke Karaouïne moskee, de eerste universiteit 
van Marokko, en de met kleurrijke tegelmozaïeken 
gedecoreerde fontein van Nejjarini. Overnachting in 
hotel Ramada***** in Fès.
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5E DAG: FÈS - BENI-MELLAL - AFOURER O-A
In de ochtend zetten we de reis verder richting Beni-
Mellal, een snelgroeiende stad gelegen aan de voet van 
het Atlasgebergte. De route hierheen slingert zich langs 
prachtige fotogenieke heuvelachtige landschappen, 
berberdorpjes als Azrou en Khenifra en het 1650 m 
hooggelegen wintersportoord Ifrana. Dit 20e-eeuwse 
Franse dorpje laat je even terug proeven van de 
Europese sfeer. Via diverse olijfgaarden bereiken we 
vervolgens het groene Beni-Mellal. We bezoeken hier 
zijn opvallende 17e-eeuwse Kasba Bel Koush en de 
bron van Aïn Asserdoun. Deze geliefde bron zorgt dat 
de omliggende prachtige tuinen voorzien worden van 
het nodige water. Avondmaal en overnachting in hotel 
Le Tazerkount**** in Afourer.

6E DAG: AFOURER - MARRAKECH O
Na de natuurlijke schoonheid van de Atlas en zijn 
charmante dorpjes, rijden we via kronkelende wegjes 
omringd door cederwouden naar het sprookjesachtige 
Marrakech. Bij aankomst kuieren we langs de kleurrijke 

winkeltjes van een van de grootste soeks van Marokko. 
Via de kraampjes met traditionele babouches (slippers), 
keramiek, tapijten en geurige kruiden bereiken we het 
geanimeerde Djemaa el Fna-plein, het kloppende hart 
en symbool van de stad. Hier word je overweldigd door 
de mix aan nationaliteiten, eetkraampjes, muzikanten, 
dansers en geheimzinnige slangenbezweerders. 
Overnachting in hotel Atlas Asni**** in Marrakech.

7E DAG: MARRAKECH O-A
We duiken nogmaals de gezellige koningsstad Marrakech 
in. Tijdens onze tocht aan deze kleurrijke stad met rode 
panden, prachtige paleizen en interessante musea, 
maken we een stop aan het prestigieus Bahiapaleis. 
Vooral de telkens verschillende interieurs en zijn 
magnifieke tuinen zullen indruk op je maken. Nadien 
wandelen we verder langs het leerrijke museum dat 
gevestigd is het Dar-Mnebbi-paleis, de Saadische 
tombes en de imposante Kotoubia-moskee. Rest van 
de dag vrij om deze fascinerende stad op eigen houtje 
verder te verkennen. ’s Avonds genieten we van een 

heerlijk Marokkaans avondmaal in een oud paleis in 
de medina. Overnachting in hotel Atlas Asni**** in 
Marrakech.

8E DAG: MARRAKECH - BRUSSEL O
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven van 
Marrakech voor de terugvlucht naar Brussel. Aankomst 
’s nachts de volgende dag. 

8-daagse groepsreis 

MAROKKO
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• rechtstreekse internationale vluchten met TUI, 

inclusief 20 kg bagage
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

met airconditioning
• alle vermelde lokale transfers
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN MARTUMAR

Prijs p. pers. 07/04/19 19/05/19 29/09/19
2PK 995 995 975
1PK 1.202 1.202 1.182
Prijs p. pers. 27/10/19 23/02/20 22/03/20
2PK 945 978 978
1PK 1.152 1.195 1.195
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 945 P.P.
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Nijlcruise doorheen het land van de farao’s
• DE WONDEREN VAN HET OUDE EGYPTE

• EEN ONVERGETELIJKE CRUISE OP DE NIJL, DE SLAGADER VAN EGYPTE

• VERBLIJF OP EEN LUXUEUS CRUISESCHIP MET ZWEMBAD

• ONTDEK DE FENOMENALE TEMPELS VAN LUXOR EN KARNAK

1E DAG: BRUSSEL - LUXOR  M-A
Vlucht naar Luxor. Na aankomst transfer naar de 
Nijlkade voor check-in. We gaan aan boord van het 
5-sterren riviercruiseschip M/S Royal La Terrasse***** 
(of gelijkwaardig), onze thuisbasis voor de komende 
zeven nachten. In Luxor heeft de Nijl de wereld 
in twee delen verdeeld, één voor de levenden en 
één voor de doden. Op de oostelijke oever ligt de 
residentiële stad van de farao’s van het Nieuwe Rijk 
en het centrum van de verering van de koning der 
goden, Amon-Ra. Op de westelijke oever ligt de 
wereld van de doden, waarvan de vele graftombes 
en tempels nog steeds getuigen. We raden je aan om 
voor deze reis het optionele excursiepakket (excursies 
zoals beschreven in het programma) vooraf bij te 
boeken, zodat je alle hoogtepunten kunt ontdekken 
en niets van de prachtige geschiedenis gaat missen.

2E DAG: LUXOR - EDFU  O-M-A
Na het ontbijt wordt de westelijke oever van de 
Nijl bezocht. De Vallei der Koningen, waar zich de 
meeste tombes uit de Egyptische oudheid bevinden, 

is hier dan ook een van de hoogtepunten op het 
programma vandaag. In de 20e eeuw werd er het 
wereldberoemde graf van Toetanchamon ontdekt. De 
farao Hatsjepsoet regeerde maar liefst 22 jaar over 
het oude Egypte. We verkennen de grootse tempel 
die gebouwd werd ter verheerlijking van een van de 
beroemdste vrouwen uit de Egyptische oudheid. 
Onderweg houden we ook halt aan de Kolossen 
van Memnon, twee enorme standbeelden van wel 
18 meter hoog. Nadien varen we richting Edfu. We 
passeren Esna waar het schip door de grote sluis op 
de Nijl wordt geloodst.

3E DAG: EDFU - KOM OMBO - ASWAN  O-M-A
’s Morgens komen we aan in Edfu. Vanuit de verte 
zien we de enorme zuilen van de aan Horus gewijde 
tempel boven de huizen aan de westelijke oever 
uitsteken. Het is de best bewaarde tempel van het 
hele land. Hier eindigde volgens de mythologie de 
jarenlange strijd tussen Horus en zijn oom Seti in 
het voordeel van Horus. Voor de ingang prijken twee 
beelden van Horus als valk. Na ons bezoek aan de 

tempel zet het cruiseschip koers naar Kom Ombo, 
gekend om zijn unieke dubbeltempel. Bekijken 
we de tempel van dichterbij dan zien we dat deze 
gewijd is aan enerzijds de krokodillengod Sobek 
en anderzijds de valkengod Horus. Het gebouw is 
prachtig symmetrisch ingericht naar Grieks-Romeinse 
cultuur. In de namiddag varen we naar de levendige 
plaats Aswan.

4E DAG: ASWAN O-M-A
Vandaag meren we aan in de gezellige stad 
Aswan die een inspiratiebron is geweest voor vele 
kunstenaars vanwege zijn prachtige landschappen. Je 
brengt een bezoek aan de Hoge Dam, die met zijn 
indrukwekkende omvang het grootste kunstmatige 
meer ter wereld, het Nassermeer, in stand houdt. 
Ook de onvoltooide obelisk en de prachtige tempel 
van Philae, gewijd aan de godin Isis, krijgen onze 
aandacht. In de namiddag kan je optioneel de 
eilandjes van Aswan verkennen in een typisch 
rivierbootje, een feloeka. Tijdens deze optionele 
excursie (maakt geen deel uit van het excursiepakket, 
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je kan deze excursie ter plaatse boeken) maak je een 
wandeling door de botanische tuin op het eiland van 
Lord Kitchener en bezoek je een Nubisch dorp. Ga ‘s 
avonds op jacht naar souvenirs in de soek van Aswan.

5E DAG: ASWAN O-M-A
Kwam je gisteren tijd tekort? Je hebt nog een 
extra dag om te genieten van de veelzijdigheid van 
Aswan. Kuier rond in de smalle steegjes met soeks 
of maak een optioneel bezoek aan het schitterende 
tempelcomplex van Abu Simbel (maakt geen deel 
uit van het excursiepakket, je kan deze excursie 
ter plaatse boeken). Deze uit de rotsen gemaakte 
tempels zijn verwezenlijkt door Ramses II die wordt 
gezien als de grootste farao allertijden. Wanneer de 
avond valt, vaart het schip terug richting Edfu. 

6E DAG: ASWAN - EDFU - LUXOR  O-M-A
Via de sluis van Esna varen we terug richting Luxor. 
Aan boord geniet je van een heerlijke vrije dag. 
Ontspannen maar!

7E DAG: LUXOR  O-M-A
We komen terug aan in Luxor. De tempels van 
Luxor en Karnak, gewijd aan de levenden, nemen 
een prominente plaats in op de oostelijke oever 
van de Nijl. De tempel van Luxor werd opgericht 
door Amenhotep III en werd later verder uitgebreid 
en afgewerkt door verschillende andere farao’s. 
Vervolgens breng je een bezoek aan de tempel van 
Karnak, het grootste tempelcomplex van Egypte. ‘s 
Avonds heb je optioneel de mogelijkheid om een 
spectaculaire klank- en lichtshow bij de wonen aan 
de tempel van Karnak (maakt geen deel uit van 
het excursiepakket, je kan deze excursie ter plaatse 
boeken). 

8E DAG: LUXOR - BRUSSEL  O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven voor je 
terugvlucht naar Brussel. 

8-daagse groepsreis

EGYPTE
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• internationale vluchten met TUI, inclusief 20 kg 

bagage
• alle luchthaventaksen op het ticket
• alle vermelde lokale transfers
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen
• havengelden

AFREISDATA & PRIJZEN  EGYTUEGY

Prijs p. pers. 19/09/19 14/11/19 06/02/20  12/03/20
2PK 710 710 710 710
1PK* 838 838 838 838
min. 2 personen, max. 25 personen
*prijs één persoon in tweepersoonskajuit

VANAF € 710 P.P.

VISUMPLICHT
Het visum voor Egypte (± € 29 per persoon) 
is niet inbegrepen. Ter plaatse, bij aankomst 
in de luchthaven van Luxor dien je het visum 
aan te kopen. Reis je met je identiteitskaart, 
dan zijn 2 pasfoto’s vereist om het visum te 
verkrijgen.

BOEK HET ALL-INCLUSIVE 
DRANKENPAKKET
Frisdrank, water, koffie, thee en lokale 
alcoholische dranken (bier, wijn, whisky, wodka 
en gin, rum) van 10:00 tot 22:00 uur.

PRIJS: € 154 PER PERSOON

BOEK HET EXCURSIEPAKKET
Het excursiepakket bestaat uit de excursies 
zoals beschreven in het programma. Dit is 
inclusief vervoer, Nederlandssprekende gids en 
entreegelden. 
• Dag 2: Vallei der Koningen, de dodentempel 

van Hatsjepsoet en de kolossen van Memnon
• Dag 3: de tempel van Horus en de 

dubbeltempel van Kom Ombo
• Dag 4: de Hoge Dam, de onvoltooide obelisk 

en tempel van Philae
• Dag 7: de tempels van Luxor en Karnak

PRIJS: € 180 PER PERSOON
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Mystieke wonderen in het Midden-Oosten
• TRADITIONEEL JORDAANS AVONDMAAL BIJ EEN LOKALE FAMILIE

• DE KING’S HIGHWAY, DE MOOISTE WEG VAN JORDANIË

• HET ABSOLUTE HOOGTEPUNT: HET WERELDWONDER PETRA!

• GEWICHTLOOS DRIJVEN IN DE DODE ZEE

• UNIEKE OVERNACHTING BIJ DE BEDOEÏENEN IN DE WADI RUM 

1E DAG: AMSTERDAM - AMMAN 
Vlucht van Amsterdam naar Amman. Aankomst en 
transfer naar hotel Sulaf Luxury**** in Amman.

2E DAG: AMMAN - JERASH - ALJUN - AMMAN  O-A
Verkenning van Amman, een van de oudste steden ter 
wereld. Hoewel het een snelgroeiende moderne stad 
is, vinden we nog sporen van het oude Amman. Zo 
bezoeken we de citadel en het amfitheater. Vervolgens 
naar Jerash, het ‘Pompeï van het Midden-Oosten’ en 
een van de best bewaarde ruïnesteden. De opgravingen 
begonnen in het begin van de 19e eeuw en gaan nog 
steeds verder want archeologen vermoeden dat nog 
bijna 90% van de oude stad onaangeroerd is. Wél 
opgegraven en van een bijzondere schoonheid zijn 
onder meer de triomfboog, de Tempel van Zeus en 
het Forum. Via prachtige naaldbossen en olijfgaarden 
naar de burcht van Ajlun. Vanop de burcht heb je een 
prachtig uitzicht over de streek. ’s Avonds genieten 
we van een traditioneel Jordaans avondmaal bij een 
lokale familie in Amman. Overnachting in hotel Sulaf 
Luxury**** in Amman.

3E DAG: AMMAN - 
MADABA - MT NEBO - KERAK - PETRA  O
Vandaag nemen we de King’s Highway om naar Petra te 
rijden. Deze 5.000 jaar oude weg is een van de mooiste 
wegen in het Midden-Oosten. Onderweg bezoeken 
we Madaba, een stadje gekend om haar kerk met een 
6e-eeuwse vloermozaïek dat de landkaart van Palestina 
voorstelt. Verder naar de berg Nebo. Hier aanschouwde 
Mozes na een trektocht van vier jaar vanuit Egypte 
voor het eerst het Beloofde Land. Vanop de berg heb 
je een schitterend uitzicht over de Jordaanvallei en 
het Beloofde Land. De King’s Highway bezorgt ons 
vervolgens sublieme panorama’s over de ‘Grand Canyon 
van Jordanië’ met op de achtergrond de dam en het 
meer van de Wadi Mujib. Deze fotogenieke route 
brengt ons ook naar de enorme kruisvaarderburcht van 
Kerak. Na een kort bezoek rijden we verder naar Pertra. 
Overnachting in hotel La Maison in Petra***.

4E DAG: PETRA O
Deze dag wordt zonder twijfel een van de hoogtepunten 
van de reis! We bezoeken Petra, een mysterieuze 
plek, UNESCO-werelderfgoed en een van de zeven 

wereldwonderen. Deze rozerode historische stad 
maakt ongetwijfeld een grootse indruk! De imposante 
façades, tombes en tempels zijn hier allemaal uit rotsen 
gehouwen. Om de stad te bereiken moet je door de 
Siq, een kilometerlange kloof waarvan de wanden tot 
100 meter hoog zijn. Aan het einde van de Siq bevindt 
zich een van de belangrijkste monumenten van Petra, 
de schatkamer Al Khazneh. Zin in een (conditionele) 
uitdaging? Wandel dan naar het afgelegen klooster Ad 
Deir, het grootste monument van de stad. Immens 
impressionant en de 800 traptreden zeker waard! Het 
enorme theater, de Grote Tempel en de ontelbare 
muurgraven maken een bezoek aan Petra compleet. 
‘s Avonds kan je optioneel Petra bij kaarslicht 
bewonderen: een sprookjesachtige ervaring! 
Overnachting in hotel La Maison in Petra***.

5E DAG: PETRA - WADI RUM O-A
We bezoeken nog Little Petra, minder monumentaal 
dan Petra maar daarom niet minder interessant. 
De kleurrijke fresco’s van Little Petra mogen zeker 
niet gemist worden. Rit naar de Wadi Rum, een 
spectaculair maan- en woestijnlandschap en bijgevolg 
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een geliefkoosde filmlocatie. David Lean draaide er de 
populaire film Lawrence of Arabia met Peter O’Toole 
in de hoofdrol. Een recentere film is The Martian van 
regisseur Ridley Scott. Tijdens een bemande missie naar 
Mars wordt hoofdrolspeler Matt Damon op de planeet 
achtergelaten. Het fenomenale landschap van de Wadi 
Rum fungeerde als decor. Tijdens een twee uur durende 
jeeptour genieten we van het rode en okerkleurige 
zand, de granieten rotsformaties, de indrukwekkende 
stilte en de tijdloze schoonheid. ‘s Avonds worden we 
getrakteerd op een weergaloze zonsondergang en een 
traditioneel avondmaal bij de bedoeïenen. Ook de 
nacht brengen we door in het bedoeïenenkamp. De 
sterrenhemel is hier overweldigend! Overnachting in het 
Rahayeb Camp.

6E DAG: WADI RUM - BETHANY - DODE ZEE O-A
Probeer vroeg op te staan om de zonsopgang in Wadi 
Rum mee te maken. Na het ontbijt rijden we naar 
de Dode Zee. Onderweg bezoeken we de doopsite 
Bethany, een van de belangrijkste, recente ontdekkingen 

in de Bijbelse archeologie. Op de deze plaats, bij de 
rivier Jordaan, zou Jezus door Johannes de Doper 
gedoopt zijn geweest. We bezoeken hier de restanten 
van de doopkerk. Bij aankomst aan de Dode Zee 
nemen we afscheid van onze lokale gids. Avondmaal en 
overnachting in hotel Dead Sea Spa****.

7E DAG: DODE ZEE O-A
Vrije dag aan de Dode Zee. Van alle wereldzeeën is de 
Dode Zee zonder meer de bijzonderste. Met haar 400 m 
beneden de zeespiegel is dit het laagste punt op aarde. 
Dankzij de hoge zoutconcentratie van maar liefst 27% is 
het onmogelijk om tijdens een zwempartij kopje onder 
te gaan. Smeer je zeker ook in met de uit de Dode Zee 
afkomstige modder om een babyzachte huid te krijgen. 
Avondmaal en overnachting in hotel Dead Sea Spa****.

8E DAG: 
DODE ZEE - AMMAN - AMSTERDAM  O
Vroeg ontbijt en transfer naar de luchthaven van 
Amman voor de terugvlucht naar Amsterdam.

8-daagse groepsreis

JORDANIË
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• rechtstreekse internationale vluchten met Royal 

Jordanian vanuit Amsterdam
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

met airconditioning
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  JORTUJOR

Prijs p. pers. 12/04/19 07/06/19 13/09/19 18/10/19
2PK 1.485 1.485 1.547 1.547 
1PK* 1.701 1.701 1.764 1.764 
min. 10 personen, max. 20 personen
*prijs één persoon in tweepersoonskamer

VANAF € 1.485 P.P.

VISUMPLICHT
Het visum voor Jordanië is gratis op 
voorwaarde dat TUI minstens twee weken 
voor afreis in het bezit is van een kopie van 
het internationaal paspoort.
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Terug naar het begin
• HET HISTORISCHE JERUZALEM VS. HET BRUISENDE TEL AVIV

• BEZOEK AAN DE KLAAGMUUR EN DE HEILIGE GRAFKERK

• GEWICHTLOOS DRIJVEN IN DE DODE ZEE

• ONTDEKKINGSTOCHT PER FIETS EN GRAFFITI WORKSHOP IN TEL AVIV

1E DAG: BRUSSEL - TEL AVIV - JERUZALEM
Vlucht van Brussel naar Tel Aviv. Bij aankomst staat je 
lokale gids je op te wachten en vertrek je samen naar 
Jeruzalem. Overnachting in hotel Eyal Jerusalem****.

2E DAG: JERUZALEM O 
Na het ontbijt is het de hoogste tijd om met je bezoek 
van Jeruzalem te beginnen. Waar anders start je de 
dag dan op de Olijfberg. Van hieruit heb je een prachtig 
uitzicht op het oude Jeruzalem. Neem de tijd voor 
je bezoek van de berg, want je vindt hier niet alleen 
olijfbomen maar ook talrijke kerken en graven. Volgens 
de overlevering zouden nog 8 olijfbomen die je in de 
tuin van Gethsemane terugvindt, dateren uit de tijd 
van Jezus. De Leeuwenpoort verwelkomt ons nadien in 
het oude stadsgedeelte waar je de St. Annakerk en de 
Bethesdavijver bewondert. Om bij de Heilige Grafkerk 
te komen, de plek waar Christus werd gekruisigd, werd 
begraven en vervolgens herrees, wandelen we via de 
verschillende haltes van de kruisweg of Via Dolorosa. 
Je zet je tocht verder via de Cardo, de voormalige 
hoofdweg van de stad, en de Joodse wijk om zo bij 

de Zionberg te komen. Hier bezoek je, naast de kamer 
waar het Laatste Avondmaal werd genuttigd, ook het 
graf van koning David en de Dormitio-abdij. Je eindigt 
deze bijzondere dag bij de Westelijke Muur die wij 
ook kennen als de Klaagmuur. ’s Avonds ben je op de 
citadel, ook gekend als de Toren van David, getuige van 
een adembenemend klank- en lichtspel. Overnachting in 
hotel Eyal Jerusalem****.

3E DAG: JERUZALEM - BETHLEHEM - 
EIN KAREM - JERUZALEM  O
Je start de dag met een bezoek aan Betlehem, de stad 
van de geboorte van Jezus en David, en aan Ein Kerem, 
de geboorteplaats van Johannes de Doper. Nadien, 
wanneer we terug in Jeruzalem zijn, wandel je langs 
het Israëlische parlement, oftewel de Knesset, en de 
vijf meter hoge menora of vijfarmige kandelaar. In het 
Israëlmuseum vind je in het Schrijn van het Boek meer 
dan 200 fragmenten van tot de verbeelding sprekende 
Dode Zeerollen terug. Je verblijf in Jeruzalem is niet 
compleet zonder een bezoek aan Yad Vahsem, het 
indrukwekkende en aangrijpende holocaustmuseum. 
Overnachting in hotel Eyal Jerusalem****.

4E DAG: JERUZALEM - QUMRAM - 
MASSADA - DODE ZEE  O-A
We verlaten Jeruzalem via de Judeawoestijn en rijden 
zo in de richting van Qumram, de plek waar de meer 
dan 2000 jaar oude Dode Zeerollen werden gevonden. 
Via het bezoekerscentrum ga je naar de grotten rond 
Qumram waar de rollen werden teruggevonden. Nadien 
rijden we naar Massada, de door koning Herodes 
gebouwde rotsvesting die een prachtig uitzicht heeft 
over de omgeving. Een kabellift brengt je naar boven 
waar je ruïnes van het paleis van Herodes kan bezoeken. 
Nadien rijden we verder in de richting van de Dode Zee. 
Overnachting in hotel Hod****.

5E DAG: DODE ZEE - TEL AVIV  O
Geniet na het ontbijt zeker van een ‘zwempartijtje’ in 
de Dode Zee en ervaar hoe het voelt om niet te zinken. 
De Dode Zee ligt 400m onder de zeespiegel en door 
de hoge zoutconcentratie in het water blijft een mens 
drijven. Naar alle waarschijnlijkheid kreeg het meer 
de naam Dode Zee omdat er zoveel mineralen in te 
vinden zijn, waardoor er geen direct zichtbare levende 
wezens in voorkomen. Nadien rijd je via Jaffa, een oude 
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Arabische havenstad, naar Tel Aviv. Neem in Jaffa zeker 
de tijd om te genieten van de kunstenaarswijk en de 
oude haven. Van hieruit heb je een prachtig zicht op de 
kustlijn van Tel Aviv. Overnachting in hotel Grand Beach 
Tel Aviv****.

6E DAG: TEL AVIV   O
Na het ontbijt nemen we je mee naar de Carmel Markt, 
de grootste markt van Tel Aviv. Hier vind je naast verse 
groenten en fruit ook een zeer groot aanbod aan lokale 
en regionale gerechten. Hier proef je verschillende 
Israëlische specialiteiten. Nadien is het de grootste tijd 
om Tel Aviv te ontdekken! En hoe doe je dit beter dan 
op een (elektrische) fiets? De stad leent zich uitstekend 
voor het maken van een ontspannende fietstocht 
langs de belangrijkste bezienswaardigheden. In de 
namiddag ben je vrij om op eigen houtje de stad verder 
te ontdekken. Overnachting in hotel Grand Beach Tel 
Aviv****.

7E DAG: TEL AVIV O
Geniet van een vrije voormiddag. Ga zeker naar het 
eindeloos lange strand van de stad en haar brede 
wandelpromenade. ’s Namiddags nemen we je mee op 
een wandeltocht die je laat kennismaken met een heel 
andere kant van Tel Aviv. De wandeling loopt langs een 
parcours met allemaal verschillende graffitikunstwerken. 
Om de dag af te sluiten mag je zelf aan de slag 
met enkele spuitbussen om je eigen kunstwerk te 
vereeuwigen op de muren van Tel Aviv. Plezier verzekerd! 
Overnachting in hotel Grand Beach Tel Aviv****.

8E DAG: TEL AVIV - BRUSSEL O
Je kan nog van een laatste vrije voormiddag in Tel Aviv 
genieten vooraleer je naar de luchthaven vertrekt voor je 
terugvlucht naar Brussel.

8-daagse groepsreis

ISRAËL
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids 
• rechtstreekse internationale vluchten met El Al
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

met airconditioning
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

activiteiten
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  ISRTUISR

Prijs p. pers. 06/05/19 24/06/19 02/09/19 16/03/20
2PK 1.622 1.662 1.662 1.612
1PK* 2.148 2.111 2.111 2.111
min. 15 personen, max. 20 personen
*prijs één persoon in tweepersoonskamer 

VANAF € 1.612 P.P.
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Dubai & Abu Dhabi, bijzondere woestijnmetropolen

• DUBAI, STAD VAN CONTRASTEN

• OOG VOOR ABU DHABI: DE MAJESTUEUZE MOSKEE EN HET FENOMENALE 
LOUVRE ABU DHABI

• ONCE IN A LIFETIME: VIER OUD & NIEUW IN DUBAI!

• ERVAAR DE GOUDEN WOESTIJNDUINEN MET EEN ARABISCHE BARBECUE

1E DAG: BRUSSEL - DUBAI 
Vlucht naar Dubai. Bij aankomst transfer naar hotel 
Hyatt Place Al Rigga**** waar je 5 nachten verblijft. 

2E DAG: DUBAI O-M
We ontdekken de metropool Dubai. Je start de 
dag in Dubai Marina, de moderne wijk die vlak aan 
het water is gelegen en die verrassend groen is 
in vergelijking met de rest van de stad. Een kort 
bezoek aan Palm Jumeirah en een fotostop aan het 
vermaarde Burj Al Arab hotel mogen zeker en vast 
niet ontbreken op je ontdekking van Dubai. Voor 
je het moderne inruilt voor het oude, authentieke 
Dubai stop je nog bij de Dubai Frame, een van 
de nieuwste publiekstrekkers in het emiraat. Na 
de middag maak je kennis met het fascinerende 
oude gedeelte van de stad. Een bezoek aan het 
Dubai Museum, gelegen in het 150 jaar oude Al 
Fahidi fort, geeft je een beter inzicht in de lokale 
geschiedenis. Je sluit de namiddag af met een 
bezoek aan de kruiden- en goudsouk. De geuren en 
de smaken in de kruidensouk zijn overweldigend. 

Je vindt hier makkelijk kruiden die je thuis bijna 
nergens kan vinden. De goudsouk is dan weer een 
aaneenschakeling van grote en kleine winkels die een 
ontzettend uitgebreid aanbod aan goud en juwelen 
hebben. ‘s Avonds gaan we naar de promenade 
tussen de Burj Khalifa en Dubai Mall. Waarom? 
Iedere avond na zonsondergang geniet je hier van 
de grootste fonteinenshow ter wereld. Het is een 
spectaculair klank- en lichtspel!

3E DAG: DUBAI  O
Vrije dag. Neem een duik in het zwembad of ga zelf 
op ontdekking in Dubai. Je kan ter plaatse ook onze 
optionele excursie van een halve dag boeken naar 
het naburige emiraat Sharjah. Sharjah was in 1998 
de Culturele Hoofdstad van de Arabische wereld wat 
een eerbetoon was aan de rijke geschiedenis van 
dit emiraat. ’s Avonds kan je optioneel een Dinner 
Dhow Cruise maken. Aan boord van een traditionele 
Arabische boot, een dhow, geniet je van een heerlijk 
buffetavondmaal terwijl de skyline van Dubai aan je 
voorbij gaat.

Opmerking: tijdens de afreis van 28/12/19 wordt dit 
dagprogramma verplaatst naar dag 4. Dinner Dhow 
cruise niet mogelijk om optioneel te boeken tijdens 
de afreis van 28/12/19.

4E DAG: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI  O-M
We laten Dubai voor heel even achter ons en 
gaan naar Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde 
Arabische Emiraten. Uiteraard bezoeken we hier de 
majestueuze Sheik Zayed moskee, vernoemd naar 
de grondlegger van de Emiraten. Het is niet alleen 
de duurste moskee ter wereld, zo’n 427 miljoen euro 
aan bouwkosten, maar ook een van de grootsten. 
In het immense bouwwerk kunnen zo’n 40.000 
gelovigen tegelijk bidden. Vergeet je zonnebril zeker 
niet mee te nemen wat de binnenplaats bestaande 
uit spierwitte marmer is oogverblindend! Neem 
dit gerust letterlijk én figuurlijk. De binnenplaats 
is bovendien rijkelijk versierd met bloemmotieven, 
bladgoud en edelstenen. Een lust voor het oog! 
Ook het interieur is fenomenaal mooi. In de 
grootste gebedsruimte zie je namelijk het grootste 
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handgeweven tapijt ter wereld en de grootste 
kroonluchter. In de namiddag brengen we een 
bezoek aan het Louvre Abu Dhabi, de culturele 
parel van het emiraat. In 2007 kwamen Abu Dhabi 
en Frankrijk overeen dat het emiraat een museum 
mocht openen dat dertig jaar lang de naam Louvre 
zou dragen. De bouw van het Louvre Abu Dhabi, 
ontworpen door de bekende architect Jean Nouvel, 
kostte meer dan een miljard euro en er werd tien 
jaar lang aan gebouwd. Het resultaat is werkelijk 
fenomenaal! Het spectaculaire complex bestaande uit 
55 kleine gebouwen is overdekt door een gigantische 
koepel van metalen sterren. Werken uit alle 
tijdperken staan er tentoongesteld. Een rondleiding 
mag niet ontbreken! Na het stadsbezoek rijden we 
terug naar Dubai. 
Opmerking: tijdens de afreis van 28/12/19 wordt dit 
dagprogramma verplaatst naar dag 3.

5E DAG: DUBAI  O-A
Geniet vandaag van een vrije voormiddag. Blaas 
even uit op het publieke strand van Jumeirah Beach, 

shop till you drop in Dubai Mall of ga op souvenirjacht 
in de souks. Vandaag is ook de perfecte dag om (mits 
een supplement) een bezoek te brengen aan het 
hoogste gebouw ter wereld: de Burj Khalifa. Vanop 
verdieping 124, op zo’n 550 m hoogte, bewonder je 
de skyline van Dubai. In de namiddag staat er weer 
een leuke activiteit gepland: met jeeps trekken we 
de woestijn in! Hoewel het amper te geloven is, is 
de woestijn op slechts enkele tientallen kilometers 
verwijderd van de levendige stad. Eenmaal in de 
woestijn doen we aan ‘dunebashing’ over de toppen 
van de zandduinen. Je zult niet alleen een fabuleuze 
zonsondergang meemaken, maar ook genieten 
van een traditionele Arabische barbecue onder de 
sterrenhemel. Het is de perfecte afsluiter van deze 
reis!

6E DAG: DUBAI - BRUSSEL   O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van 
Dubai voor de terugvlucht naar Brussel.

6-daagse groepsreis

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids op dag 1,2 en 4
• rechtstreekse internationale vluchten met Emirates 
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen, exclusief de toeristenbelasting  

“Tourism Dirham Fee’’

AFREISDATA & PRIJZEN  ARETUARE

Prijs p. pers. 13/04/19 12/10/19 16/11/19 
2PK 1.188 1.238 1.238 
1PK* 1.566 1.615 1.615 
Prijs p. pers. 28/12/19 08/02/20 22/02/20
2PK 1.494 1.238 1.238
1PK* 1.872 1.615 1.615
min. 10 personen, max. 25 personen
*prijs één persoon in tweepersoonskamer 

VANAF € 1.188 P.P.

VIER OUD & NIEUW IN DUBAI !

Net zoals alle grote wereldsteden sluit Dubai 
traditiegetrouw het jaar spectaculair af. Op 
verschillende plaatsen in de stad kan je een 
ongeziene vuurwerkshow bewonderen. Ieder 
jaar opnieuw wordt deze show groter en 
sensationeler: een niet te missen vertoning! 
Tijdens de afreis van 28/12/19 vier je Oud 

& Nieuw in Dubai.

BOEK OP VOORHAND HET 
BEZOEK AAN DE BURJ KHALIFA
Altijd al het hoogste gebouw ter wereld willen 
bezoeken? Wees dan zeker van je plek en boek 
op voorhand je ticket (toegang tussen 8u30 en 
10u00 op dag 5).

PRIJS: € 41 PER PERSOON 
(TRANSFERS NIET INCLUSIEF)
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De wereld in een “baie” mooi land
• SAFARI IN HET WERELDBEROEMDE KRUGERPARK

• VERGEZICHTEN LANGS DE PANORAMAROUTE

• KAAPSTAD, DE BRUISENDE METROPOOL

• ONTMOET DE PINGUÏNS IN BETTY’S BAY

1E DAG: BRUSSEL - JOHANNESBURG 
Vertrek uit Brussel naar Johannesburg.

2E DAG: JOHANNESBURG - KRUGERPARK O
Aankomst in Johannesburg en rit naar het Krugerpark. 
Je verblijft de volgende drie nachten in een lodge 
gelegen aan de rand van het beroemde wildpark. 
Overnachting in Nkambeni Safari Camp***.

3E DAG: PANORAMAROUTE O
De Panoramaroute slingert zich door een prachtig 
berglandschap en langs de indrukwekkende Blyde River 
Canyon. Je maakt een stop aan enkele uitzichtpunten 
zoals God’s Window en de Three Rondavels. Bij Bourke’s 
Luck Potholes zie je grillig gevormde rotsformaties. In 
het oude mijnwerkersstadje Pilgrim’s Rest lijkt het alsof 
de tijd is blijven stilstaan. Overnachting in Nkambeni 
Safari Camp***.

4E DAG: KRUGERPARK O
Volledige dag safari in een open 4x4 voertuig doorheen 
het Krugerpark, het bekendste en grootste wildpark van 

Zuid-Afrika. Misschien kom je wel oog in oog te staan 
met enkele leden van de Grote Vijf: leeuw, luipaard, 
olifant, buffel en neushoorn. Overnachting in Nkambeni 
Safari Camp***.

5E DAG: KRUGERPARK - ESWATINI (VOORMALIG 
SWAZILAND) O
Eswatini is een klein onafhankelijk koninkrijkje dat 
geprangd ligt tussen Zuid-Afrika en Mozambique. Na de 
middag bezoek aan het Mantenga Cultural Village. In dit 
openluchtmuseum ervaar je het dagelijkse leven en de 
gewoontes van de traditionele Swazi. Overnachting in 
Mantenga Lodge***.

6E DAG: ESWATINI - ST. LUCIA O
Je rijdt verder door het glooiende landschap van 
Swaziland naar St. Lucia. Dit plaatsje aan de kust is 
gelegen naast het iSimangaliso Wetland Park, een 
beschermd natuurreservaat. In de namiddag boottocht 
op de lagune van St. Lucia. Vanop de eerste rij spot 
je gegarandeerd nijlpaarden. Overnachting in Amazulu 
Lodge****.

7E DAG: ST. LUCIA O
Vrije dag om de omgeving te ontdekken. 
Onze tip: maak een safari naar het Hluhluwe-Umfolozi 
Game Reserve, bekend om zijn neushoorns. Deze 
excursie is niet inbegrepen. Overnachting in Amazulu 
Lodge****.

8E DAG: ST. LUCIA - DURBAN - KAAPSTAD - 
STELLENBOSCH O
Transfer naar de luchthaven van Durban en 
binnenlandse vlucht naar Kaapstad. Bij aankomst reizen 
we onmiddellijk door naar de wijnregio. Overnachting in 
Stellenbosch hotel***, dat pal in het centrum van het 
gezellige studentenstadje Stellenbosch gelegen is.

9E DAG: STELLENBOSCH - OUDTSHOORN O
Je kan nog even rondwandelen in Stellenbosch 
vooraleer te vertrekken naar Oudtshoorn. We volgen de 
Route 62 langs wijngaarden, prachtige bergpassen en 
pittoreske dorpjes. Onderweg stop je aan één van de 
wijndomeinen in Robertson om er al proevend kennis 
te maken met Zuid-Afrika’s lekkerste exportproduct. 
Overnachting in Mooiplaas Guesthouse****.
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10E DAG: OUDTSHOORN - TSITSIKAMMA O
In de voormiddag bezoek je de Cangogrotten met zijn 
indrukwekkende druipsteenformaties. Je ontdekt ook 
waarom Oudtshoorn de hoofdstad van de struisvogels 
wordt genoemd. Tijdens een tractortour op een 
boerderij zie je verschillende soorten en kan je ze 
voederen. Rit naar Tsitsikamma, een natuurpark waar 
de ruige oceaan en het groene regenwoud mekaar 
tegenkomen. Overnachting in Tsitsikamma Village 
Inn***.

11E DAG: TSITSIKAMMA  O
Wandel over de hangbrug aan de monding van de 
Storms rivier. Vrije namiddag om door de boomtoppen 
te glijden tijdens een canopy tour (niet inbegrepen). 
Overnachting in Tsitsikamma Village Inn***.

12E DAG: TSITSIKAMMA - ARNISTON/AGULHAS O
Rit langsheen de Tuinroute naar Knysna waar je 
een stop maakt aan de Knysna Heads. Deze twee 
zandstenen kliffen scheiden de oceaan van de lagune. 
Bezoek ook het gezellige Waterfront. 

Je eindigt de dag in Arniston, een klein vissersdorp 
gelegen aan de oceaan. Overnachting in Arniston 
Hotel**** of Agulhas Country Lodge****.

13E DAG: ARNISTON/AGULHAS - KAAPSTAD O
Je maakt een stop in Hermanus. Tussen juni en 
december bestaat de kans dat je walvissen ziet 
zwemmen en spelen vanaf de kustlijn. In Betty’s Bay 
ontmoet je de schattige Zuid-Afrikaanse pinguïns. Op 
naar de eindbestemming, Kaapstad. Bij helder weer 
rijden we naar de top van Signal Hill voor wat Afrikanen 
een sundowner noemen. Als de zon ondergaat, 
worden de flessen ontkurkt en klinken de glazen. Het 
spectaculaire uitzicht over de stad krijg je er gratis bij. 
Overnachting in hotel Holiday Inn Express***.

14E DAG: KAAPSTAD O
Vandaag ontdek je de moederstad op je eigen ritme. 
Een dubbeldekker bus rijdt langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden en onderweg kan je op 
verschillende plaatsen onbeperkt op- en afstappen. 
Aan boord krijg je uitleg in het Engels. Zeker niet te 

missen zijn de Tafelberg, de kleurrijke Bo-Kaap en het 
V&A Waterfront. Overnachting in hotel Holiday Inn 
Express***.

15E DAG: KAAPSTAD - BRUSSEL  O-M
Bezoek aan het Kaaps Schiereiland. Kaap de Goede 
Hoop en Cape Point zijn gelegen in een natuurreservaat 
aan het meest zuidelijke punt waar het uitzicht 
adembenemend is. Vanuit Houtbaai maak je bij goed 
weer een boottocht naar Duiker Island om een kolonie 
pelsrobben van dichtbij te bewonderen. Na de lunch 
rijden we naar de luchthaven van Kaapstad om in te 
checken voor de terugvlucht.

16E DAG: BRUSSEL
Aankomst in België.

16-daagse groepsreis

ZUID-AFRIKA
INBEGREPEN
• Afrikaanstalige (nauw verwant aan het 

Nederlands) lokale gids
• internationale vluchten met Emirates 
• alle luchthaventaksen op het ticket
• bagageservice op de luchthaven en in de hotels
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• binnenlandse vlucht Durban - Kaapstad met 

British Airways/Comair
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken/

parken en bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  ZAFTUBAI

Prijs p. pers. 07/04/19* 07/07/19 21/07/19 06/10/19
2PK 2.088 2.346 2.370 2.050
1PK 2.410 2.659 2.683 2.362
 20/10/19 10/11/19 02/02/20 23/02/20
2PK 2.050 2.188 2.188 2.188
1PK  2.362 2.530 2.530 2.530
min. 11 personen, max. 25 personen

* Afreis 07/04/19 (Paasvakantie): door een 
gewijzigd vluchtschema, wordt er een dagkamer 
voorzien in Dubai, alvorens terug te vliegen naar 
Brussel. Aankomst in Brussel blijft op Paasmaandag 
22 april.

VANAF € 2.050 P.P.
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Meer dan een fata morgana
• BEKLIM ’S WERELDS HOOGSTE DUINEN IN SOSSUSVLEI

• DUIZELINGWEKKENDE STERRENHEMEL IN DE WOESTIJN

• SAFARI’S IN ETOSHA NP EN HET PRIVÉWILDRESERVAAT VAN ERINDI

• KAYAKKEN TUSSEN DE ZEEHONDEN AAN PELICAN POINT

1E DAG: BRUSSEL - WINDHOEK 
Vertrek naar Namibië, het land van grote leegtes, 
uitgestrekte landschappen en wildparken.

2E DAG: WINDHOEK
Welkom in de hoofdstad Windhoek, een harmonieuze 
mix van Afrikaanse en Europese culturen.
Bij aankomst maak je kort kennis met deze stad 
en zijn belangrijkste bezienswaardigheden: de 
Lutherse Christuskerk, het oude fort, alte feste en 
de plaats waar het parlement zetelt, Tintenpalast. 
Overnachting in Avani Windhoek****, gelegen in het 
hart van de stad.  

3E DAG: WINDHOEK - NAMIB DESERT O
Rit in zuidwestelijke richting naar de oudste woestijn 
ter wereld, de Namib desert. In de namiddag ben 
je vrij om een wandeling te maken of optioneel 
deel te nemen aan een nature drive, georganiseerd 
door de lodge. Bewonder vanavond een eerste keer 
de oneindige sterrenhemel, want ook by night is 
Namibië indrukwekkend. Overnachting in Namib 
Desert Lodge****.

4E DAG: SOSSUSVLEI O
Nog voor zonsopgang vertrek je voor één van de 
hoogtepunten van deze reis. Het vroege opstaan 
wordt beloond! Duinen tot wel 300 meter hoog van 
perzikoranje tot vuurrood, dat mag je verwachten 
in Sossusvlei. Durf jij de pittige klim door het mulle 
zand aan? Dan kijk je uit over de mooiste zandzee 
ter wereld. Vlakbij Sossusvlei ligt het mysterieuze 
Dodevlei, een opgedroogd zoutmeer, ingesloten 
tussen metershoge duinen. De eeuwenoude bomen 
met hun bruine basten, verankerd in de witte 
kleibodem figureren in de mooiste vakantiefoto’s. 
Bezoek ook Sesriem Canyon. Als de Tsauchabrivier 
droog staat, kan je door de kilometerlange canyon 
wandelen. Overnachting in Namib Desert lodge****.

5E DAG: NAMIB DESERT - SWAKOPMUND O-M
Onderweg naar Swakopmund, stop je aan de 
Moonscape. Je waant je op een andere planeet 
door de bizarre rotsformaties die dit maanlandschap 
tekenen. In deze omgeving groeit de Welwitschia, 
een zeldzame, vreemd ogende woestijnplant. Het 

stadje Swakopmund doemt als een oase op in de 
woestijn. In dit kustplaatsje heerst een ontspannen 
vakantiesfeer. Van de koloniale architectuur tot de 
sachertorte, uitgestald bij café Anton, de Duitse 
invloed is hier nooit ver weg. Overnachting in Bon 
Hotel****.

6E DAG: SWAKOPMUND O-M
In Walvis Bay stap je in een 4x4 voor een mooie rit 
langs de lagune en de zoutmijnen. Hou je camera 
bij de hand om de pelikanen en flamingo’s te 
fotograferen. Aangekomen in Pelican Point, ruil je 
de 4x4 voor een kayak en ga je het water in. Je 
peddelt letterlijk tussen de kolonie’s zeehonden. 
De jongste telgen komen zelfs met je roeispaan 
spelen. Een onvergetelijke ervaring! Vrije namiddag in 
Swakopmund om souvenirs in te slaan, een terrasje 
te doen, pootje te baden in het koude zeewater of 
langs de boulevard te wandelen. Adrenalinezoekers 
trekken de duinen in, voor actie op een quad of 
een sandboard (optioneel). Overnachting in Bon 
Hotel****.
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7E DAG: SWAKOPMUND - DAMARALAND O-M
Vandaag bezoek je de de ruige regio rond 
Twyfelfontein. Wandel langs de vele gravures die 
door de San (bosjesmannen) en de Nama volkeren 
in de oranjekleurige rotsen werden gekrast. Stop ook 
aan het petrified forest. Verwacht geen weelderige 
vegetatie in dit “woud”, maar kolossale versteende 
boomstammen die miljoenen jaren oud zijn. De 
organ pipes zijn rechtopstaande basaltstaven die veel 
gelijkenis vertonen met een orgel. Overnachting in 
Damara Mopane Lodge***.

8E DAG: 
DAMARALAND - ETOSHA NATIONAL PARK O
We rijden in oostelijke richting naar het bekendste 
wildpark van Namibië, Etosha National Park. In de 
namiddag ga je al een eerste keer op verkenning met 
de bus. Vier leden van de Big Five zijn in dit park te 
vinden. Enkel de buffel ontbreekt. Overnachting in 
Etosha Safari Lodge****, gelegen aan de centrale 
toegangspoort van het park.

9E DAG: ETOSHA NATIONAL PARK O
Wilde dieren spelen vandaag de hoofdrol tijdens 
een volledige dag safari in open 4x4. Etosha bestaat 
uit een enorme opgedroogde zoutpan van witte 
klei. Olifanten gehuld in wit stof zijn dan ook geen 
vreemd gezicht. Dorstige dieren verzamelen aan 
drinkplaatsen. Vooral in het droge seizoen is het 
spotten van wild hier kinderspel. Overnachting in 
Etosha Safari Lodge****. 

10E DAG: ETOSHA NATIONAL PARK - ERINDI O-A
We rijden naar het privéwildreservaat van Erindi om 
de rondreis in stijl af te sluiten. In de namiddag ga 
je hier op game drive in open 4x4. Met de hulp van 
een ervaren ranger, ga je op zoek naar leeuwen, 
olifanten en giraffen. Misschien spot je zelfs een 
cheetah. Overnachting in Old Traders Lodge****+, 
dat over een eigen drinkplaats beschikt. Nijlpaarden 
en krokodillen dobberen er in het water. ’s Avonds op 
het terras is het heerlijk nagenieten van dit avontuur, 
met een laatste Windhoek lager (lokaal bier).

11E DAG: ERINDI - WINDHOEK - BRUSSEL O
Naar de luchthaven van Windhoek voor de 
terugvlucht naar Brussel. 

12E DAG: BRUSSEL
’s Ochtends aankomst in België.

12-daagse groepsreis

NAMIBIE
INBEGREPEN
• Afrikaanstalige (nauw verwant aan het 

Nederlands) lokale gids/chauffeur
• internationale vluchten met Ethiopian Airlines 
• alle luchthaventaksen op het ticket
• bagageservice op de luchthaven en in de hotels
• lokaal transport in comfortabele autocar 

(met airconditioning)
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken/

parken en bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• middagmalen beperkt tot picknicks onderweg 

(op afgelegen plaatsen zijn er geen restaurants 
voorhanden)

AFREISDATA & PRIJZEN  NAMTUNAM

Prijs p. pers. 30/06/19 11/08/19 08/09/19
2PK 2.722 2.906 2.722
1PK 3.001 3.186 3.001
 22/09/19 20/10/19 
2PK 2.722 2.722
1PK  3.001 3.001
min. 10 personen, max. 20 personen

VANAF € 2.722 P.P.
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Hakuna Matata
• SAFARI’S IN 4X4, UITGESTREKTE SAVANNE’S EN PARELWIT STRAND

• UNIEKE KANS OM GROTE TREK MEE TE MAKEN IN MASAI MARA

• OLIFANTEN SPOTTEN VANUIT JE PAALBUNGALOW IN TAITA HILLS

• GLAASJE BUBBELS MET UITZICHT OP DE KILIMANJARO

1E DAG: BRUSSEL - NAIROBI
Vlucht naar Nairobi.

2E DAG: NAIROBI - LAKE NAIVASHA M-A
Karibu! De lokale gids/chauffeur heet je bij aankomst 
welkom in Kenia. We rijden onmiddellijk door naar 
Lake Naivasha, op een uurtje van Nairobi. In dit 
vogelparadijs maak je ’s namiddags een boottocht. 
Varend over het meer, is er een grote kans dat 
je nijlpaarden ziet baden. Overnachting in Lake 
Naivasha Country Club****.

3E DAG: LAKE NAIVASHA - MASAI MARA  O-M-A
Masai Mara is het kroonjuweel onder de parken 
in Kenia, met uitgestrekte vlaktes, een grote 
verscheidenheid aan dieren en de bekende Masai 
stam. Bij aankomst in de lodge staat er voor jou 
een middagmaal klaar. Het dak van de 4x4 gaat 
naar omhoog en met de wind in de haren, zoek 
je voor een eerste keer naar the big five. Haal die 
camera maar boven! Tijdens het seizoen van de 
Grote Trek ( juli-oktober) zorgt de oversteek van 

miljoenen gnoes en zebra’s voor een onvergetelijke 
ervaring. Met een beetje geluk ben je getuige van 
dit natuurspektakel. Overnachting in Keekorok 
Lodge****.

4E DAG: MASAI MARA O-M-A
Vroeg uit de veren voor een ochtendsafari in Masai 
Mara. Vind jij de leeuw verscholen in het hoge gras 
of het luipaard liggend op een tak? Na de lunch in 
de lodge is er tijd voor een verfrissende duik in het 
zwembad. Als het heetst van de dag voorbij is, ga 
je een 2de keer op ontdekking in het park. Je keert 
pas terug als de zon achter de horizon is verdwenen. 
Overnachting in Keekorok Lodge****. 

5E DAG: MASAI MARA - NAIROBI O
Bij het buitenrijden van het park, spot je misschien 
nog enkele wilde dieren. Rond de middag kom je aan 
in de hoofdstad, Nairobi. Wie wenst kan deelnemen 
aan een optionele excursie, waarin je de filmlocaties 
van Out Of Africa en het giraffe center bezoekt. 
Ook voor het avondmaal ben je vrij om te kiezen. 

The Carnivore ligt vlakbij, voor vleesliefhebbers die 
altijd al een keer krokodil of kameel wilden proeven. 
Overnachting in Tamarind Tree Hotel****.

6E DAG: NAIROBI - AMBOSELI O-M-A
Vroeg vertrek naar Amboseli, waar je rond etenstijd 
de lodge bereikt. Na een korte siësta, ga je op game 
drive in het park. Spot families olifanten met, bij 
helder weer, de besneeuwde piek van de Kilimanjaro 
op de achtergrond! Hoewel de hoogste berg van 
Afrika op Tanzaniaans grondgebied ligt, heb je vanuit 
dit park het beste uitzicht. Geniet bij zonsondergang 
van het aperitief dat geserveerd wordt op een 
bijzondere plek in het park. Overnachting in 
Amboseli Serena Safari Lodge****.

7E DAG: AMBOSELI - TSAVO WEST O-M-A
Onderweg naar Tsavo West, stop je aan de 
versteende lavastroom van Shetani. Het zwarte 
litteken dat een vulkaanuitbarsting 200 jaar geleden 
achterliet. Tsavo West vormt samen met het oostelijk 
gedeelte het grootste park van Kenia. 
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

13-daagse groepsreis

KENIA

VANAF € 2.937 P.P.

AFREISDATA & PRIJZEN KENTUKEN

Prijs p. pers. 12/07/19 02/08/19 16/08/19 
2PK 3.029 3.029 3.029 
1PK 3.502 3.502 3.502 
Prijs p. pers. 06/09/19 04/10/19 
2PK 2.937 2.937
1PK  3.397 3.397
min. 12 personen, max. 18 personen

K
EN

IA

INBEGREPEN
• Engelstalige lokale gids/chauffeur
• internationale vluchten met Ethiopian Airlines 
• alle luchthaventaksen op het ticket
• transport tijdens de safari in 4x4 voertuigen met 

gegarandeerde raamplaats (max. 6 passagiers 
per voertuig)

• halve liter mineraalwater / dag tijdens de 
wildoberservatie

• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken/

parken en bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

In de lodge ben je niet de enige die geniet van een 
lunch. Giraffen, zebra’s en olifanten komen zich 
bevoorraden bij de drinkplaats voor de lodge en jij 
ziet alles vanop de eerste rij. In de late namiddag ga 
je op safari in het mooie heuvelachtige landschap. 
Overnachting in Kilaguni Serena Safari Lodge****.

8E DAG: TSAVO WEST - TAITA HILLS O-M-A
Bezoek het groene Mzima Springs, een bron met 
helder water. Nijlpaarden dobberen rustig in het 
kabbelende water, maar ook krokodillen laten zich 
hier opmerken. Vanuit het viewing point, neem je 
zelfs een kijkje onder water. Daarna ga je verder naar 
het Taita Hills Wildlife Sanctuary. Aangekomen in 
de lodge, gebouwd op palen, kan je 24 uur per dag 
wild spotten. Olifanten wandelen letterlijk onder je 
bungalow. Wie wenst kan optioneel deelnemen aan 
een night game drive om het wild in hun nachtelijke 
habitat te observeren (gegarandeerd vanaf 4 pers.). 
Overnachting in Sarova Saltlick Game Lodge***+.

9E DAG: TAITA HILLS - MOMBASA O-A
Gewekt door olifantengetrompetter, ontwaak je 
in je paalbungalow. Vandaag zet je koers richting 
Mombasa, waar je in de namiddag aankomt. 
Je rustvakantie aan de turkooisblauwe zee 
kan beginnen. Overnachting in Leopard Beach 
Resort****, gelegen aan één van Kenia’s mooiste 
stranden, Diani Beach.

10E - 11E DAG: MOMBASA  O-A
Luieren op een comfortabel strandbed aan de 
Indische oceaan, je laten verwennen in de spa of 
toch liever wat actie? Op en onder water valt er heel 
wat te beleven. Het hotel beschikt over een eigen 
watersportcentrum, waar je tegen betaling kite, 
snorkel of duikmateriaal kan huren. Of boek er een 
excursie naar Wasini Island. Met een traditionele 
dhow zeil je op de wateren van Kisite Marine Park. 
Snorkel tussen de exotische vissen en wie weet 
zwem je wel tussen de dolfijnen. Overnachting in 
Leopard Beach Resort****, in een superieure kamer.

12E DAG: MOMBASA - BRUSSEL O
Rond de middag is de tijd aangebroken om 
afscheid te nemen van deze zonnige bestemming. 
Transfer naar de luchthaven van Mombasa voor de 
terugvlucht naar België.

13E DAG: BRUSSEL
Aankomst in België.

E-VISUM VERPLICHT!
Een e-visum is verplicht voor wie reist 
naar Kenia. Deze is niet inbegrepen en 
dien je zelf voor afreis online aan te 
vragen via: http://evisa.go.ke. Het visum 
is 90 dagen geldig vanaf goedkeuring van 
de aanvraag en dient met kredietkaart 
betaald te worden. De kost bedraagt 
USD 50 + USD 1 administratiekost

EXCURSIEPAKKET
DAG 5: out of africa excursie in Nairobi
DAG 8: night game drive in Taita Hills (vanaf 
4 pers.)

* het is niet mogelijk deze excursies ter plaatse 
te boeken

PRIJS: € 99 PER PERSOON
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Land van Thee en Koningssteden
• HET BESTE VAN 2 WERELDEN: COMBINE ER DE LOKALE CULTUUR VAN 

SRI LANKA MET ALS KERS OP DE TAART EEN HEERLIJK STRANDVERBLIJF 

• SNUIF DE GESCHIEDENIS OP IN DE KONINGSSTEDEN ANURADHAPURA 
EN POLONNARUWA

• GA DIEREN SPOTTEN IN UDAWALAWE NATIONAAL PARK

• UNIEKE TREINRIT VAN KANDY NAAR NUWARA ELIYA

1E DAG: BRUSSEL - COLOMBO 
Vertrek naar Colombo.

2E DAG: COLOMBO O-A
Bij aankomst in Colombo word je opgewacht door 
de lokale Nederlandstalige gids. Na het ontbijt 
in het hotel is het tijd om de stad te verkennen. 
Overnachting in hotel Ozo Colombo****.
 
3E DAG: COLOMBO - ANURADHAPURA O-A
Vandaag reis je door naar de oude hoofdstad 
Anuradhapura. Onderweg bezoek je de bekende 
vismarkt van Negombo die het hart vormt voor de 
visindustrie in Sri Lanka. Je brengt ook een bezoek 
aan het Dutch Fort en een lokaal katholiek kerkje. 
Overnachting in hotel Palm Garden Village***.

4E DAG: ANURADHAPURA O-A
Anuradhapura is de voormalige hoofdstad van 
Sri Lanka. Hier bevinden zich twee tot werelderfgoed 
verklaarde sites, maar er zijn ontelbare andere 
interessante historische en archeologische 

bezienswaardigheden te vinden. Overnachting in 
hotel Palm Garden Village***.

5E DAG: ANURADHAPURA - SIGIRIYA O-A
In de ochtend wordt de reis verder gezet richting 
Sigiriya. Onze tip is zonder twijfel de beklimming 
van de befaamde Leeuwenrots van Sigiriya, die 
200m boven de jungle uitstijgt. Vraag zeker naar de 
mogelijkheden om deze excursie toe te voegen aan 
je reis. Overnachting in hotel Camelia Resort***. 

6E DAG: SIGIRIYA - POLONNARUWA - SIGIRIYA O-A
Vandaag ga je op verkenning in Polonnaruwa, de 
tweede hoofdstad van Sri Lanka, prachtig gelegen in 
open bosgebied en geklasseerd als werelderfgoed. 
Bezoek aan o.a. de ruïnes van het koninklijk paleis, 
de Lankatilaka Vihara (vihara = gewijde plaats, 
tempel), de Gal Vihara met de immense liggende, 
zittende en staande boeddhabeelden, de lotusbaden, 
het standbeeld van koning Parakramabahu en 
Parakrama Samudra, de ‘zee van Parakrama’. 
Overnachting in hotel Camelia Resort***.

7E DAG: 
SIGIRIYA - DAMBULLA - MATALE - KANDY O-M-A
De eerste stop vandaag is het grottenklooster 
van Dambulla dat vooral beroemd is om zijn 
indrukwekkende rotsschilderingen en meer dan 150 
Boeddhabeelden. Via Nalanda en Matale rij je daarna 
naar het geografische middelpunt van het eiland, 
Kandy. De tempel van Nalanda is een opmerkelijk 
voorbeeld van de vermenging van hindoeïstische en 
boeddhistische architectuur en valt meteen op door 
het erotische reliëf, wat trouwens uniek is in 
Sri Lanka. Op weg naar Kandy snuif je de lekkere 
geuren op in de kruidentuin van Matale. Na een 
overheelijke lunch in deze kruidentuin rij je door naar 
Kandy, meest culturele en spirituele stad van het 
eiland. Overnachting in hotel Ozo Kandy****.

8E DAG: KANDY O-A
Na het ontbijt start je de dag met een stadsrondrit 
in Kandy. Je neemt een kijkje in de Tempel van 
de Heilige Tand waar men één van de heiligste 
relikwieën van Boeddha bewaart. 
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

17-daagse groepsreis

SRI LANKA
VANAF € 1.820 P.P.

AFREISDATA & PRIJZEN  LKATULKA

Prijs p. pers. 23/01/19* 13/02/19* 03/07/19 31/07/19
2PK 1.988 1.988 2.177 2.267
1PK 2.631 2.631 2.832 2.922
Prijs p. pers. 07/08/19 11/09/19 16/10/19 27/11/19
2PK 2.267 1.820 1.820 1.914
1PK  2.922 2.477 2.477 2.653
Prijs p. pers. 12/02/20 18/03/20
2PK 2.051 2.024 
1PK  2.790 2.762
min. 10 personen, max. 25 personen

*Voor programma zie brochure 2018-2019 pag. 20-21
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INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• internationale vluchten met Emirates
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

Je eindigt de dag met een culturele show opgevoerd 
door Kandy dansers. Overnachting in hotel Ozo 
Kandy****.

9E DAG: KANDY O-A
Vandaag neemt de gids je mee naar de botanische 
tuin van Peradeniya. Hier groeien meer dan 4000 
verschillende bloemen en planten wat het tot 
één van de mooiste tuinen van Azië maakt. In de 
namiddag kan je genieten van een vrij namiddag. 
Overnachting in hotel Ozo Kandy****.

10E DAG: KANDY - NUWARA ELIYA - 
BANDARAWELA O-A
Per trein reis je vanuit Kandy naar Nuwara Eliya. Dit 
is het populairste bergresort van Sri Lanka vanwege 
het aangename klimaat en de mooie landschappen. 
Daarnaast is dit het hart van de theeproductie van 
Sri Lanka, dat wereldwijd nog steeds een belangrijk 
marktaandeel wegkaapt. Je bezoekt hier dan ook 
een theeplantage en -fabriek. Overnachting in hotel 
Bandarawela Hotel***.

11E DAG: BANDARAWELA - UDAWALAWE O-A
Na het ontbijt zet je de reis verder naar Udawalawe 
Nationaal Park. Tijd voor een heuse safari in het 
Udawalawe National Park. Met wat geluk spot je hier 
trompetterende olifanten, verschillende apensoorten, 
zoutwaterkrokodillen, vele reptielen of zelfs een 
luipaard. Overnachting in hotel Grand Udawalawe 
Safari Resort****.

12E DAG: 
UDAWALAWE - GALLE - HIKKADUWA O-A
In de voormiddag breng je een bezoek aan het 
Elephant Transit Home in Udawalawe. Vervolgens zet 
je de reis verder naar Galle. In de 17de en 18e eeuw 
zwaaiden de Nederlanders hier de scepter en dat 
is nog zeer duidelijk te zien in de havenstad Galle. 
De stad bulkt van de Hollandse huisjes en je vindt 
er de gereformeerde kerk en het Nederlandse fort. 
Na de stadsrondrit rijdt je door naar Hikkaduwa. 
Overnachting in een deluxe kamer in hotel Citrus 
Hikkaduwa Resort***.

13E - 16E DAG: VRIJE TIJD IN HIKKADUWA O-A
Na bijna twee weken boordevol cultuur is het nu tijd 
om tot rust te komen in Hikkaduwa. Overnachting in 
hotel Citrus Hikkaduwa Resort***.

17E DAG: HIKKADUWA - COLOMBO - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 
Brussel.

REGEL JE VISUM VIA TUI!
Het visum voor Sri Lanka is niet inbegrepen. 
Indien het visum via TUI wordt aangevraagd, 
dient een kopie van het internationaal 
paspoort 6 weken voor vertrek in ons bezit te 
zijn. Indien deze termijn niet gerespecteerd 
wordt, zijn wij genoodzaakt extra 
verwerkingskosten aan te rekenen. 

PRIJS: € 38 PER PERSOON
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Tuktuks en tropische stranden
• HET BESTE VAN 2 WERELDEN: COMBINEER DE LOKALE CULTUUR VAN 

THAILAND MET ALS KERS OP DE TAART EEN HEERLIJK STRANDVERBLIJF

• DE METROPOOL BANGKOK MET HAAR KLEURRIJKE MARKTEN EN TEMPELS

• BEZOEK AAN DE TRADITIONELE BERGVOLKEREN IN HET NOORDEN

• LEER EEN TRADITIONEEL DESSERT ‘’KHAO LAM’’ MAKEN

1E DAG: BRUSSEL 
Vertrek vanuit Brussel naar Bangkok.

2E DAG: BANGKOK 
Aankomst in Bangkok waar je wordt opgewacht door 
de lokale gids voor de transfer naar het hotel. Rest 
van de dag vrij. Overnachting in het Century Park 
hotel****.

3E DAG: BANGKOK O
Vandaag breng je een bezoek aan de grootste 
bloemen- en groentenmarkt van de stad, gelegen 
langs de Chao Phrayarivier. Vervolgens verken je 
het schitterende Koninklijk Paleis met de gouden 
tempels en de Wat Phra Keo. Rest van de dag vrij. 
Overnachting in het Century Park hotel****.

4E DAG BANGKOK  O
Vandaag heb je vrije tijd om de stad op eigen houtje 
te verkennen of deel te nemen aan een van de 
facultatieve excursies. Zo kan je een bezoek brengen 
aan de drijvende markt van Damnoen Saduak. 
Overnachting in het Century Park hotel****.

5E DAG BANGKOK - MAHACHAI - 
KANCHANABURI (RIVER KWAI)  O-M
Met de trein verlaat je de grootstad, richting het 
platteland. Onderweg naar Mahachai werp je een 
eerste blik op het traditionele dagelijkse leven. Bij 
aankomst in Mahachai bezoek aan Thailands grootste 
vis- en specerijenmarkt. Verder naar Kanchanaburi 
voor een bezoek aan de beruchte brug over de rivier 
de Kwai en het oorlogsmuseum en -kerkhof JEATH. 
Overnachting in het Felix River Kwai Resort****.

6E DAG  KANCHANABURI - AYUTTHAYA - 
PHITSANULOK  O-M
Vandaag maak je op unieke wijze kennis met de 
Thaise keuken door zelf een Khao Lam dessert te 
maken. Nadien breng je een bezoek aan Ayutthaya, 
de imposante voormalige hoofdstad van Siam. De 
tempels van Wat Phra Sri Samphet en Wat Yai chai 
Mongkol liggen temidden van een prachtig groen 
historisch park. Hier kom je oog in oog te staan 
met tal van Boeddhabeelden in allerlei formaten. In 
de namiddag reis je door naar Phitsanulok, waar je 
overnacht in hotel Amarin Lagoon Phitsanulok***.

7E DAG: 
PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI  O-M
De eerste stop vandaag is het historisch park 
van Sukhotai, dat vooral beroemd is om zijn 
indrukwekkende tempels en gebouwen; Via Phayao 
rijd je naar het noordelijke Chiang Rai, gelegen in het 
Thaise hoogland. Overnachting in het La Luna Hotel 
Chiang Rai****.

8E DAG: CHIANG RAI - GOUDEN DRIEHOEK - 
CHIANG RAI  O-M
Bezoek aan de Gouden Driehoek, het 
drielandenpunt waar Thailand, Myanmar en Laos 
samenkomen. Boottocht op de Mekongrivier langs 
de oevers van Laos. Later op de dag maak je kennis 
met de kleurrijke dorpjes van de bergstammen Akha 
en Yao. Vele van hen handhaven nog hun eigen 
cultuur, taal en kleding. Overnachting in het La Luna 
Hotel Chiang Rai****.

9E DAG: CHIANG RAI - CHIANG MAI  O-M
Je brengt in de voormiddag een bezoek aan de 
beroemde Witte Tempel van Wat Rong Khun. 
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL
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Daarna reis je door naar Chiang Mai. Na de middag 
beklimming van de berg Doi Suthep voor een bezoek 
aan het indrukwekkende, vergulde tempelcomplex 
Wat Phrathat Doi Suthep. Na de klim van bijna 300 
trappen word je boven beloond met een prachtig 
uitzicht over de omgeving. Overnachting in het 
Empress Hotel Chiang Mai****.

10E DAG: CHIANG MAI  O-M
In de voormiddag een interessant bezoek aan de 
bekende lokale ambachtelijke dorpjes waar je een 
grote verscheidenheid aan handwerk en souvenirs 
kunt bewonderen en kopen. De rest van de dag vrij. 
Overnachting in het Empress Hotel Chiang Mai****.

11E DAG: CHIANG MAI - BANGKOK  O
Vrije tijd tot het tijd is om richting het station te 
vertrekken voor de nachttrein. Terwijl de avond valt 
glijdt het Thaise platteland door het raam voorbij.

12E DAG: BANGKOK - CHA AM  O
Bij aankomst in het treinstation van Bangkok word je 
opgewacht voor de transfer naar Cha Am. Hier kun je 
nog een paar dagen heerlijk ontspannen en genieten 
van zon, zee en strand. Overnachting in Hotel 
Veranda Cha-am****.

13E DAG: VRIJE TIJD IN CHA AM  O
Vrije tijd om van het strandverblijf te genieten. 
Overnachting in Hotel Veranda Cha-am****.

14E DAG: CHA AM - BANGKOK  O
Vrije tijd tot je wordt opgehaald voor de transfer 
terug naar de luchthaven van Bangkok voor de 
retourvlucht.

15E DAG: BRUSSEL 
Aankomst in Brussel, een karrenvracht aan 
herinneringen rijker.

15-daagse groepsreis

THAILAND
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• internationale vluchten met Thai Airways
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  THATUTHA

Prijs p. pers. 07/02/19* 14/03/19* 27/07/19 10/08/19 
2PK 1.564 1.564 1.697 1.697 
1PK 1.867 1.867 2.025 2.025
Prijs p. pers. 12/10/19 23/11/19 08/02/20 14/03/20
2PK 1.553 1.553 1.553 1.553 
1PK 1.882 1.882 1.882 1.882
Prijs p. pers. 04/04/20
2PK 1.816
1PK 2.231
min. 10 personen, max. 25 personen

*Voor programma zie brochure 2018-2019 pag. 22-23

VANAF € 1.553 P.P.
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1E DAG: BRUSSEL - BANGKOK
Vertrek naar Bangkok.

2E DAG: BANGKOK
Bij aankomst in Bangkok en na het vervullen van de 
formaliteiten staat je lokale gids je op te wachten om 
je naar het hotel te brengen. De rest van de dag ben je 
vrij. Je kan eventueel deelnemen aan een (optionele) 
fietstocht die je meeneemt door het multiculturele 
Bangkok. Overnachting in het Century Park Hotel****.

3E DAG: BANGKOK O-M
Je start de dag met een bezoek aan het Koninklijk 
Paleis waar je oa. de smaragden boeddha kan bekijken. 
In de Wat Pho, de grootste en oudste tempel van 
Bangkok kan je naast de immense liggende boeddha 
meer dan 1000 afbeeldingen van Boeddha vinden. 
Nadien brengt een longtailboot je naar de Wat Arun, 
de tempel van de dageraad die volledig bedekt is 
met kleurrijk oud en gebroken Chinees porselein. 
Overnachting in het Century Park Hotel****.

4E DAG: BANGKOK - AYUTTHAYA - BANGKOK O-M
Op weg naar Ayutthaya bezoek je eerst nog het 

Zomerpaleis. Het paleis ligt aan de oevers van de 
Chao Praya en wordt door de koninklijke familie nog 
altijd gebruikt als hun zomerresidentie. Nadien zet je 
koers naar Ayutthaya, de oude hoofdstad met een rijk 
cultureel erfgoed. Tijdens je bezoek wandel je langs 
de belangrijkste archeologische overblijfselen van het 
domein. Tijdens de cruise terug naar Bangkok kan je 
niet alleen genieten van een heerlijk middagmaal maar 
ook van de prachtige omgeving. Overnachting in het 
Century Park Hotel****.

5E DAG: BANGKOK - LUANG PRABANG O
Na een vroeg ontbijt vertrek je naar de luchthaven voor 
de vlucht naar Luang Prabang. Na het vervullen van de 
formaliteiten vertrek je naar het hotel. De rest van de 
dag ben je vrij om de sfeer van Luang Prabang op te 
snuiven. Overnachting in Villa Maydou***.

6E DAG: LUANG PRABANG O-M
Tijdens je verblijf in Luang Prabang heb je de kans om 
getuige te zijn van de Tak Bath ceremonie. Elke ochtend 
bij het krieken van de dag trekken de monniken naar 
hun tempels en onderweg krijgen zij door de lokale 
bevolking giften aangeboden. Na het ontbijt is het de 

hoogste tijd geworden om Luang Prabang te ontdekken. 
Dankzij zijn ligging aan de voet van een eeuwenoude 
bergketen, wordt de stad vaak gezien als één van de 
mooiste steden van Zuidoost-Azië. Overnachting in 
Villa Maydou***.

7E DAG: LUANG PRABANG - KUANG SI - 
LUANG PRABANG O-M
Een bezoek aan de Phosi markt is de ideale start van je 
dag. Daarna vertrek je naar de Kuang Si watervallen. Als 
het weer het toelaat kan je een verfrissende duik nemen 
in de waterpoelen aan de voet van de watervallen. 
Overnachting in Villa Maydou***.

8E DAG: LUANG PRABANG - SIEM REAP O-M
Je kan je bezoek aan Laos niet afsluiten zonder een 
bezoek te brengen aan de grotten van Pak Ou. Tijdens 
de boottocht ernaartoe kan je rustig de tijd nemen om 
het leven op de oevers van de Mekong te bestuderen. 
Eens bij de grotten aangekomen val je van de ene 
verbazing in de andere. Er staan hier immers duizenden 
Boeddhabeelden op elkaar gepakt. Nadien keer je terug 
naar de stad en reis je door naar de luchthaven voor 
de vlucht met bestemming Siem Reap. Overnachting in 
Tara Angkor****/Memoire Siem Reap****.
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In het spoor van de Mekong
• INDRUKWEKKENDE CULTUUR VAN BANGKOK & AYUTTHAYA

• LUANG PRABANG, AANZIEN ALS ÉÉN VAN DE MOOISTE STEDEN VAN 
ZUIDOOST-AZIË

• DUIZENDEN BOEDDHABEELDEN IN DE GROTTEN VAN PAK OU

• BEZOEK AAN DE TEMPELS VAN ANGKOR PE R TUK-TUK
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

9E DAG: SIEM REAP - ANGKOR THOM - 
ANGKOR WAT - SIEM REAP O-M
Om het bezoek aan de tot de verbeelding sprekende 
overblijfselen van Angkor Thom en Angkor Wat werkelijk 
uniek te maken hebben we tuk-tuks voorzien. Als 
eerste bezoek je de Bayon tempel waar je plots oog in 
oog staat met de indrukwekkende stenen gezichten. 
Nadien zet je koers naar het terras van de olifanten en 
het terras van de leprakoning. Neem hier zeker de tijd 
om bepaalde details, die zelfs vele eeuwen nadat de 
tempels gebouwd werden nog steeds zichtbaar zijn, in 
je op te nemen. Als afsluiter bezoek je de beroemdste 
tempel: Angkor Wat. Deze tempel was en is nog steeds 
hét symbool bij uitstek van de voormalige hoofdstad 
van het Khmer rijk. Overnachting in Tara Angkor****/
Memoire Siem Reap****.

10E DAG: SIEM REAP - BANTEAY SREI - 
TA PROHM - SIEM REAP O-M
Na het ontbijt vertrek je naar Banteay Srei, één van 
de kleinste tempels van het ganse tempelcomplex. De 
details die je hier over de ganse tempel kan terugvinden 

zijn adembenemend. Je eindigt je ontdekking van dit 
400km² grote tempelcomplex met een bezoek aan Ta 
Prohm. Hier zie je nog steeds hoe het ganse complex 
werd teruggevonden, grotendeels overwoekerd door de 
tropische vegetatie. Maar het is net dat wat de tempel 
zo speciaal maakt. Deze avond kan je (optioneel) 
deelnemen aan een vespatocht die je laat kennismaken 
met de lokale keuken. Overnachting in Tara Angkor****/
Memoire Siem Reap****.

11E DAG: 
SIEM REAP - TONLÉ SAP - SIEM REAP O-M
’s Ochtends verlaat je Siem Reap en zet je koers naar 
Kompong Khleang. In dit dorp zijn de huizen uit pure 
noodzaak allemaal op palen gebouwd. Tijdens het 
regenseizoen groeit de omvang van het meer immers 
van 2590km² tot een gigantische 24605km²! Laat tijdens 
een boottocht over het meer de grootsheid en wijdsheid 
ervan tot je doordringen. Na de middag keer je terug 
naar Siem Reap en ben je de rest van de namiddag 
vrij. Overnachting in Tara Angkor****/Memoire Siem 
Reap****.

12E DAG: SIEM REAP - PHNOM PENH O-M
Het is tijd om aan het laatste deel van de reis te 
beginnen. Vandaag verlaat je Siem Reap en nemen 
we een volledige dag de tijd om van Siem Reap naar 
Phnom Penh te rijden. Onderweg stop je nog bij de 
Skun markt. Deze markt en die van het naburige dorp 
zijn gekend voor hun zeer grote aanbod aan gefrituurde 
spinnensoorten. Overnachting in Sun and Moon****.

13E DAG: PHNOM PENH - BRUSSEL O-M
In Phnom Penh breng je een bezoek aan het Koninklijk 
Paleis en de Zilveren Pagode. Een bezoek aan de Killing 
Fields drukt je dan weer met de neus op de feiten dat 
de bevolking tijdens het bewind van de Rode Khmer 
door een ware hel is gegaan. Nadien vertrek je naar de 
luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

14E DAG: BRUSSEL 
Aankomst in Brussel.

INBEGREPEN
• lokale Nederlandstalige gids 
• internationale vluchten incl. Bangkok- Luang 

Prabang met Thai Airways
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• regionale vlucht Luang Prabang - Siem Reap 
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  THATUTLC

Prijs p. pers. 06/07/19 10/08/19 09/11/19
2PK 2.927 2.927 2.934
1PK 3.288 3.288 3.410
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 2.927 P.P.
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14-daagse groepsreis

THAILAND, LAOS & CAMBODJA

VISA VOOR LAOS & CAMBODJA
Zowel voor Laos als voor Cambodja heb je 
een visum nodig. Dit visum is niet inbegrepen 
in de prijs en dien je ter plaatse te regelen. 
Je paspoort moet nog minstens 6 maanden 
geldig zijn op de dag van inreis en moet 
beschikken over minstens 2 lege naast elkaar 
liggende pagina’s voor het visum Laos en 
nog minstens 1 lege pagina voor het visum 
Cambodja. Je hebt in totaal ook 3 recente 
pasfoto’s nodig.

Voorzie voor Cambodja $30 per persoon 
(gepast geld en cash) en voor Laos $32 per 
persoon (gepast geld en cash).
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1E DAG: BRUSSEL 
Vertrek vanuit Brussel naar Denpasar (Bali).

2E DAG: DENPASAR - SANUR
Aankomst in Bali waar je wordt opgewacht door de 
lokale gids voor de transfer naar het hotel. Rest van 
de dag vrij. Overnachting in het hotel Prama Sanur 
Beach****.

3E DAG: SANUR  O
Tijdens deze vrije dag kan je op eigen houtje de 
omgeving verkennen of je kan er voor opteren om 
heerlijk te genieten van de faciliteiten van het hotel. 
Overnachting in het hotel Prama Sanur Beach****.

4E DAG: SANUR - JOGJAKARTA  O-M
Na een vroeg ontbijt vertrek je naar de luchthaven voor 
de vlucht met bestemming Jogjakarta. Samen met je 
lokale gids ga je de stad ontdekken. Je brengt er een 
bezoek aan het Kraton van Jogjakarta. Dit ommuurde 
paleis van de sultan staat bol van symboliek en is 

volgens de Javaanen dan ook een prefecte weergave 
van hun kosmos. Nadien breng je nog een bezoek aan 
het Taman Sari Water Castle. Het is hier dat de sultan 
graag zijn vrije tijd doorbracht en waar hij tot rust kwam 
met zijn vrouwen. Na de middag staat een bezoek aan 
één van de hoogtepunten van Java op het programma. 
Prambanan is het grootste Hindoe tempelcomplex 
van het land. Nadien keer je terug naar de stad. 
Overnachting in hotel Indoluxe****.

5E DAG: JOGJAKARTA - BOROBODUR - 
JOGJAKARTA O-M
Vandaag moet je vroeg uit te veren om ten volle te 
kunnen genieten van de zonsopgang bij Borobodur. 
Deze tempels dateren uit de 10e eeuw en genieten van 
een prachtige ligging op een heuvel. De kleine stoepa’s 
laten de weg zien die een boeddhist moet afleggen om 
uiteindeliijk in het Nirvana te worden opgenomen. Na je 
bezoek keer je terug naar het hotel voor het ontbijt en 
kan je de rest van de dag vrij invullen. Overnachting in 
hotel Indoluxe****.

6E DAG: JOGJAKARTA - MALANG O-M
Na het ontbijt vertrek je met de trein vanuit Jogjakarta 
naar Malang. Bij aankomst in Malang is er een transfer 
naar het hotel. Overnachting in 101 Malang****.

7E DAG: MALANG - BROMO - KETAPANG O-M
Vandaag vertrek je vroeg om te kunnen genieten van 
de prachtige zonsopgang in de buurt van de Bromo 
vulkaan. Eens de zon aan de horizon staat ga je verder 
naar de eigenlijke krater van de vulkaan. Onderweg 
kom je langs een indrukwekkende zee van zand. Na 
deze adembenemende ochtend trek je verder in de 
richting van Oost-Java, meer bepaald naar Ketapang. 
Overnachting in hotel Ketapang Indah***.

8E DAG: KETAPANG - UBUD  O-M
Na het ontbijt neem je de ferry naar Bali. Hoewel 
Bali slechts op een boogscheut van Java ligt, kan het 
contrast bijna niet groter zijn. Bij je aankomst in de 
haven van Bali maakt een gespleten tempelpoort gelijk 
duidelijk dat het hindoeïsme overheerst op dit prachtige 
eiland. Na aankomst in het hotel ben je vrij om op stap 
te gaan. Overnachting in hotel Element by Westin****. 
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Het beste van 2 eilanden
• HET TEMPELCOMPLEX VAN PRAMBANAN

• BOROBODUR, HET GROOTSTE BOEDHHISTISCH MONUMENT

• TEMPEL VAN TANAH LOT

• TRADITIONELE BALINESE DANSLES
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Jakarta

Yogyakarta

Borobudur

JAVA

Mt. Bromo

Malang Ketapang
BALI

Sanur

Denpasar

Sanur

Ubud Candi Dasa

BALI

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

9E DAG: UBUD O-M
Deze morgen staat er na een heerlijk ontbijt een 
dansles op het programma. De lokale bevolking zal je 
de beginselen van de traditionele dansen bijbrengen. Ze 
leren je ook nog hoe je een typische Balinese Canang 
of offergift maakt. Nadien kan je tot rust komen 
in het hotel of kan je op ontdekking gaan in Ubud. 
Overnachting in hotel Element by Westin****. 

10E DAG: UBUD  O
Tijdens deze vrije dag heb je een aantal mogelijke 
(optionele) uitstappen waar je kan aan deelnemen. 
Zeer populair zijn de rafting tocht op de Ayung rivier 
gevolgd door een fietstocht in het binnenland van 
Bali of een lichte trekking langs de rijstvelden en 
koffie-en cacaoplantages. Een bezoek aan een lokale 
chocoladefabriek is ook een mogelijkheid. 

Aarzel niet om je lokale gids om raad te vragen. 
Overnachting in hotel Element by Westin****. 

11E DAG: UBUD - CANDIDASA  O-M
Tijdens de rit naar Candidasa kan je aan het Baturmeer 
genieten van enkele van de mooiste landschappen 
van het eiland. Verder naar Besakih waar een bezoek 
aan de moedertempel, de Pura Besakih, op het 
programma staat. Dit religieuze netwerk van tempels 
en hindoeschrijnen is aangelegd op de flanken van de 
ontzagwekkende Agungvulkaan. Overnachting in Candi 
Beach Cottage****.

12E DAG: CANDIDASA - SANUR  O-M
In de late voormiddag laat je Candidasa achter je en 
reis je verder in de richting van Sanur. Maar niet zonder 

eerst een bezoek te brengen aan de Goa Lawah tempel 
en het Kerta Gosa museum. Overnachting in het hotel 
Prama Sanur Beach****.

13E DAG: SANUR  O
Vrije tijd om van de faciliteiten van het hotel te genieten. 
Overnachting in Hotel Prama Sanur Beach****.

14E DAG: SANUR - BRUSSEL  O
Vrije tijd tot je wordt opgehaald voor de transfer terug 
naar de luchthaven van Bali voor de terugvlucht.

15E DAG: BRUSSEL 
Aankomst in Brussel, een karrenvracht aan 
herinneringen rijker.

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• internationale vluchten met Emirates
• binnelandse vlucht Denpasar-Yogjakarta met 

Garuda
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  IDNTUDPJ

Prijs p. pers. 09/06/19 07/07/19 11/08/19 22/09/19
2PK 1.934 2.400 2.152 1.971
1PK 2.438 2.913 2.665 2.476
Prijs p. pers. 27/10/19 
2PK  2.080
1PK 2.585
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 1.934 P.P.
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15-daagse groepsreis

INDONESIË
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Keizerlijke steden
• HET OUDE EN HET NIEUWE SHANGHAI

• KENNISMAKING MET HET TERRACOTTALEGER IN XIAN

• BEZOEK AAN DE VERBODEN STAD & DE TEMPEL VAN DE HEMEL

• PICKNICK OP DE CHINESE MUUR

1E DAG: BRUSSEL - SHANGHAI
Vertrek naar Shanghai.

2E DAG: SHANGHAI M
Bij aankomst in Shanghai en na het vervullen van de 
formaliteiten staat je lokale gids je op te wachten. 
Tijdens een wandeling over de Bund heb je een mooi 
zicht op zowel het oude als het nieuwe Shanghai. In 
Pudong was er tot 20 jaar geleden geen bebouwing 
en nu staat de tweede hoogste toren ter wereld, 
de Shanghai Tower hier te pronken naast de net zo 
indrukwekkende Jinmao Tower en de Oriental Pearl 
Tower. Overnachting in het Jianguo Hotel****.

3E DAG: SHANGHAI  O-M
Na het ontbijt is het tijd om kennis te maken met de 
lokale bevolking tijdens een sessie Tai Chi in het park. 
Een bezoek aan de Yu tuin mag zeker niet ontbreken. 
Er werd in de 16e eeuw door Pan Yundan meer dan 
25 jaar gebouwd aan deze tuin die bedoeld is als 
eerbetoon aan zijn ouders. In Tianzafang maak je 
kennis met een ander deel van het oude Shanghai. 

In deze wirwar aan straatjes kan je heerlijk kuieren 
langs de verschillende winkeltjes, lokale restaurants 
en bars. Vraag je gids zeker naar de mogelijkheid om 
een (optioneel) bezoek aan de 88e verdieping van 
de Jinmao Tower toe te voegen aan je kennismaking 
met Shanghai. Overnachting in het Jianguo 
Hotel****.

4E DAG: SHANGHAI - XIAN O-A
Na het ontbijt is het tijd om Shanghai achter ons te 
laten en met de hogesnelheidstrein richting Xian te 
vertrekken. Eens je in Xian bent, ga je op ontdekking 
in de moslim wijk. Een bezoek aan de Grote Moskee 
laat je een heel andere, minder bekende kant van 
China zien. In Xian woont immers de grootste 
populatie moslims van het ganse land. Overnachting 
in het Grand Dynasty Cultural Hotel****.

5E DAG: XIAN O-M
Xian heeft naast Pingyao één van de best bewaard 
gebleven stadsmuren van het land. Het is dan 
ook zeker de moeite waard om over deze muren 

te kuieren. Zij die willen kunnen (optioneel) een 
fiets huren om over de omwalling te rijden. Na 
het middagmaal is het tijd om onze reis verder te 
zetten en richting Lintong te rijden. Het is hier dat 
enkele landbouwers in 1974 tijdens het graven een 
archeologische vondst deden die de geschiedenis 
voorgoed zou veranderen. Bij verder onderzoek 
bleek dat hier het mythisch terracottaleger van de 
1e keizer, Qin Shihuang lag. Neem tijdens je bezoek 
dan ook de tijd om te genieten van deze unieke site. 
Geen enkel van de krijgers is identiek, zij hebben 
elk hun eigen gelaatstrekken. Na dit bezoek maken 
we nog een stop aan een atelier waar er tot op de 
dag van vandaag volgens een traditionele manier 
terracottasoldaten in diverse maten worden gemaakt. 
Overnachting in het Grand Dynasty Cultural Hotel 
Hotel****.

6E DAG: XIAN - PEKING O
Na het ontbijt brengt de hogesnelheidstrein ons naar 
Peking, de hoofdstad van dit immense land. Tijdens 
een bezoek aan het Zomerpaleis zie je van dichtbij 
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

C
H

IN
A

hoe megalomaan keizerin Cixi was. Zij was het die 
dit paleis liet bouwen met geld dat eigenlijk voor de 
uitbouw van haar leger was bestemd. Het immense 
meer in het midden van het paleis werd met de 
hand uitgegraven. Het is op dit meer dat je ook de 
marmeren boot kan terugvinden die de keizerin liet 
bouwen om van de thee te genieten. Uiteindelijk 
zou ze maar een paar keer gebruik maken van de 
boot. ’s Avonds kan je (optioneel) deelnemen aan 
een foodtour per tuktuk die je langs 5 unieke plekjes, 
die voor een buitenstaander nauwelijks te vinden 
zijn, brengt. Op elke locatie kan je van een andere 
lokale specialiteit genieten. Is een foodtour niets 
voor jou? Dan kan je misschien opteren om de stad 
te ontdekken van achter op een motor met sidecar. 
Overnachting in het Hejingfu Hotel****.

7E DAG: PEKING O-M
Je start de dag met een bezoek aan de Tempel van 
de Hemel. Het park dat rond deze tempel ligt, is een 
geliefkoosde plek voor de lokale oudere bevolking 

om samen te komen. Om de tijd te doden spelen 
ze een kaartspel of dat andere favoriete spel van 
de Chinezen, Mahjong. Op een andere plek zie je 
dan weer een Tai Chi leraar met een groep in de 
weer of je kan er, tot grote hilariteit van de lokale 
bevolking zelf deelnemen aan een dansles. Nadien 
trek je naar het immens grote Tiananmenplein. Aan 
de overkant van het plein zie je de contouren van 
de Verboden Stad opdoemen. Eeuwenlang was deze 
stad alleen toegankelijk voor zij die tot het entourage 
van de keizer behoorden. Na een bezoek aan dit 
iconisch bouwwerk trekken we nog naar de heuvel 
van het Jinshan park. Van hieruit heb je een prachtig 
zicht op de ganse Verboden Stad met daarachter 
het Tiananmenplein. Overnachting in het Hejingfu 
Hotel****.

8E DAG: PEKING O-M
Een bezoek aan China is niet volledig zonder een 
bezoek aan de Chinese Muur. Wij gaan naar de 
Mutianyu sectie die op iets meer dan een uurtje 

rijden van de stad ligt. Wandel hier zeker een 
eindje op de muur om de enorme omvang van 
dit doorheen China kronkelende bouwwerk op 
je te laten inwerken. Een picknick op één van de 
wachttorens maakt de belevenis net dat tikkeltje 
specialer. Op onze terugweg naar de stad maken we 
nog een korte fotostop aan de Olympische site met 
oa het Vogelnest en de Water Cube. Overnachting in 
het Hejingfu Hotel****.

9E DAG: PEKING - BRUSSEL  O
Vrije tijd tot aan het vertrek van je transfer naar de 
luchthaven. Je kan er eventueel voor opteren om 
vandaag nog een (optioneel) bezoek te brengen aan 
de Lama tempel en Xiushui zijdemarkt. Vraag je gids 
zeker naar de mogelijkheden.
 
10E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

10-daagse groepsreis

CHINA
INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• internationale vluchten met Hainan Airlines/

Emirates
• alle luchthaventaksen op het ticket
• Engelstalige lokale gids
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• hogesnelheidstrein Shanghai - Xian / Xian - Peking 

in 2e klasse
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN CHNTUCHN

Prijs p. pers. 24/05/19 05/07/19 06/09/19 29/11/19
2PK 1.885 2.136 1.912 1.751 
1PK 2.193 2.431 2.221 2.039 
 03/04/20
2PK 1.931  
1PK  2.255 
min. 9 personen, max. 25 personen

VANAF € 1.751 P.P.

REGEL JE VISUM VIA TUI !
Het visum voor China is niet inbegrepen. 
Indien het visum via TUI wordt aangevraagd, 
dient het internationaal paspoort 6 weken 
voor vertrek in ons bezit te zijn. Indien deze 
termijn niet gerespecteerd wordt, zijn wij 
genoodzaakt extra verwerkingskosten aan te 
rekenen. 

PRIJS: € 171 PER PERSOON
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Rajasthan, indrukwekkend kleurenpalet 
van de maharadja
• ONTDEK JODPHUR, DE BLAUWE STAD

• YOGA SESSIE IN HET HOTEL IN JAIPUR

• UNIEKE TREINRIT IN DEOGARH

• BEZOEK DE TAJ MAHAL VOOR DE OCHTENDDRUKTE

1E DAG: BRUSSEL - DELHI
Vertrek vanuit Brussel met bestemming Delhi.

2E DAG: DELHI A
Na het vervullen van de formaliteiten en het ophalen 
van de bagage begint je eerste kennismaking met Delhi. 
De eerste rit leidt je langs het Rode Fort en de Jama 
Masjid moskee. Een stop aan de Raj Ghat, waar de 
crematie van Mahatma Gandhi heeft plaatsgevonden 
mag zeker en vast niet ontbreken tijdens een eerste 
bezoek aan India. Een riksja neemt je nadien mee voor 
een tocht door Chandi Chowk, een typische oosterse 
‘’bazaar’’. Je zet je ontdekking verder met een bezoek 
aan Qutab Minar. Nadien rijd je nog langs India-gate, 
het presidentieel paleis en nog enkele andere gebouwen 
die uit het Victoriaanse tijdperk stammen. Overnachting 
in hotel Holiday Inn Aerocity****.

3E DAG: DELHI - NAWALGARH O-M-A
Na het ontbijt is het de hoogste tijd om te vertrekken 
naar Nawalgarh. Bij aankomst maak je tijdens een 
rondrit kennis met deze stad die vooral bekend is voor 
zijn fresco’s en haveli’s. Nadien heb je vrije tijd zodat je 

ook op eigen houtje deze fascinerende stad nog verder 
kan ontdekken. Overnachting in hotel Roop Niwas 
Kothi****.

4E DAG: NAWALGARH - BIKANER O-A
Je laat Nawalgarh achter je en zet koers in de richting 
van Bikaner, een afgelegen buitenpost in de woestijn. 
Bikaner is de thuis van imposante paleizen en talrijke 
tempels die gebouwd werden in de voor de regio 
typische rode en gele zandsteen. Een tuktuk zal je 
nadien naar het hotel brengen. Overnachting in hotel 
Gaj Kesri***.

5E DAG: BIKANER - JODPHUR - LUNI O-A
De route van vandaag voert je vanuit Bikaner eerst naar 
Jodhpur, ook wel de blauwe stad genoemd. Eens ter 
plaatse ontdek je vanzelf hoe deze bijnaam er gekomen 
is. Hier leeft en bruist de Rajasthaanse cultuur in de 
levendige bazaars waar je kleurrijke stoffen, prachtig 
borduurwerk, uitzonderlijk mooie zijde,… kan vinden. 
Nadien trek je verder naar de eindbestemming van 
vandaag, Luni. Overnachting in hotel Fort Chanwa***.

6E DAG: LUNI - RANAKPUR - UDAIPUR O-A
Na het ontbijt vertrek je naar Ranakpur waar je 
prachtige jain tempels vindt. Deze tempels zijn 
volledig in marmer en hebben een prachtige decoratie. 
Het Chaturmukha heiligdom heeft 1444 prachtig 
gebeeldhouwde zuilen en talloze afbeeldingen 
van de eerste tirthankara Adinath. Nadien reis je 
door naar Udaipur, de stad van de zonsopgang. De 
sprookjesachtige paleizen, meren, tempels, tuinen en 
smalle steegjes getuigen van een bijzonder rijk verleden. 
De weerspiegeling van die gebouwen in het Picholameer 
is dan ook ronduit schitterend. Overnachting in hotel 
Rajdarsha***.

7E DAG: UDAIPUR O-A
Je start de dag: met een bezoek aan het stadspaleis van 
Udaipur. Dit prachtige paleis is het grootste koninklijke 
complex van Rajasthan en torent hoog boven het 
Picholameer uit. Het ganse complex telt verschillende 
paleizen die sinds de stichting van Udaipur door de 
opeenvolgende Maharana’s werden gebouwd. Een groot 
deel van het paleis is een museum met gedecoreerde 
muren, miniaturen en mozaieken. In de late namiddag is 
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Delhi

INDIA

NEPAL
Bikaner

Deogargh

Nawalgarh

Luni
Jaipur

Agra

Udaipur

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

13-daagse groepsreis

INDIA

VANAF € 1.760 P.P.

AFREISDATA & PRIJZEN  INDTUIND

Prijs p. pers. 10/08/19 14/09/19 12/10/19 08/02/20
2PK 1.787 1.760 1.935 1.935 
1PK 2.058 2.030 2.291 2.291
min. 10 personen, max. 25 personen

IN
D

IA

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• lokale Engelsstalige gids 
• internationale vluchten met Etihad Airways
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

een boottocht op het meer een prachtige afsluiter van 
de dag. Overnachting in hotel Rajdarsha***.

8E DAG: UDAIPUR - DEOGARH O-M-A
Het is tijd om Udaipur achter ons te laten en verder 
te reizen. Je zet vandaag koers naar Deogarh, een 
leuke nog niet zo drukke stad tussen Udaipur en 
Jaipur. Een smalle weg slingert zich door de typische 
bazaar naar de top van de heuvel waar het prachtige 
17e eeuwse Deogarh Mahal paleis staat te pronken. 
Hier kan je de rest van de dag rustig genieten van de 
prachtige omgeving. Overnachting in het Deogarh Mahal 
Palace***+.

9E DAG: DEOGARH - PUSHKAR - JAIPUR O-A
Vandaag maak je aan boord van een lokale trein kennis 
met de unieke omgeving van Deogarh. Tijdens deze 
rit heb je niet alleen de kans om te genieten van de 
prachtige omgeving. Je hebt ook de kans om contact te 
leggen met de lokale bevolking, want voor hen is dit nog 
steeds een zeer belangrijke verbinding. Voor je Jaipur 
bereikt wordt er nog een stop gemaakt in het illustere 
Pushkar, gekend voor het jaarlijkse Pushkar festival. 

Een bezoek aan dit kleine stadje aan de rand van het 
gelijknamige meer is een perfecte stop op weg naar 
Jaipur. Overnachting in hotel Park Regis****.

10E DAG: JAIPUR O-M-A
Nog voor het ontbijt staat er een yogasessie op het 
programma. Je krijgt hier enkele basis poses en 
ademhalingstechnieken aangeleerd. Na een deugddoend 
ontbijt is het tijd om de stad te gaan ontdekken. Als 
eerste staat er het bezoek aan het Amber fort op het 
programma. Door zijn ligging op een heuvel heeft het 
geheel een sprookjesachtige uitstraling. Onderweg er 
naartoe stop je eerst nog aan de Hawa Mahal, één 
van de bekendste bezienswaardigheden van de stad. 
Eens in het Amber fort zal je zien dat het binnenin 
versierd is met de fijnste marmersoorten waardoor 
sommige vloeren wel spiegels lijken. Na een traditionele 
lunch staat er nog een bezoek aan het stadspaleis van 
Jaipur op het programma. Overnachting in hotel Park 
Regis****.

11E DAG: JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA O-A
Na het ontbijt vertrek je richting Agra. Onderweg breng 

je een bezoek aan Fatehpur Sikri, een schitterende in 
rode zandsteen opgetrokken stad. Deze door Akbar 
de Grote in 1569 gebouwde stad werd uitzonderlijk 
goed bewaard en je treft hier dan ook nog enkele 
architecturale pareltjes aan. Na deze stop reis je verder 
in de richting van Agra. Overnachting in hotel Crystal 
Sarovar Premier****.

12E DAG: AGRA - DELHI  O - A
Je vertrekt in alle vroegte naar de Taj Mahal. Het beste 
tijdstip om aan je bezoek te beginnen is immers bij 
zonsopgang. Zo kan je voor de grote drukte losbarst 
genieten van dit prachtige bouwwerk.
Dit grafmonument heeft een sprookjesachtige 
uitstraling door de speling van het licht op de met 
inlegwerk gedecoreerde muren en koepels. Je sluit de 
dag af met een bezoek aan het imposante fort van Agra. 
Nadien zet je koers naar Delhi voor het avondmaal. 

13E DAG: DELHI - BRUSSEL
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht met 
bestemming Brussel.

REGEL JE VISUM VIA TUI !
Het visum voor India is niet inbegrepen. Indien 
het visum via TUI wordt aangevraagd, dient 
het internationaal paspoort 6 weken voor 
vertrek in ons bezit te zijn. Indien deze termijn 
niet gerespecteerd wordt, zijn wij genoodzaakt 
extra verwerkingskosten aan te rekenen. 

PRIJS: € 186 PER PERSOON
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1E DAG: BRUSSEL - HANOI
Vertrek naar Hanoi.
2E DAG: HANOI M
Bij aankomst in Hanoi staat je lokale gids je op te 
wachten. Het is de hoogste tijd om aan je ontdekking 
van Hanoi te beginnen, een stad die voor ieder wat 
wils heeft. Een rit met een riksja laat je op een unieke 
manier kennismaken met het oude Hanoi. Je sluit je 
eerste dag in Vietnam af met een voorstelling in het 
poppentheater. Wat de voorstellingen in dit theater 
zo uniek maakt is dat zij zich gedeeltelijk op het water 
afspelen. Overnachting in Hotel Moonview***/Hotel 
Larosa***.
3E DAG: HANOI - HOA LU - HANOI O-M
Je start de dag met een bezoek aan de Tempel van de 
Literatuur, één van de vele tempels die aan Confucius 
werden gewijd. Het is de bekendste tempel van de 
stad die bovendien ook fungeerde als de 1e universiteit. 
Tijdens een wandeling door het omringende park heb je 
de tijd om de prachtige architectuur in je op te nemen. 
Na het middagmaal ontdek je tijdens een rustige 
fietstocht door het platteland de omgeving van het Van 
Long Nature Reserve. De inspanning wordt beloond 
met een heerlijk ontspannend boottochtje tussen de 

rijstvelden, over slingerende kanaaltjes en door de 
weelderige vegetatie. Een bezoek aan Hoa Lu, de oude 
hoofdstad van Vietnam, mag zeker niet ontbreken. 
Neem dus zeker de tijd om de schoonheid van deze 
stad op je te laten inwerken. In de late namiddag keer je 
terug naar Hanoi. Overnachting in Hotel Moonview***/
Hotel Larosa***.
4E DAG: HANOI - HALONG O-M-A
Na het ontbijt is het tijd om de drukte van Hanoi achter 
ons te laten en de stilte van de Baai van Halong op te 
zoeken. Door de vaak eindeloze rijstvelden rijd je van 
Hanoi naar Halong. Hier ga je aan boord van een boot 
die je meeneemt op een tocht door één van de zeven 
natuurlijke wereldwonderen. Zet je gerust in één van 
de comfortabele stoelen aan dek en geniet van deze 
formidabele omgeving. Overnachting aan boord van de 
Oriental Sails***+.
5E DAG: HALONG - HANOI - LAO CAI O-M-A
Als het weer meezit kan je ’s ochtends vroeg genieten 
van een prachtige zonsopgang. Na het ontbijt kan je 
nog een laatste keer genieten van de prachtige natuur. 
Nadien keer je terug naar Hanoi waar de nachttrein naar 
Lao Cai op je staat te wachten. Overnachting op de 
nachttrein (4pers./compartiment).

6E DAG: LAO CAI - SAPA O-M-A
In alle vroegte kom je aan op het station van Lao Cai 
en trek je verder het binnenland in. Eén van de mooiste 
wegen van Vietnam neemt je mee in de richting van het 
Lung Khau Nhin dorp. In dit dorp komen de Hmonh, 
Nung en Man minderheden samen om goederen en 
nieuws uit te wisselen op de plaatselijke markt. Nadien 
rijden we nog verder naar Sapa. Overnachting in hotel 
Sunny Mountain***.
7E DAG: SAPA O-M-A
Vandaag ontdek je al wandelend de natuurlijke 
schoonheid van Sapa en zijn omgeving. Het moment 
bij uitstek om van dichtbij kennis te maken met het 
leven van de plaatselijke minderheden zoals de zwarte 
Hmong. De kleurrijke kledij van de lokale bevolking 
contrasteert prachtig met de omgeving. De rijstvelden 
die in de vallei van de Muong Hoa liggen, reiken zo 
ver het oog zien kan. Nadien keer je terug naar Sapa. 
Overnachting in hotel Sunny Mountain***.
8E DAG: SAPA - HANOI - HUÉ O-M
Vandaag keer je via de kronkelende bergwegen terug 
naar Hanoi. Hier neem je een binnenlandse vlucht 
met bestemming Hué. Overnachting in het Alba Spa 
Hotel****.

V
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Parfum van traditie
• BEZOEK HANOI & HO CHI MINHSTAD
• OVERNACHTING IN DE BAAI VAN HALONG
• GENIET VAN DE PRACHTIGE LANDSCHAPPEN IN SAPA
• KENNISMAKING MET HET PRACHTIGE HOI AN
• UNIEKE LUNCH IN HUÉ DANKZIJ TUI CARE FOUNDATION
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THAILAND

CAMBODIA

Hanoi Halong Bay
Sapa

Lao Cai

Saigon
Bentre

LAOS

Danang
Hoi An

Hué

VIETNAM

Cu Chi

SOUTH CHINA SEA 

GULF OF
THAILAND 

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

9E DAG: HUÉ O-M
Na het ontbijt ontdek je de door UNESCO beschermde 
oude stad van Hué. Het museum voor antiquiteiten 
maar zeker ook de voormalige keizerlijke citadel zijn 
meer dan een bezoek waard. De lunch van vandaag in 
restaurant Tre wordt er een zeer bijzondere. Dankzij 
TUI Care Foundation en Plan International, krijgen 
minderbedeelde jongeren uit de omgeving van Hué 
hier de kans om zich dankzij de nodige begeleiding en 
training een weg te banen in het dagelijkse leven. De 
opbrengsten van het restaurant zorgen dan weer voor 
de vergoeding van de trainingen. Een prachtig initiatief 
dat ongetwijfeld een diepe indruk zal nalaten.
Een tocht met een ‘’cyclo’’ laat je de oude stad nog 
verder ontdekken. Een wandeling langs de Parfumrivier 
en de Dong Ba markt is ideaal om de dag af te sluiten. 
Overnachting in het Alba Spa Hotel****.
10E DAG: HUÉ - HOI AN O-M
Niets beter om de dag te beginnen dan een 
ontspannende wandeling in het Bach Ma Nationaal 
Park, bekend voor zijn unieke fauna en flora. Nadien 
zetten we onze reis verder naar My Son. Hier vind je de 
belangrijkste ruïnes uit het Cham tijdperk. Het complex 

telt 70 verschillende bouwwerken waarvan er sommige 
zo ver terug als de 4e eeuw dateren. Nadien reizen we 
verder naar Hoi An. Overnachting in Hoi An Coco River 
Resort & Spa****/Hoi An Garden Palace****.
11E DAG: HOI AN O-M
Het schilderachtige havenstadje Hoi An is uitzonderlijk 
goed bewaard gebleven. Doordat de oude binnenstad 
beschermd werd door UNESCO kan je hier uitzonderlijk 
goed bewaarde handelshuizen met een behoorlijk 
uitgesproken Chinees karakter terugvinden. Doorheen 
de stad zie je harmonieus naast elkaar elementen uit de 
Vietnamese, Japanse, Chinese en Franse architectuur. 
In de namiddag kan je (optioneel) deelnemen aan een 
fietstocht door het platteland. Overnachting in Hoi An 
Coco River Resort & Spa****/Hoi An Garden Palace****.
12E DAG: 
HOI AN -DANANG - HO CHI MINHSTAD O-M
Na het ontbijt vertrek je naar de luchthaven van Danang 
voor een binnenlandse vlucht naar Ho Chi Minhstad, 
de grootste stad van het land. Na de middag ga je op 
ontdekking in de stad en mag een bezoek aan het 
voormalig postkantoor en de Notre Damekathedraal 
zeker niet ontbreken. Overnachting in hotel Le Duy 
Grand***/Le Duy*** .

13E DAG: HO CHI MINHSTAD - BEN TRE - 
HO CHI MINHSTAD O-M
Een bezoek aan de Mekong delta mag absoluut niet 
ontbreken bij jouw reis naar Vietnam. Een boottocht 
op de delta laat je kennismaken met het leven langs de 
oevers. Zo stop je bij een steenbakkerij, een bedrijfje 
dat kokosnoten verwerkt en een mattenweverij. Na 
een korte stop waar je vers fruit en groene thee krijgt 
aangeboden, gaat de tocht verder maar dan met de fiets. 
Je maakt een korte fietstocht langs de rijstvelden en 
groentetuinen. Na het middagmaal keer je terug naar de 
stad. Overnachting in hotel Le Duy Grand***/Le Duy***.
14E DAG: HO CHI MINHSTAD - BRUSSEL O-M
Tay Ninh ligt vlakbij de grens met Cambodja en is het 
centrum van de Cao Dai-religie. Je brengt hier dan ook 
een bezoek aan de felgekleurde kathedraal. Nadien 
zetten we koers naar het ondergrondse tunnelnetwerk 
van Cu Chi. Tijdens de Vietnam oorlog was dit netwerk 
meer dan 200km lang en de tunnels waren op bepaalde 
plaatsen zelfs 3 tot 4 meter diep. Na dit aangrijpende 
bezoek is het de hoogste tijd om naar de luchthaven te 
vertrekken om je terugvlucht naar Brussel te nemen.
15E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel. 

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids 
• internationale vluchten met Emirates
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• binnenlandse vluchten Hanoi - Hué/ Danang - Ho 

Chi Minhstad met Vietnam Airlines
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  VNMTUVNM

Prijs p. pers. 29/06/19 13/07/19 27/07/19 10/08/19
2PK 2.122 2.122 2.122 1.970 
1PK 2.399 2.399 2.399 2.252
 09/11/19 04/04/20
2PK 1.913 1.966 
1PK  2.203  2.274
min. 15 personen, max. 25 personen

VANAF € 1.913 P.P.
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15-daagse groepsreis

VIETNAM

VISUM VOOR VIETNAM
Om naar Vietnam te kunnen reizen heb je een 
visum nodig. Dit visum is niet inbegrepen in 
de prijs en dien je ter plaatse te regelen. Je 
paspoort moet bij aankomst nog minstens 
6 maanden geldig zijn. Voorzie ook 2 recente 
pasfoto’s. Voorzie $25 per persoon (gepast 
geld en cash) voor het visum Vietnam.
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1E DAG: BRUSSEL - TOKYO 
Vertrek vanuit Brussel naar Tokyo.

2E DAG: TOKYO A
Bij aankomst in Tokyo staat onze lokale gids je 
op te wachten om je naar het hotel te brengen. 
Overnachting in Sunroute Asakusa*** of 
gelijkwaardig.

3E DAG: TOKYO O
Na het ontbijt is het de grootste tijd om kennis te 
maken met de indrukwekkende stad die Tokyo is. 
Je maakt samen met de lokale gids gebruik van het 
uitstekende openbare vervoer om op verkenning 
te gaan. Je begint de dag met een bezoek aan het 
Meijischrijn. Dit heiligdom ligt in een park van 70ha 
en het is voor velen een oase van rust in het midden 
van het drukke Tokyo. Na het rustige begin van de 
dag is het de hoogste tijd om je in het gewoel van 
Tokyo te storten tijdens een wandeling in Harajuku, 
de wijk die bekend staat door zijn modebewuste 

Japanners. Je sluit de voormiddag af aan het drukste 
kruispunt ter wereld in Shibuya. Van het moderne 
Tokyo gaat het naar het oude gedeelte van de 
stad Asakusa. Deze wijk wordt door vele reizigers 
bestempeld als de mooiste wijk van de stad. Het 
overgrote deel van de straten, gebouwen en tempels 
ziet er nog precies zo uit als enkele eeuwen geleden. 
Het is hier dat je de bekendste tempel van Tokyo 
terugvindt, de Senso-ji tempel. De geschiedenis van 
deze tempel gaat zo ver terug als het jaar 628.
Overnachting in Sunroute Asakusa*** of 
gelijkwaardig.

4E DAG: TOKYO O
Na het ontbijt staat een verkwikkende fietstocht 
door Tokyo op het programma. Tijdens deze tocht 
kom je langs allerlei unieke plekjes die je anders 
nooit zou vinden en die ook in geen enkele reisgids 
staan beschreven. Nadien kan je zelf nog verder 
de stad ontdekken. Maak zeker gebruik van het 
uitgebreide openbare vervoersnetwerk. Overnachting 
in Sunroute Asakusa*** of gelijkwaardig.

5E DAG: TOKYO - HIROSHIMA O
Voorzie een kleine bagage/rugzak die je makkelijk kan 
meenemen naar Hiroshima. De grote koffers worden 
vanuit Tokyo vooruit gestuurd naar Kyoto. 
De Shinkansen zal je in ongeveer 4u van Tokyo naar 
Hiroshima brengen. Je komt in de vroege namiddag 
aan in Hiroshima. Het gevoel dat je krijgt wanneer 
je voor de eerste keer het geraamte van de Atomic 
Bomb Dome ziet, zal je nooit vergeten. De rest van 
de dag zal je dan ook van de ene verbazing in de 
andere blijven vallen wanneer je door het Peace 
Memorial Park en het aangrenzende museum 
wandelt. Overnachting in hotel New Hiroden*** of 
gelijkwaardig.

6E DAG: HIROSHIMA - OSAKA - KYOTO O
Na het ontbijt neem je de trein en de boot naar 
Miyajima, een eiland in de Japanse Binnenzee. 
Zonder het misschien zelf te weten heb je 
ongetwijfeld al wel eens een foto van de grootste 
bezienswaardigheid van dit eiland gezien, de 
immense rode torii die bij hoogwater op het water 

JA
PA

N

Het land van de rijzende zon
• DE KLASSIEKE HOOGTEPUNTEN VAN JAPAN

• ONTDEK HET PRACHTIGE KYOTO

• BEZOEK AAN HIROSHIMA EN MIYAJIMA

• TOCHT MET EEN E-BIKE DOOR TOKYO
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Tokyo

JAPAN

Osaka

Hiroshima & Miyajima

Kyoto

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

lijkt te drijven. Op dit verkeersvrije eiland kan je 
rustig rondkuieren om van de mooie omgeving te 
genieten. Net na de middag laten we het eiland 
achter ons en is het hoogste tijd om met de trein 
vanuit Hiroshima, via Osaka naar Kyoto af te zakken. 
Overnachting in hotel Kyoto Urban Nijo Castle*** of 
gelijkwaardig.

7E DAG: KYOTO O
Na een heerlijk ontbijt is het de hoogste tijd om 
kennis te maken met deze voormalige keizerlijke 
hoofdstad. Als eerste staat een bezoek aan het 
Nijo kasteel op het programma. Dit kasteel werd in 
de vroege 17e eeuw opgetrokken en beschikt niet 
over één maar over twee verdedingsgrachten. In 
de Ryoan-ji, een boeddhistische tempel kan je dan 
weer volledig tot rust komen in de eerste Zen-tuin 
van het land. Je bent niet in Kyoto geweest als je 
geen bezoek hebt gebracht aan de Kinkaku-ju of 
de Gouden Paviljoen-tempel, één van de bekendste 
trekpleisters van Japan. Je sluit de dag af met een 
bezoek aan Arashiyama waar je door een woud van 

bamboe kan wandelen. Overnachting in hotel Kyoto 
Urban Nijo Castle*** of gelijkwaardig.

8E DAG: KYOTO O
Vandaag heb je de mogelijkheid om op eigen 
houtje een bezoek te brengen aan Nara. Hier ligt de 
bakermat van de Japanse cultuur en je kan hier dan 
ook enkele prachtige staaltjes van originele Japanse 
architectuur terugvinden. Zo is er het pad naar het 
Kasugaschrijn dat geflankeerd wordt door duizenden 
lantaarns. Je kan ook (optioneel) deelnemen aan 
een typisch Japanse theeceremonie die geleid wordt 
door een geisha in opleiding, ook wel een Maiko 
genoemd. Overnachting in hotel Kyoto Urban Nijo 
Castle*** of gelijkwaardig.

9E DAG: KYOTO O
Je kan er vandaag voor opteren om tijdens je vrije 
dag in Kyoto in de stad te blijven en deze verder te 
ontdekken. Een andere mogelijkheid is om met je JR 
Rail Pass een bezoek te brengen aan het naburige 
Osaka. Het gelijknamige kasteel was één van de 

machtigste forten van zijn tijd en is ongetwijfeld één 
van de bekendste kastelen van het land. Als je in de 
stad bent moet je ook zeker een bezoek brengen aan 
Dotonbori. Hier vind je talloze restaurants die lokale 
specialiteiten zoals okonomiyaki en fugu serveren. 
Overnachting in hotel Kyoto Urban Nijo Castle*** of 
gelijkwaardig.

10E DAG: KYOTO - BRUSSEL O
Vrije tijd tot aan het vertrek met de trein naar de 
luchthaven voor je terugvlucht naar Brussel.

11E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• Engelstalige lokale gids tijdens de inbegrepen 

bezoeken
• internationale vluchten met All Nippon/Emirates
• alle luchthaventaksen op het ticket
• privé transfer van de luchthaven in Tokyo naar het 

hotel
• 7-daagse JR Rail pass
• doorsturen van de bagage van Tokyo naar Kyoto
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=Ontbijt, 

A= Avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  JPNTUJPN

Prijs p. pers. 27/05/19 12/08/19 07/10/19 02/12/19
2PK 2.690 2.571 2.571 2.571
1PK 3.346 3.227 3.227 3.277
Prijs p. pers. 06/04/20
2PK 2.652
1PK 3.307 
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 2.571 P.P.

JA
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11-daagse groepsreis

JAPAN

VERTREK 27/05/19 MET ALL NIPPON
Aangezien de terugvlucht vanuit Kyoto in de 
voormiddag vertrekt kom je door het uurverschil 
nog dezelfde dag aan in Brussel. Dat betekent 
dat de reis 10 i.p.v. 11 dagen zal duren.
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De hoogtepunten van Argentinië & Brazilië

• UITGEBREID BEZOEK AAN BUENOS AIRES EN RIO DE JANEIRO

• DOOR DE JUNGLE TOT VLAKBIJ DE WATERVALLEN VAN IGUAZÚ

• HOOR HET GEKRAAK VAN DE GLETSJERS IN PATAGONIË

• PER FIETS LANGS DE BEKENDE STRANDEN VAN RIO DE JANEIRO

1E DAG: BRUSSEL - BUENOS AIRES
Vertrek vanuit Brussel naar Buenos Aires. 
 
2E DAG: BUENOS AIRES O
Bij aankomst transfer naar je hotel. In de namiddag 
bezoek aan het levendige Buenos Aires dat ook wel 
eens ‘het Parijs van Latijns-Amerika’ genoemd wordt. 
Deze stad met haar typische wijken ademt een aparte 
sfeer uit en is tevens de geboorteplaats van de Tango. 
Je verkent de hippe wijken Palermo en Recoleta.  Het 
oude kerkhof van Recoleta trekt tal van bezoekers 
omwille van de vooraanstaande personen die er 
begraven liggen, waaronder Eva Perón. Eveneens maak 
je kennis met de gezellige straatjes van San Telmo. 
Verder ontdek je nog de kleurrijke Caminito Straat 
in La Boca, de wijk van de Italiaanse immigranten. 
Overnachting in Argenta Tower Studio**** in Buenos 
Aires.

3E DAG: BUENOS AIRES O
Geniet van een vrije dag om Buenos Aires te ontdekken. 
Optioneel kan je een boottocht maken naar de Tigre 

Delta, een uitgestrekt natuurgebied met een doolhof 
van kanalen en eilanden. Dit is een baken van rust op 
een boogscheut van de miljoenenstad Buenos Aires. 
Ervaar ’s avonds het nachtleven van Buenos Aires tijdens 
een facultatieve tangoshow. Overnachting in Argenta 
Tower Studio**** in Buenos Aires. 

4E DAG: BUENOS AIRES - EL CALAFATE O
Vandaag verlaat je de Argentijnse hoofdstad en reis 
je door naar El Calafate. De stad is de toegangspoort 
tot het ruwe Patagonië, gekend voor zijn prachtige 
gebergte, gletsjers en meren. Deze regio behoort tot 
de meest indrukwekkende natuurgebieden van Zuid-
Amerika. Overnachting in Bahia Redonda*** in El 
Calafate.

5E DAG: 
EL CALAFATE - PERITO MORENO - EL CALAFATE O
Bezoek aan Los Glaciares Nationaal Park gelegen 
op 50 km van de stad. Dit park is een deel van het 
Patagonische ijscontinent en bevat talrijke gletsjers. 
Het dankt zijn bekendheid vooral aan de Perito 

Morenogletsjer die maar liefst 5 km breed is. Deze 
ijsmassa is nog voortdurend in beweging. Je hoort 
het gekraak van de gletsjer en ziet regelmatig grote 
stukken ijs in het water vallen wat een oorverdovend 
lawaai met zich meebrengt. Geniet van dit ongezien 
natuurspektakel. Overnachting in Bahia Redonda *** in 
El Calafate.

6E DAG: EL CALAFATE O
Vrije dag in het gezellige El Calafate. Maak een 
wandeling langsheen het Argentinomeer, bezoek het 
Glaciarium met zijn ice bar of neem deel aan een 
optionele boottocht tussen de drijvende ijsrotsen 
afkomstig van de Upsalagletsjer. Overnachting in Bahia 
Redonda*** in El Calafate.

7E DAG: EL CALAFATE - IGUAZÚ O
Binnenlandse vlucht naar Iguazú, gelegen aan de 
Argentijns-Braziliaanse grens. Dankzij het aangename 
microklimaat is dit een regio met een zeer diverse 
en unieke biodiversiteit. Met een beetje geluk kan 
je toekans, neusberen en kleurrijke vlinders spotten. 
Overnachting in Yvy Hotel de Selva**** in Iguazú.
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8E DAG: WATERVALLEN VAN IGUAZÚ O
De watervallen van Iguazú behoren tot de mooiste ter 
wereld. Ze zijn omringd door een tropische jungle en 
vanop kilometers afstand hoorbaar. Vandaag maak je 
kennis met zowel de Argentijnse als de Braziliaanse 
zijde van de watervallen. Een uitgebreid netwerk van 
wandelpaden zorgt ervoor dat je de talrijke watervallen 
van dichtbij kunt bewonderen. 
Er bevinden zich in totaal maar liefst 275 watervallen. 
Het hoogtepunt is de indrukwekkende Garganta del 
Diablo. Hier dondert het water 80 meter de diepte in. 
Overnachting in Yvy Hotel de Selva**** in Iguazú.

9E DAG: IGUAZÚ - RIO DE JANEIRO O
Vlucht van Iguazú naar Rio de Janeiro, de beroemdste 
stad van Brazilië. De gemoedelijke sfeer, de 
spectaculaire groene heuvels, de fraaie stranden en de 
indrukwekkende bouwwerken spreken bij iedereen tot 
de verbeelding. Rio de Janeiro is een wereldstad met 
een ongekende aantrekkingskracht. Overnachting in 
South American Copacabana*** in Rio de Janeiro.

10E DAG: RIO DE JANEIRO O
‘s Morgens ga je per fiets op verkenning door de 
stad. De aangename fietstocht gaat langsheen het 
strand van Copacabana en Ipanema. Hierna ontdek 
je de Rodrigo de Freitas lagune, waar je met je eigen 
ogen het dagelijks leven van de inwoners van Rio kan 
aanschouwen. 
In de namiddag ga je per bus naar het centrum van Rio 
de Janeiro waar je de belangrijkste bezienswaardigheden 
kan bewonderen, waaronder de Sambodrome en de 80 
meter hoge kathedraal. Als afsluiter kan je genieten van 
een fabelachtige zonsondergang op de Suikerbroodberg. 
Overnachting in South American Copacabana*** in Rio 
de Janeiro.

11E DAG: RIO DE JANEIRO O
Vandaag bezoek je het standbeeld van Christus 
de Verlosser, uitgeroepen tot één van de Nieuwe 
Wereldwonderen. De tandradbaan neemt je mee 
door het regenwoud naar de top van de 710 m hoge 
Corcovadoberg. Op de top prijkt het standbeeld 
van Christus. Van op de berg heb je een prachtig 

panoramisch uitzicht over de stad. In de namiddag kan 
je deelnemen aan een optionele jeepexcursie naar het 
Tijuca regenwoud. Overnachting in South American 
Copacabana*** in Rio de Janeiro.

12E DAG: RIO DE JANEIRO - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel.

13E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel.

13-daagse groepsreis

ARGENTINIË & BRAZILIË
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• internationale vluchten met Alitalia
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• binnenlandse vluchten Buenos Aires-El Calafate/

El Calafate-Iguazú/Iguazú-Rio de Janeiro
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden (facultatieve excursies zijn 
ter plaatse te reserveren en betalen)

• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  ARGTUARB

Prijs p. pers. 09/11/19 21/12/19 01/02/20 07/03/20
2PK 3.486 4.717 3.453 3.486
1PK 4.136 5.490 4.103 4.136
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 3.453 P.P.

UNIEK KERSTDINER IN EL CALAFATE EN 
NIEUWJAARSDINER IN RIO DE JANEIRO 
INBEGREPEN BIJ VERTREK OP 21/12/19
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Op ontdekking langs werelderfgoed
• ANDESCONDORS SPOTTEN BIJ CRUZ DEL CONDOR

• BOOTTOCHT OP HET HOOGST BEVAARBARE MEER TER WERELD: 
HET TITICACAMEER

• TREINRIT NAAR DE MYSTERIEUZE INCASTAD MACHU PICCHU

• KENNISMAKING MET HET DAGELIJKSE LEVEN VAN DE INCA BEVOLKING 

1E DAG: BRUSSEL - LIMA
Vlucht naar Lima. 

2E DAG: LIMA O
Bij aankomst transfer naar je hotel. In de namiddag 
bezoek je Lima. Deze stad was eeuwenlang de 
hoofdstad van het uitgestrekte Spaanse koloniale rijk 
en dat merk je als je door het historische centrum 
wandelt. Rondom het Plaza de Armas zie je o.a. 
het gouvernementspaleis en de kathedraal. Ook 
een bezoek aan de San Franciscokerk mag niet 
ontbreken. In de catacomben van het bijhorende 
klooster zijn beenderen van duizenden overledenen 
als een kunstwerk opgestapeld. Nadien verder naar 
de moderne wijk San Isidro waar zich de Huaca 
Huallamarca bevindt. Deze pre Inca piramide is 
gemaakt van adobe. Eindigen doe je in het hippe 
Miraflores met zijn vele winkels en restaurants. Rest 
van de dag vrij. Overnachting in hotel El Tambo 
Peru*** in Lima.

3E DAG: LIMA - AREQUIPA O
Binnenlandse vlucht naar Arequipa. De ‘witte 
stad’, omgeven door 3 vulkanen, dankt zijn 
naam aan de vele huizen gebouwd met witte 
lavasteen. Vooral de prachtige kathedraal en de 
zuilengalerijen zullen indruk op je maken. Vervolgens 
bezoek aan het klooster van Santa Catalina. Dit 
pittoreske openluchtmuseum bestaat uit pleintjes, 
gebedsruimtes, bloementuinen en patio’s in 
verschillende tinten waaronder wit, blauw en 
roodbruin. Overnachting in hotel Casa Andina Classic 
Arequipa*** in Arequipa.

4E DAG: AREQUIPA - COLCA CANYON O
Je doorkruist het nationale reservaat Pampa 
Cañahuas. Hier leven talrijke kuddes vicuña’s. De 
Colca Canyon is één van de diepste ravijnen ter 
wereld. Het landschap wordt gedomineerd door 
groene valleien en landbouwterrassen. Overnachting 
in hotel Casa Andina Classic Colca*** in de Colca 
Canyon.

5E DAG: COLCA CANYON - PUNO O
Vroeg vertrek naar Cruz del Cóndor. Met wat geluk 
zie je hier bij zonsopgang gigantische Andescondors 
uit de kloof opstijgen. Een unieke ervaring. Nadien 
reis je verder naar Puno, gelegen aan het beroemde 
Titicacameer. Overnachting in hotel Hacienda 
Puno*** in Puno.

6E DAG: TITICACAMEER O
Je maakt een boottocht op het hoogst bevaarbare 
meer ter wereld gelegen op de grens tussen Peru 
en Bolivia. Op het eiland Taquile ontmoet je de 
lokale bevolking en kom je meer te weten over hun 
traditionele levenswijze en typische klederdracht. 
Vervolgens naar de Uros-indianen die wonen op 
drijvende eilandjes gemaakt uit gevlochten riet. 
Overnachting in hotel Hacienda Puno*** in Puno.

7E DAG: PUNO - CUZCO O
Doorheen een prachtig berglandschap reis je verder 
naar Cuzco. Onderweg bezoek je het archeologische 
complex Raqchi. De tempel is een eerbetoon aan 
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de god Viracocha. In Andahuaylillas bevindt zich een 
17de-eeuwse kerk met prachtige fresco’s en altaar. 
Overnachting in hotel San Francisco Plaza*** in 
Cuzco.

8E DAG: CUZCO O
In deze intrigerende koloniale stad die geschiedenis 
ademt, krijg je een overdosis aan cultuur 
voorgeschoteld. Je bezoekt het Santa Domingo 
klooster dat gebouwd werd op de overblijfselen van 
de Koricancha, Tempel van de zon. Aan het Plaza de 
Armas zie je de belangrijkste koloniale gebouwen 
waaronder de kerk La Compañia en de kathedraal. 
In de omgeving van Cuzco bevinden zich enkele 
interessante Incaruïnes. Je bezoekt de vestiging 
Sacsayhuaman, die fungeerde als fort voor de koning 
en priesters, en het heiligdom Quenko. Rest van de 
namiddag vrij om zelf nog wat rond te kuieren door 
de eeuwenoude steegjes waarvan de muren nog vaak 
dateren uit de Inca-tijd. Overnachting in hotel San 
Francisco Plaza*** in Cuzco.

9E DAG: CUZCO - HEILIGE VALLEI - URUBAMBA O
Rit naar Chinchero, gelegen in de Heilige Vallei. Dit 
pittoreske dorp is vooral bekend om zijn traditionele 
weeftechnieken. Kleurrijk uitgedoste inwoners 
bieden hun koopwaar aan op het centrale plein. Dit 
is de ideale plaats om een souvenir op de kop te 
tikken. In de namiddag bezoek aan het mysterieuze 
fortcomplex Ollantaytambo dat gelegen is op een 
vooruitstekende rots. Overnachting in hotel Hacienda 
del Valle*** in Urubamba.

10E DAG: MACHU PICCHU O
Dit is de dag waar iedereen naar uitkijkt. Je bezoekt 
de legendarische en mysterieuze Incastad Machu 
Picchu, één van de nieuwe wereldwonderen. Per 
trein reis je naar Aguas Calientes en nadien verder 
naar de site zelf. Overblijfselen van paleizen, tempels, 
terrassen en honderden trappen werden hier 
gebouwd in harmonie met het omliggende landschap. 
Een ervaring om niet snel te vergeten. In de late 
namiddag keer je terug naar Urubamba. Overnachting 
in hotel Hacienda del Valle*** in Urubamba.

11E DAG: URUBAMBA - CUZCO - LIMA O-M
Een experimentele landbouwsite of een astronomisch 
observatorium? Niemand kent de echte betekenis 
van de cirkelvormige terrassen van Moray. In Maras 
bewonder je de fotogenieke zoutmijn. Merkwaardig 
hier is dat het zoute water uit de bergen komt en 
wordt afgeleid naar een mozaïek van opvangbekkens. 
Daarna ervaar je een unieke beleving in  het 
nabijgelegen dorpje Misminay waar zo’n 300 families 
leven volgens de tradities van hun voorouders. 
Je helpt hen bij hun dagelijkse taken zoals het 
bewerken van het land of het weven van stoffen. De 
opbrengsten van je bezoek gaan rechtstreeks naar 
de families, zodat zij dit geld kunnen investeren in 
onderwijs, gezondheid en voeding. Binnenlandse 
vlucht naar Lima. Overnachting in hotel 
El Tambo Peru*** in Lima.

12E DAG: LIMA - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Brussel. 

13E DAG: BRUSSEL 
Aankomst in Brussel.

13-daagse groepsreis

PERU
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• internationale vluchten met Air Europa
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• binnenlandse vluchten Lima-Arequipa/Cuzco-Lima
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  PERTUPER

Prijs p. pers. 13/07/19 07/09/19
2PK 2.595 2.741
1PK 2.871 3.017 
Prijs p. pers. 05/10/19 04/04/20
2PK 2.741  2.778
1PK  3.017  3.054
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 2.595 P.P.
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Op avontuur bij de Tico’s
• HET NEVELWOUD VAN MONTEVERDE EN DE ARENAL VULKAAN

• VERBLIJF IN EEN ECO-LODGE IN TORTUGUERO NATIONAL PARK

• “PURA VIDA” AAN DE STRANDEN VAN PENINSULA DE NICOYA & 
MANUEL ANTONIO

• JUNGLE BY NIGHT-EXCURSIE: OP ZOEK NAAR DE EXOTISCHE BOOMKIKKERS 

1E DAG: BRUSSEL - SAN JOSÉ 
Vertrek vanuit Brussel naar San José. Bij aankomst 
transfer naar het Rincón del Valle hotel****.

2E DAG: 
SAN JOSÉ - GRECIA & SARCHI - SAN JOSÉ O-M
Vandaag ga je op verkenning doorheen het platteland. 
De bergdorpjes Grecia en Sarchi staan bekend voor 
hun koffieplantages en kleurrijke carretas. ’s Middags 
lunch je in een traditionele finca: de perfecte eerste 
kennismaking met de Costa Ricaanse keuken. Probeer 
zeker de gallo pinto, het nationale gerecht op basis 
van rijst & bonen. Overnachting in het Rincón del Valle 
hotel**** in San José.

3E DAG: SAN JOSÉ - TORTUGUERO  O-M-A
Het Tortuguero Nationaal Park strekt zich uit over de 
noordoostelijke hoek van het land. De lodge is enkel te 
bereiken per boot. Het avontuur begint dus al op het 
moment dat je aan boord gaat in Caño Blanco. In de 
namiddag verken je het dorpje Tortuguero. 

Hier verblijf je twee nachten op basis van volpension in 
de ecologische Laguna Lodge***.

4E DAG: TORTUGUERO  O-M-A
Met de boot ontdek je de pracht en praal van dit 
natuurgebied. Op de oevers van de riviertjes verrijzen 
talloze tropische planten en bomen die metershoge 
groene muren vormen. Je maakt kennis met het leven 
in de jungle: kaaimannen, kapucijn- en brulapen, 
leguanen, kikkers en een groot aantal soorten vogels. 
Overnachting in de Laguna Lodge***.

5E DAG: TORTUGUERO - ARENAL O-M
Per boot verlaat je de waterwegen van Tortuguero. 
Vanaf Caño Blanco brengt de bus je naar de volgende 
bestemming: La Fortuna, aan de voet van de beroemde 
Arenal-vulkaan. Overnachting in Casa Luna Hotel & Spa***.

6E DAG: ARENAL  O-A
Vrije dag om zelf op avontuur te gaan! Kies bijvoorbeeld 
voor een wandeling over de ‘hangende bruggen’ door 

de toppen van de bomen. ’s Avonds is het tijd voor een 
unieke nachtexcursie: gewapend met een zaklamp ga je 
op zoek naar de kleurrijke boomkikkers waar Costa Rica 
bekend om staat. Gelukkig weet de ervaren gids waar 
je ze het makkelijkst kan spotten! Overnachting in Casa 
Luna Hotel & Spa***.

7E DAG: ARENAL - MONTEVERDE  O
Tijd om de Arenalvulkaan achter je te laten. De mooie 
rit langs het Arenalmeer brengt je uiteindelijk in de 
streek van Monteverde. De aantrekkingskracht van 
Monteverde schuilt onder andere in het prachtige 
nevelwoud met zijn veelzijdige fauna en flora. 
Overnachting in de Trapp Family Lodge***.

8E DAG: MONTEVERDE  O
Vandaag heb je de hele dag om Monteverde te 
ontdekken. Je kunt onder andere op zoek gaan 
naar de quetzal, de ‘heilige’ vogel beroemd om zijn 
kleurrijke vederkleed, tijdens een begeleide wandeling 
of deelnemen aan een zipline-excursie. Professionele 
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gidsen leiden je van platform naar platform, dwars door 
het groene bladerdak van het regenwoud. Terwijl je naar 
beneden glijdt aan stalen kabels kan je genieten van 
het prachtige uitzicht. Een adrelaninerush verzekerd! 
Overnachting in de Trapp Family Lodge***.

9E DAG: MONTEVERDE - RINCÓN DE LA VIEJA O 
De rit gaat verder richting het noordwesten van het 
land. Het nationaal park Rincón de la Vieja staat 
bekend voor zijn reusachtige wurgvijgen, kokende 
modderpoelen, zwavelplassen en stomende fumarolen. 
Zodra je het park betreedt, begin je best al uit te kijken 
naar de vele dieren die hier wonen: iguana’s, coati’s 
(beter gekend als neusbeertjes),. ... Misschien hoor je de 
brulapen wel roepen in de verte? ’s Avonds overnacht 
je, geheel in de traditie van de sabaneros, de Costa 
Ricaanse cowboys, in een authentieke ranch: de Buena 
Vista Lodge***.

10E DAG: RINCÓN DE LA VIEJA  O
De liefhebbers kunnen vandaag de omgeving te paard 
gaan verkennen. Wat verfrissing opzoeken kan ook, 

bijvoorbeeld via een 400m lange waterglijbaan die zich 
dwars door de jungle een weg baant. Uiteraard kun je 
ook gewoon relaxen aan het zwembad - de keuze is aan 
jou! Overnachting in de Buena Vista Lodge***.

11E DAG: RINCÓN DE LA VIEJA - TAMBOR  O
De weg naar Tambor slingert zich zuidwaarts over 
Peninsula de Nicoya. Dit schiereiland is beroemd omwille 
van de witte zandstranden en dramatische vergezichten. 
Hotel Tango Mar, aan een langgerekt strand omgeven 
door steile klifwanden, wordt gerund door Belgische 
eigenaren. De ongerepte omgeving en warme 
gastvrijheid zullen je zeker bijblijven. Na aankomst aan 
het hotel kun je heerlijk ontspannen aan een van de 
zwembaden - of op zoek gaan naar kokosnoten op het 
strand. Overnachting in Hotel Tango Mar****. 

12E DAG: TAMBOR  O
Je hebt een hele dag vrij om te genieten van de vele 
faciliteiten van het strandhotel of om op verkenning te gaan 
in de omgeving. Overnachting in Hotel Tango Mar****. 

13E DAG: TAMBOR - MANUEL ANTONIO  O
De laatste stop van deze reis: Manuel Antonio National 
Park! Hier kun je zowel dieren spotten in het regenwoud 
als zonnebaden op de tropische stranden. Overnachting 
in hotel Villas Lirio***.

14E DAG: MANUEL ANTONIO  O
De gids begeleidt in de voormiddag een boeiende 
wandeling door het tropische regenwoud van Manuel 
Antonio. Hier zitten toekans, luiaarden en heel wat 
verschillende aapjes. In de namiddag kun je kiezen: 
een kajak huren, gaan raften op de Savegre-rivier, … 
Overnachting in hotel Villas Lirio***.

15E DAG: 
MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - BRUSSEL  O
Na twee weken natuur & avontuur zit deze reis er helaas 
op. Je reist landinwaarts richting de luchthaven van San 
José, waar de terugvlucht wacht.

16E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel. 

16-daagse groepsreis

COSTA RICA
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• internationale vluchten met Iberia 
• alle luchthaventaksen op het ticket
• bagageservice op de luchthaven en in de hotels
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  CRITUCRI

Prijs p. pers. 08/07/19 07/10/19 04/11/19 10/02/20
2PK 2.523 2.443 2.524 2.524
1PK 3.277 3.147 3.287 3.287
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 2.443 P.P.
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Rum, salsa & sigaren
• HISTORISCH HAVANA MET HAAR FORTEN EN KOLONIALE HERENHUIZEN 

• HEERLIJK RELAXEN AAN DE STRANDEN VAN PLAYA AZUL IN VARADERO

• LA VIDA LOCAL: VERBLIJF ÉÉN NACHT IN EEN CASA PARTICULAR 

• TYPISCH CUBAANSE SALSA-AVOND IN SWINGEND TRINIDAD

1E DAG: BRUSSEL - VARADERO - HAVANA 
Vertrek vanuit Brussel naar Varadero. Bij aankomst 
transfer naar het Memories Miramar hotel*** in 
Havana. Na het inchecken kun je voor het eerst 
kennis maken met deze prachtige koloniale stad.

2E DAG: HAVANA O
Vandaag ga je op ontdekking in Havana. Het 
centrum is door UNESCO benoemd tot cultureel 
werelderfgoed. Je brengt er onder andere een 
bezoek aan de Plaza de la Cathedral, de Plaza de 
Armas en El Cristo de La Habana. ’s Avonds heb 
je vrije tijd om een (eerste) typische mojito of 
cuba libre te gaan drinken in het stadscentrum. 
Overnachting in het Memories Miramar hotel*** in 
Havana.

3E DAG: HAVANA - VIÑALES - HAVANA O-M
Je reis is niet compleet zonder een bezoek aan 
Viñales, de mooiste provincie van Cuba. De 
tabaksplantages liggen hier verspreid in een 

glooiend landschap met typische stompe bergen: 
‘mojotes’. In de sigarenfabriek zie je met eigen 
ogen hoe de beroemde sigaren gemaakt worden. 
Alvorens terug te keren maak je nog een boottocht 
op een ondergrondse rivier in de Cueva del Indio. 
Overnachting in het Memories Miramar hotel***.

4E DAG: HAVANA O
Vandaag heb je een hele dag vrij om deze bruisende 
hoofdstad op eigen houtje te verkennen. Om je heen 
zie je overal een bontgekleurde mix van klassieke 
oldimers, paard-en-kar en koloniale herenhuizen. 
Overnachting in het Memories Miramar hotel***.

5E DAG: 
HAVANA - CARDENAS - CIENFUEGOS O-M-A
Na het ontbijt verlaat je Havana. Onderweg breng 
je een bezoek aan een oude suikermolen waar 
je meer te weten komt over de verwerking van 
suikerriet en hoe rum gemaakt wordt. Met een oude 
stoomtrein reis je verder tot in Cardenas, waarna je 

geniet van een traditonele lunch in een paladar, een 
privaat restaurant dat wordt uitgebaat door gewone 
Cubanen. In de namiddag kom je aan in Cienfuegos 
waar je een bezoek brengt aan het centrum 
alvorens terug te keren naar het hotel voor het 
avondmaal. Overnachting in Hotel Faro de Luna*** 
in Cienfuegos.

6E DAG: CIENFUEGOS - TRINIDAD  O-A
Vanuit Cienfuegos reis je door naar Trinidad, waar je 
een begeleide wandeling maakt door het kleurrijke 
stadscentrum. Je brengt onder andere een bezoek 
aan het stadsmuseum en Casa del Alfarero. Om 
de unieke sfeer van Trinidad nog beter te kunnen 
ervaren, slaap je deze nacht in een casa particular. 
Je Cubaanse gastheer of gastvrouw staat garant 
voor een warme ontvangst en uiteraard alle 
nodige comfort, inclusief je eigen badkamer. Het 
belangrijkste? Couleur locale verzekerd! ’s Avonds ga 
je met de hele groep naar het stadscentrum voor 
een typisch Cubaanse salsa-avond in het swingende 
hart van deze geweldige stad.
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL
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7E DAG: TRINIDAD  O-M
Iets buiten Trinidad ligt Parque El Cubano, een mooi 
natuurpark met verschillende watervallen. Onder 
begeleiding onderneem je een korte trektocht naar 
de Javira waterval. Neem zeker je zwemgerief mee 
voor een frisse duik! Na de lunch keer je terug naar 
Trinidad. Overnachting in een casa particular. 

8E DAG: TRINIDAD - SANTA CLARA  O-A
In de voormiddag kun je zelf op ontdekking gaan 
langs de klinkerstraatjes en de koloniale woningen. 
Het knusse centrum is gemakkelijk op eigen houtje 
te verkennen. ’s Namiddags reis je door naar 
Santa Clara, waar je een bezoek brengt aan het 
treinmuseum en het mausoleum van Che Guevarra. 
Diner en overnachting in hotel Granjita*** of hotel 
Los Caneyes***.

9E DAG: SANTA CLARA - VARADERO  O-M-A
Onderweg naar Varadero breng je een bezoek aan 
het Fiesta Campesina Touristic Centre. Op deze 
boerderij maak je kennis met de verschillende lokale 

producten en traditionele pottenbak technieken. Na 
de lunch reis je verder naar de witte stranden van 
Playa Azul: tijd om te relaxen! Overnachting in het 
Grand Memories Varadero Hotel*****.

10E-11E DAG: VARADERO  O-M-A
Je hebt de hele dag vrije tijd om optimaal van het 
strandverblijf te genieten en gebruik te maken van de 
vele faciliteiten. Overnachting in het Grand Memories 
Varadero Hotel*****.

12E DAG: VARADERO  - BRUSSEL O
Aan deze memorabele reis komt vandaag jammer 
genoeg een eind. Na het ontbijt heb je nog even 
vrije tijd alvorens je teruggebracht wordt naar de 
luchthaven van Varadero voor de terugvlucht.

13E DAG: BRUSSEL 
Aankomst in Brussel. 

13-daagse groepsreis

CUBA
INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• internationale vluchten met TUI fly incl. bagage & 

maaltijden naar Varadero
• internationale vluchten met Iberia in economy incl. 

bagage en maaltijden naar Havana voor het vertrek 
in de paasvakantie (06/04/20)

• alle luchthaventaksen op het ticket
• toeristenkaart
• bagageservice op de luchthaven en in de hotels
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  CUBTUCUB

Prijs p. pers. 29/05/19 17/07/19 07/08/19 06/11/19
2PK 1.996 1.996 1.996 2.176
1PK 2.283 2.283 2.283 2.524
Prijs p. pers. 12/02/20 11/03/20 06/04/20
2PK 2.176 2.176 2.632
1PK 2.524 2.524 2.980
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 1.996 P.P.
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1E DAG: BRUSSEL - CANCÚN 
Vertrek naar Cancún. Bij aankomst word je 
opgewacht door de lokale Nederlandstalige gids. 
Transfer naar het hotel. 

2E DAG: CANCÚN - RIA LAGARTOS - 
CHICHEN ITZA O
Na het ontbijt vertrek in westelijke richting naar 
het natuurreservaat Ria Lagartos. In een kleine 
motorboot vaar je doorheen de mangroves, 
op zoek naar flamingo’s, pelikanen, reigers en 
zelfs krokodillen. Na de middag gaat het verder 
richting Chichen Itza. Overnachting in hotel Villas 
Arqueologicas*** dat op wandelafstand van Chichen 
Itza gelegen is.

3E DAG: CHICHEN ITZA - MÉRIDA O
Vroeg uit de veren voor één van de hoogtepunten 
van de reis. Nog voor de site opent voor het grote 
publiek, geniet je het exclusieve voorrecht om dit 
indrukwekkende wereldwonder bij zonsopgang te 

bewonderen. De Kukulcán trappenpyramide is het 
symbool van Chichen Itza, die in het Maya tijdperk 
fungeerde als kalender. Na het bezoek keer je terug 
naar het hotel voor het ontbijt. Vertrek naar Mérida. 
Onderweg wordt nog een stop gemaakt aan een 
cenote voor een verfrissende duik. Deze natuurlijke 
waterpoelen in de jungle zijn typisch voor deze regio. 
Ook een bezoek aan het gele franciscaner klooster 
Izamal mag niet ontbreken. Overnachting in Merida 
in hotel el Castellano***.

4E DAG: MÉRIDA O-A
Ganse dag om de charmante hoofdstad van Yucatán 
te ontdekken. Onder begeleiding van een gids verken 
je de ‘witte stad’ met o.a. het Nationaal Paleis, de 
Paseo de Montejo, el Monumento de la Patria en la 
Casa de Montejo. De namiddag is vrij om de stad op 
eigen ritme verder te verkennen. Om de dag af te 
sluiten geniet je van een traditioneel Taco avondmaal. 
Overnachting in hotel el Castellano***.

5E DAG: MÉRIDA - UXMAL - CAMPECHE O - M
Uxmal ligt middenin het regenwoud en was één 
van de grootste steden van de Maya’s. In totaal zijn 
er dan ook een 150-tal gebouwen te bezichtigen 
waarvan er een groot deel heel goed bewaard zijn. 
Het opvallendste gebouw is zonder twijfel de bijna 
40 meter hoge ovaalvormige Piramide van de 
Tovenaar die pal in het midden van het ceremoniële 
centrum staat. Na het middagmaal vertrek 
naar Campeche. Overnachting in hotel Plaza 
Campeche****.

6E DAG: CAMPECHE - PALENQUE  O - M
Vandaag ga je op pad in het gezellige centrum van 
Campeche. Achter zijn eeuwenoude stadsmuur 
schuilen mooie bouwwerken. De imposante 
kathedraal en pastelkleurige huizen zullen je zeker 
kunnen bekoren. Daarna verlaat je het schiereiland 
Yucatán voor een 5 uur durende rit naar het stadje 
Palenque in de deelstaat Chiapas. Middagmaal 
onderweg. Overnachting in Hotel Misión***. 

M
EX

IC
O

De wondere wereld van de Maya’s in Yucatán
• KOLONIALE CHARME IN HET WITTE STADJE MÉRIDA

• UITGEBREID BEZOEK AAN PALENQUE

• ZWEMMEN IN EEN CENOTE

• WERELDWONDER CHICHEN ITZA BIJ ZONSOPGANG
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PACIFIC OCEAN 

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

7E DAG: PALENQUE O
Palenque ligt idyllisch in het midden van het 
tropisch woud. Het is voor vele reizigers het 
absolute hoogtepunt van hun rondreis in Mexico. 
Dool rond op deze magische plek en beklim één 
van de tempels van waar je een prachtig uitzicht 
hebt op de Mayastad en het omliggende woud. 
Archeologen zijn ervan overtuigd dat nog niet alle 
tempels zijn blootgelegd en dat er nog duizenden 
schatten begraven liggen in de Mexicaanse jungle. 
Op het heetst van de dag zoek je verkoeling aan 
de watervallen van Welib Ha. Overnachting in hotel 
Misión***.

8E DAG: PALENQUE - BECÁN - CHETUMAL  O - M
Vandaag vertrekken we voor de langste rit in het 
programma. Onderweg bezoek je nog de site van 
Becán. Dit is een minder bekende site, waar door het 
kleine bezoekersaantal vooral de stilte opvalt. Nadien 
reis je verder naar Chetumal, gelegen aan de rivier 

Hondo die de natuurlijke grens vormt met Belize. 
Het middagmaal is inbegrepen. Overnachting in hotel 
Capital Plaza Chetumal****.

9E DAG: CHETUMAL - TULUM - 
PLAYA DEL CARMEN O-A
Net ten noorden van Chetumal bevindt zich de 
Lagune Bacalar. Het wordt ook wel het meer van de 
zeven kleuren genoemd. We maken hier een stop 
om de prachtige kleur van het meer te bewonderen. 
Daarna gaat de rit verder naar Tulum, een Maya site 
die vooral door zijn unieke ligging op de rand van 
een klif aan de Caraïbische zee bijzonder geliefd is. 
De combinatie van de tempels, het hagelwitte strand 
en de azuurblauwe zee vormen de perfecte setting 
voor prachtige foto’s. En hiermee komt er een einde 
aan onze rondreis langs de Maya cultuur in Yucatán. 
Overnachting: BlueBay Grand Esmeralda**** dat 
prachtig gelegen is aan het strand. 

10E-11E DAG: PLAYA DEL CARMEN O-M-A
Twee volle dagen om na te genieten van alles wat 
je de voorbije week hebt beleefd. Je verblijft in 
all inclusive en wordt op je wenken bediend. Ga 
snorkelen of kayakken in het heldere water, leef je 
uit op de tennisterreinen of doe gewoon zalig niets. 
De keuze is aan jou! Overnachting: BlueBay Grand 
Esmeralda****. 

12E DAG: PLAYA DEL CARMEN - BRUSSEL O
Transfer naar Cancún voor de terugvlucht naar 
Brussel.
 
13E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel. 

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• internationale vluchten met TUI fly incl. bagage & 

maaltijden 
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele autocar met 

airconditioning
• alle vermelde lokale transfers
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN MEXTUMEX

Prijs p. pers. 20/05/19 08/07/19 12/08/19 11/11/19
2PK 1.946 1.946 1.946 1.946
1PK 2.346 2.346 2.346 2.346
Prijs p. pers. 03/02/20 06/04/20
2PK 2.070 2.070
1PK  2.496 2.496
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 1.946 P.P.

M
EX

IC
O

13-daagse groepsreis

MEXICO
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1E DAG: BRUSSEL - SAN FRANCISCO
Vlucht naar San Francisco. Bij aankomst transfer naar 
je hotel. Overnachting in Executive Hotel Vintage 
Court*** in San Francisco.

2E DAG: SAN FRANCISCO O
In de voormiddag leer je San Francisco beter kennen 
tijdens een boeiende stadsrondrit. Je ontdekt de 
mooiste plekjes van The City by the Bay met onder 
andere Twin Peaks, de Painted Ladies en de Golden 
Gate Bridge. De rest van de dag ben je vrij. Proef 
de unieke sfeer van de verschillende wijken van 
San Francisco: het statige Nob Hill, het kleurrijke 
Chinatown en het levendige Fisherman’s Wharf, 
het toeristische hart van de stad. Overnachting in 
Excecutive Hotel Vintage Court*** in San Francisco.

3E DAG: 
SAN FRANCISCO - MONTEREY - MERCED O
Bezoek aan het historische Cannery Row in 
Monterey. De oude conservenfabrieken en pakhuizen 
van deze havenstad zijn omgebouwd tot winkels, 

galerijen, bars en restaurants. Van Monterey gaat het 
via de befaamde 17-Mile Drive naar Carmel. Deze 
panoramische route langs Pacific Grove en Pebble 
Beach werd bekend door de films van Hitchcock en 
zijn prestigieuze golfterreinen. Overnachting in hotel 
Courtyard Merced*** in Merced.

4E DAG: 
MERCED - YOSEMITE NP - MAMMOTH LAKES O
Volledige dag in het prachtige Yosemite NP. Je 
ontdekt er de Yosemite Vallei met zijn granieten 
monolieten Half Dome en El Capitan. Maar ook de 
indrukwekkende Yosemite en Bridalveil watervallen 
mogen niet ontbreken. Daarna gaat het verder over 
de Tioga Road, één van de mooiste wegen van de 
Verenigde Staten. Deze route brengt je over de 
Tioga Pass tot op een hoogte van meer dan 3.000 
meter. Onderweg kom je voorbij prachtige meren, 
uitgestrekte bergweiden en immense Sequoia 
bomen. De dag eindigt in het het skioord Mammoth 
Lakes. Overnachting in Sierra Nevada Resort & 
Spa***.

5E DAG: MAMMOTH LAKES - DEATH VALLEY NP - 
LAS VEGAS O
Langs de flanken van de Sierra Nevada en via de 
panoramische route over de Panamint Mountains 
daal je vandaag af naar Death Valley NP, het laagste 
punt in de Verenigde Staten. Het desolate landschap 
bestaat hier uit zandduinen, kleurrijke rotsformaties 
en zoutvlaktes. Daarna verder naar Las Vegas. 
Overnachting in hotel Excalibur***.

6E DAG: LAS VEGAS O
Vrije dag om Las Vegas in al zijn facetten te beleven: 
even rusten aan het zwembad, een wandeling maken 
op The Strip, een gokje wagen in het casino… Bij het 
vallen van de avond neemt de gids je mee voor een 
onvergetelijke Las Vegas Night Tour die je langs alle 
hoogtepunten van de ‘Strip’ brengt. Viva Las Vegas! 
Overnachting in hotel Excalibur***.

7E DAG: 
LAS VEGAS - ZION NP - BRYCE CANYON NP O
Laat de glitter en glammer van Las Vegas achter je 

U
SA

Ontdekking van het westen
• DE KLASSIEKE HOOGTEPUNTEN VAN DE AMERIKAANSE WESTKUST

• MAAK KENNIS MET DE STEDEN LOS ANGELES, LAS VEGAS EN SAN FRANCISCO

• ONTDEK DE NATUURPRACHT VAN DE BELANGRIJKSTE NATIONALE PARKEN

• GENIET VAN EEN SPECTACULAIRE ZONSOPGANG IN BRYCE CANYON NP
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

en duik weer de natuur in. Vandaag staan met Zion 
en Bryce Canyon twee van de indrukwekkendste 
nationale parken op het programma. Zion NP wordt 
gedomineerd door steile rotswanden, klaterende 
rivieren en hangende tuinen. Laat je onderdompelen 
in de natuurpracht alvorens koers te zetten naar 
Bryce Canyon. Overnachting in BW Plus Ruby’s 
Inn***.

8E DAG: BRYCE CANYON NP - 
LAKE POWELL - TUBA CITY O
Geniet van een spectaculaire zonsopgang in het 
Bryce Canyon NP. Eeuwenlange erosie heeft de 
rode zandsteen in dit park omgetoverd tot een 
schouwtoneel van grillige kliffen en rotsnaalden. Via 
het westernstadje Kanab gaat de tocht naar Lake 
Powell. Je bezoekt vandaag onder andere de Glen 
Canyon Dam en de indrukwekkende Horseshoe 
Bend, een hoefijzervormige meander van de 
Colorado rivier. Overnachting in Moenkopi Inn & 
Suites*** in Tuba City.

9E DAG: TUBA CITY - 
GRAND CANYON - FLAGSTAFF O
Via de handelspost van Cameron rij je naar de South 
Rim van het Grand Canyon NP. De majestueuze 
Grand Canyon is 1 van de 7 natuurwonderen van de 
wereld. Laat je betoveren door dit indrukwekkende 
natuurfenomeen. Met stops aan verschillende 
uitzichtpunten wordt dit een dag om nooit te 
vergeten. Overnachting in BW Pony Soldier Inn & 
Suites*** in Flagstaff.

10E DAG: FLAGSTAFF - SEDONA - PHOENIX O
In de voormiddag gaat het via Oak Creek Canyon 
naar het pittoreske stadje Sedona. Op weg naar 
Phoenix bezoek je de ruïnes van het Montezuma 
Castle National Monument. De late namiddag en 
avond is voorbehouden voor ontspanning. Geniet 
van de faciliteiten van het hotel en het subtropische 
woestijnklimaat van de regio Phoenix. Overnachting 
in Embassy Suites Phoenix-Scottsdale*** in Phoenix.

11E DAG: PHOENIX - PALM SPRINGS - 
LOS ANGELES O
Op weg naar de eindbestemming Los Angeles wordt 
nog even halt gehouden in Palm Springs. Deze oase 
in de woestijn is bijzonder geliefd bij de rich and 
famous van de film- en muziekwereld. Overnachting 
in Miyako Hotel*** in Los Angeles.

12E DAG: LOS ANGELES O
Volledige dag om de City of Angels te ontdekken. De 
gids neemt je mee naar Hollywood met de bekende 
Walk of Fame en naar Rodeo Drive in het mondaine 
Beverly Hills. Maar ook het mondaine Santa Monica 
met zijn zonovergoten boardwalk mogen niet 
ontbreken! Overnachting in Miyako Hotel***.

13E DAG: LOS ANGELES - BRUSSEL O
Vrije voormiddag. Daarna transfer naar de luchthaven 
voor de terugvlucht. 

14E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel. 

INBEGREPEN
• Nederlandstalige lokale gids
• internationale vluchten met Aer Lingus
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O= Amerikaans 

ontbijt)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  USATUWST

Prijs p. pers. 13/07/19 07/09/19
2PK 3.336 3.048 
1PK 4.304 4.055 
min. 25 personen, max. 30 personen

VANAF € 3.048 P.P.

U
SA

14-daagse groepsreis

WEST-USA

ESTA 
Een ESTA is verplicht voor wie reist naar de 
USA. Deze is niet inbegrepen, maar dien je aan 
te vragen via https://esta.cbp.dhs.gov/esta. 
De kost hiervoor bedraagt $ 14 en kan enkel 
per kredietkaart betaald worden.  
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Van de Rockies tot de Pacific
• ECHTE AANRADER VOOR NATUURLIEFHEBBERS

• MEREN, WATERVALLEN EN BESNEEUWDE BERGTOPPEN

• ONTDEK WERELDSTAD VANCOUVER

• WALVISEXCURSIE IN VICTORIA

1E DAG: BRUSSEL - CALGARY - BANFF 
Na een transatlantische vlucht kom je aan in Calgary, de 
grootste stad van de provincie Alberta. Je reist direct 
door richting Banff National Park, het oudste Nationale 
Park van Canada. Hier verblijf je twee nachten in het 
Banff Rocky Mountain Resort****.

2E DAG: BANFF O
Na het ontbijt ontdek je met de reisleider de 
smaragdgroene Bow River, Lake Minnewanka en 
nog zoveel meer. In de namiddag heb je vrije tijd, 
bijvoorbeeld om de Sulphur Mountain Gondola te 
nemen naar boven voor een adembenemend uitzicht. 
Overnachting in Banff Rocky Mountain Resort****.

3E DAG: BANFF - LAKE LOUISE - JASPER O
Vanuit Banff maak je een uitstap naar Lake Louise, 
het meest gefotografeerde meer van Canada. Door 
zijn magische ligging en zijn intense turquoise kleur, 
kan je hier meteen wegdromen. Daarna reis je door 
richting Jasper. De panoramische Icefields Parkway 
baant zich een weg tussen watervallen, bergmeren en 

besneeuwde bergtoppen. De route staat bekend als één 
van de mooiste autoroutes ter wereld. Er zijn onderweg 
verschillende uitkijkposten vanwaar je een prachtig 
zicht hebt. Je maakt onder andere een stop aan de 
Athabasca Falls. Overnachting in de Maligne Lodge***.

4E DAG: JASPER O
‘s Ochtends maak je kennis met Maligne Canyon, een 49 
meter diepe kloof. Duizenden jaren van erosie leveren 
er een mooi natuurspektakel op. Geef je ogen de kost 
tijdens de rit naar Maligne Lake, er bestaat een kans 
dat je hier zwarte beren of elanden gaat spotten. Hierna 
keer je terug naar Jasper. Samen met de reisleider 
verken je deze gezellige bergstad, die de perfecte 
uitvalbasis vormt. Overnachting in de Maligne Lodge***.

5E DAG: JASPER - SUN PEAKS O
Vandaag start je ontdekkingsreis door British Columbia. 
Je eerste stopplaats ligt net over de grens: Mount 
Robson (3954m), de hoogste berg van de Canadese 
Rockies. Erna staat Wells Gray Provincial Park op het 
programma. Het hoogtepunt van de dag is de waterval 

Helmcken Falls. Het water dondert van maar liefst 141 
m de diepte in. Wees tijdens je wandeling wel alert, 
beren zijn hier namelijk talrijk aanwezig. Anderhalf uur 
hiervandaan ligt het skidorp Sun Peaks. Overnachting 
in de Coast Sundance Lodge*** (vertrek juli en 
september) of Sun Peaks Lodge*** (vertrek augustus).

6E DAG: SUN PEAKS - WHISTLER O
De reis gaat verder richting Whistler, met een 
tussenstop in Lillooet. In 1862 werd in de nabijgelegen 
Williams River goud gevonden wat de goudkoorts in dit 
dorpje helemaal deed opleven. Het werd een bloeiende 
regio, waar goudzoekers hun thuisbasis vonden. Via 
een mooie bergpas bereik je Whistler. Je vindt hier een 
gezellig centrum met een uitgebreid aanbod aan bars 
en restaurants voor een avondje uit. Overnachting in 
Coast Blackcomb Whistler*** (vertrek juli en september) 
of Crystal Lodge***+ (vertrek augustus).

7E DAG: WHISTLER O
Vandaag heb je een volledige dag vrij in Whistler. Dit 
is een year-round vakantieoord en biedt dan ook tal 
van mogelijkheden: je kunt beter kennis maken met de 

078_RONDREIZEN_NL   78 10/10/18   13:25



79

Vancouver Calgary

Lake Louise

Whistler

Sun Peaks

USA

CANADA

Victoria

Jasper NP

Banff NP

Wells Gray Provincial Park

AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL

W
ES

T-
C

A
N

A
D

A

cultuur van de first nations in Squamish Lil’Wat Cultural 
Center of heerlijk gaan relaxen in de Scandinave Spa 
Whistler. En andere optie is om je wandelschoenen aan 
te trekken en op verkenning te gaan in deze prachtige 
omgeving. Overnachting in Coast Blackcomb Whistler*** 
(vertrek juli en september) of Crystal Lodge***+ 
(vertrek augustus).

8E DAG: WHISTLER - NANAIMO - VICTORIA O
Via de betoverende Sea to Sky Highway rij je naar 
Victoria. In het Shannon Falls Provinciaal Park maak 
je nog een korte stop om de Shannon Falls te 
bewonderen. In Horseshoe Bay neem je de ferry naar 
Nanaimo. Deze havenplaats ligt op anderhalf uur 
rijden van Victoria. Victoria is de hoofdstad van British 
Columbia en vernoemd naar Queen Victoria. De stad 
heeft een mooi historisch centrum, waar je de Britse 
sfeer meteen aanvoelt. Overnachting voor de komende 
twee nachten in Comfort Inn and Suites***+.

9E DAG: VICTORIA  O
Vandaag wandel je door het koloniale verleden van 
Victoria. Tijdens je rondleiding kom je verbluffende 

gebouwen tegen zoals de British Columbia Parliament 
Buildings en het Empress Hotel , maar ook Bastion 
Square en Chinatown zijn zeker de moeite waard. Later 
op de dag ga je aan boord voor een walvisexcursie. 
Tijdens deze tocht krijg je de kans om walvissen te 
spotten: orka’s, grijze walvissen, maar ook dolfijnen 
en zeehonden. Overnachting in Comfort Inn and 
Suites***+.

10E DAG: VICTORIA - VANCOUVER  O
Je laat Victoria achter je liggen en neemt de ferry 
richting Vancouver. In de namiddag ontdek je samen 
met een lokale gids de stad: English Bay, de bruisende 
markt op Granville Island, het levendige Chinatown 
en Robson Street hebben na deze rondleiding geen 
geheimen meer voor je. Aan Canada Place stap je 
in de attractie “Fly Over Canada”. Hier kan je terug 
wegdromen bij de landschappen die je de voorbije 
dagen hebt doorkruist. Overnachting in Holiday Inn 
Downtown Vancouver***+ (vertrek juli) of Sheraton 
Vancouver Wall Center****(vertrek augustus & 
september).

11E DAG: VANCOUVER O
Vancouver is een fantastische stad om zelf te gaan 
ontdekken: een levendige metropool die opgedeeld is 
in kleurrijke wijken en culturele districten. Midden in de 
stad ligt Granville Island met zijn restaurants, theaters 
en kunstgallerijen. Op de Public Market vind je een 
groot aanbod verse producten: zeevruchten, groenten, 
fruit, bloemen en heerlijke zoete gebakjes. Overnachting 
in Holiday Inn Downtown Vancouver***+ (vertrek juli) of 
Sheraton Vancouver Wall Center****(vertrek augustus & 
september).

12E DAG: VANCOUVER - BRUSSEL O
Aan alle mooie liedjes komt een eind, en dus ook aan 
deze prachtige reis. Na het ontbijt heb je nog wat vrije 
tijd alvorens je naar de luchthaven wordt gebracht voor 
de retourvlucht naar Brussel.

13E DAG: BRUSSEL
Aankomst in Brussel. 
  

13-daagse groepsreis

WEST-CANADA
INBEGREPEN
• Nederlandstalige begeleiding van Brussel tot 

Brussel
• internationale vluchten met Air Canada 
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele autocar (met 

airconditioning)
• alle vermelde lokale transfers 
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  CANTUWCA

Prijs p. pers. 16/07/19 06/08/19 03/09/19 
2PK 3.571 3.716 3.563 
1PK 4.552 4.793 4.568 
min. 15 personen, max. 25 personen

VANAF € 3.563 P.P.

ETA

Een ETA is verplicht voor wie reist naar 
Canada. Deze is niet inbegrepen maar 
dien je zelf aan te vragen via de website 
www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp. 
De kost hiervoor bedraagt 7 CAD en kan 
enkel per kredietkaart betaald worden.

079_RONDREIZEN_NL   79 9/10/18   16:55



80

MET TUI TOURS DE WERELD ROND…

ONTDEK ONS RUIM AANBOD 
INDIVIDUELE RONDREIZEN !

TUI heeft een groot aanbod rondreizen over alle continenten ter wereld. 
Kies zelf je bestemming en ontdek je droomland of -regio op eigen ritme. 
Laat je door ons inspireren en beleef binnenkort de 
trip van je leven!

Wat dacht je van een rondreis per huurwagen in het bergachtige 
binnenland van Corsica, in de ongerepte subtropische natuur 
van de Azoren, op het eiland van ijs en vuur, IJsland, of op het 
‘Emerald Isle’, Ierland? 

CORSICA | AZOREN | SARDINIË I IERLAND | 
IJSLAND | RUSLAND

ZOMER 2019 / WINTER 2019-2020

RONDREIZEN INDIVIDUEEL 
EUROPA

ESSENTIALS 

OF THE AZORES

8 dagen island hopping met 

huurwagen, binnenlandse 

vluchten en ferry 

vanaf € 580 p.p.

 (excl. internationale 

vluchten)
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Liever iets verder weg? Geen probleem! Trek erop uit in Costa Rica op zoek 
naar de felgekleurde kikkers. Begeef je in Canada tussen de turquoise meren 
en hoge bergen, beleef je ‘American Dream’ in de USA of spot de big five 
in Zuid-Afrika en Namibië. Iedereen vindt zijn gading in ons ruim aanbod 
selfdrives. 
In Azië word je in de watten gelegd door je privéchauffeur/gids die je laat 
proeven van het beste street food en je laat kennismaken met de lokale 
cultuur. Uitblazen doe je achteraf op prachtige witte 
zandstranden met overhellende palmbomen.  

Ook ons gamma stedenreizen laat je wegdromen… 
Ga de tsaren achterna in Moskou en Sint-Petersburg, 
maak kennis met het kleurrijke Cuba in Havana en 
Trinidad, kom ogen te kort op Times Square in New York 
en laat je betoveren door wereldsteden als Bangkok of 
Singapore. 
Kortom, een divers aanbod en voor ieder wat wils!

NOORD-AMERIKA | ZUID-AMERIKA | AFRIKA | 
MIDDEN-OOSTEN | AZIË | OCEANIË

ZOMER 2019 / WINTER 2019-2020

RONDREIZEN INDIVIDUEEL 
WERELD

BEST OF 

SRI LANKA

10-daagse rondreis 

met privéchauffeur/gids 

vanaf € 1.180 p.p. 

(excl. internationale 

vluchten)
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN
Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkom-
sten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de slui-
ting van de pakketreisovereenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, 
voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk 
voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing 
is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperiodes, met de data en 
het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data 
en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops 
en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit 
bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommo-
datie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de 
voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend 
aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van 
de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de 
pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de over-
eenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inza-
ke paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering 
benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over for-
maliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen 
betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatie-
formulier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt 
een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden 
gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.
Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organi-
sator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hem-
zelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de 
uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kos-
ten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in reke-
ning worden gebracht.
Artikel 4: De pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn 
verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze 
laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid 
van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren 
kopie te vragen.
4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige 
inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld 
in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pak-
ketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de 
bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegen-
woordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de 
reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de 
mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te 
melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgeno-
men met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn 
verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de 
E.U. voor online geschillenbeslechting; 
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te 
dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen 
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over 
de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aan-
sluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs

5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen 
worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In 
dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsher-
ziening wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als recht-
streeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen 
kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst 
begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoe-
ring van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelas-
tingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een 
prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger 
de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger 
uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hier-
van in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging 
en een berekening.
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de 
administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde 
terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die 
kosten.
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten 
van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale 
reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeenge-
komen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de 
vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het 
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organi-
sator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reizi-
ger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon 
die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op 
voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 
7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdra-
ger, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte 
stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de over-
dracht.
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst 
overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog ver-
schuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voort-
vloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst 
overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger. Vraagt de reiziger om een 
andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop 
kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met 
uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet een-
zijdig veranderen, tenzij: 
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, 
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet 
een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzi-
gen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet 
kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8% te ver-
hogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de 
hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de 
pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, 
tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van 
zijn besluit; 
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven 
termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd 
wordt, en 
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de 
prijs ervan.
9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervan-
gende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de 
pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsver-
mindering.
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opge-
zegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de orga-
nisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeen-
komst is opgezegd, aan de reiziger terug.
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschre-

ven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de 
reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in ken-
nis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar 
uiterlijk: 
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan 
zes dagen; 
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes 
dagen; 
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee 
dagen duren, of 2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg 
van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er 
vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst 
wordt opgezegd.
10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen 
die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende 
schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór 
het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht 
tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. 
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedin-
gen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het 
begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten 
uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandaardiseer-
de opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegver-
goeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kosten-
besparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats 
van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van 
een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakket-
reisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een vol-
ledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar 
kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen 
terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de 
opzegvergoeding.
Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een 
eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pak-
ketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereen-
komst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, 
tenzij dat: 
1° onmogelijk is, of 
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de 
mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdien-
sten. 
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger 
recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig 
artikel 15.
12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de rei-
ziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid 
dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. 
Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator 
weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke 
oplossing is vereist.
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden ver-
richt, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, ande-
re arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwali-
teit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van 
lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsver-
mindering toe. 
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen 
indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst 
is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoe-
ring van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reizi-
ger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakket-
reisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in 
voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding 
verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organi-
sator ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangemen-
ten kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arran-
gementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder 
opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of 
schadevergoeding.
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandighe-
den, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afge-
sproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van 
de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepas-
sing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, 
op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die 
specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 
uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere 
behoeften.
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12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitenge-
wone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrok-
ken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie 
niet kan beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uit-
voering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie 
hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, ver-
zoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorver-
koper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, 
of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten 
die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten 
door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is 
gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de 
verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de 
organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven 
voorwaarden voldoet.
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere 
periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende dien-
sten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te 
wijten is. 
15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organi-
sator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De 
schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisa-
tor aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 
1° de reiziger; 
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst 
begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon wor-
den voorzien of voorkomen, of 3° onvermijdbare en buitengewone omstan-

digheden.
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reizi-
ger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke 
autoriteiten en consulaire bijstand; 
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij 
het vinden van andere reisarrangementen.
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de 
reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die 
vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen 
door de organisator.
Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel 
mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de 
doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de 
reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige 
manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplos-
sing kan worden gezocht.
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reizi-
ger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde 
van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorver-
koper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelij-
ke regeling nastreven.
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrok-
ken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoe-
ningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement 
en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een 
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde 
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke over-
eenkomst vastgelegd worden.
Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan 
de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de 
Geschillen-commissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de 
rechtbank.
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de 
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als ver-
werende partij.
19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitra-
ge slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér 
dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ont-
vangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering 
vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen
19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, 
en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de 
onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon 
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) ein-
de van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het 
geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de recht-
banken beslecht worden.
19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u);  fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, 
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
U kunt de accommodaties vervat in deze brochure ook als ‘hotel only’ 
boeken. In dergelijk geval zijn de voorwaarden hieronder van
toepassing.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR REISDIENSTOVEREENKOMSTEN
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reis-
diensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de 
Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangemen-
ten en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereen-
komst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een 
reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, 
adres en telefoonnummer)
3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die be-scherming en haar con-
tactgegevens.
Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organi-
sator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hem-
zelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de 
uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kos-
ten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in reke-
ning worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1 De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reis-
diensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedra-
gen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reis-
dienst, door de insolventie niet kan worden verleend.
4.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek 
van de reiziger zonder vertraging verricht.
Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over 
de interne klachtenbehandeling.
Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke 
regeling nastreven.
6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrok-
ken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoe-
ningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
6.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement 
en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
6.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een 
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde 
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke over-
eenkomst vastgelegd worden.
Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de 
eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de 

Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de 
rechtbank.
7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de 
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als ver-
werende partij.
7.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 
1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalen-
derdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangst-
bewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 
1.251 euro werd geopend bij de Geschillen-commissie Reizen.
7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, 
en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de 
onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon 
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) ein-
de van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het 
geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de recht-
banken beslecht worden.
7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u); fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN
1. De prijs

Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk dat een aantal van 
onderstaande bepalingen niet van toepassing is op de gemaakte boeking.
Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld.
1.1 De prijs omvat:
a) het vervoer heen en terug van reizigers en hun handbagage;
b) de luchthaventaksen zoals gekend op de datum van de prijsberekening, 
tenzij anders vermeld;
c) het vervoer heen en terug tussen de luchthaven en de verblijfplaats 
indien voorzien in het programma;
d) het verblijf in een studio, appartement of hotelkamer met de maaltijden 
voorzien in het programma;
e) de diensten van de host(ess) of de vertegenwoordiger ter plaatse;
f) de bijdrage voor de garantieverzekering;
g) de BTW volgens de gekende aanslagvoeten.
1.2 Niet inbegrepen zijn:
a) de ruimbagage
b) de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten tenzij 
anders vermeld;
c) de dranken, tenzij anders vermeld;
d) de persoonlijke uitgaven en fooien;
e) de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan;
f) de door de overheid ingestelde toeristenbelasting na de publicatie van 

het aanbod en die ter plaatse betaald moet worden;
g) de Platinum annuleringsverzekering en de reis- en bijstandsverzekering;
h) het Fuel Protection Program.
1.3 Kortingen en promoties
De promoties worden toegepast zoals vermeld onder de prijstabellen. De 
aanduidingen bij de hotel- en flatbeschrijvingen zijn enkel indicatief. 
Laattijdige reductie- en promotieaanvragen kunnen geweigerd worden.
Bij wijzigingen aan uw dossier kunnen toegestane kortingen vervallen, u 
heeft ook geen recht op nieuwe kortingen. U wordt hiervan geïnformeerd 
bij de wijzigingsaanvraag.
1.4 Naar maat
Voor een boeking die afwijkt van het standaardprogramma wordt een toe-
slag gerekend van € 25 per dossier.
1.5 Op aanvraag
Aan een boeking op aanvraag zijn in de regel geen kosten verbonden. Er 
worden echter kosten aangerekend indien
a) de reserveringsdienst de aanvraag als niet realiseerbaar beschouwt en de 
reiziger aandringt om toch de aanvraag te maken;
b) het dossier geannuleerd wordt door de reiziger vooraleer antwoord ont-
vangen is van de bestemming en dit binnen de 7 dagen na de boeking.
In beide gevallen bedragen de kosten € 12,50 per dossier. Dit bedrag kan 
eventueel verhoogd worden indien er vliegtuigplaatsen geblokkeerd worden 
bij een boeking minder dan 4 weken voor afreis.
De reiziger mag gratis het hotel wijzigen of annuleren indien er na 7 dagen 

geen antwoord is van de hotelier. Zodra de boeking bevestigd wordt, valt 
deze onder normale wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden gelden niet voor een boeking op aanvraag die een beves-
tigde boeking dient te vervangen. Hier gelden de normale voorwaarden.
1.6 Voorkeur en essentie
De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een voorkeur opgeven (bij-
voorbeeld een kamer op de hoogste verdieping, enz.), ook al wordt deze 
voorziening al of niet, met of zonder toeslag, aangeboden in de prijstabel. De 
touroperator zal deze voorkeur overmaken aan de betrokken dienstverlener 
maar kan deze niet garanderen.
Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat het al dan 
niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men van een essentie. Dit 
moet wel bij de boeking duidelijk gesteld worden. De kosten voor een beves-
tigde essentieaanvraag bedragen € 12,50. Daarnaast kunnen door de dienst-
verlener nog extra kosten aangerekend worden.
Indien de essentie na de bevestiging aangevraagd wordt, gelden bij annule-
ring na een negatief antwoord de gebruikelijke voorwaarden.
Bij de reservering van een residentie (appartement, bungalowpark, camping, 
chalet, vakantiedomein of villa) of RIU-hotel, kan de dienstverlener geen 
essentie bevestigen en wordt de wens van de klant als voorkeur doorgegeven.
Bij late boekingen vanaf 7 dagen voor vertrek raden wij essentie aanvragen 
af, we kunnen wel steeds de vraag of opmerking meegeven als preferentie.
1.7 Extra kosten
Voor alle online dossiers vliegvakanties worden administratiekosten (€ 20 
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Dagen voor vertrek t.e.m 57 dagen voor vertrekda-
tum

56 t.e.m. 29 dagen voor vertrekda-
tum

28 t.e.m. 22 dagen voor vertrekda-
tum

21 t.e.m. 15 dagen voor vertrekda-
tum

14 t.e.m. 8 dagen voor vertrekda-
tum

vanaf 7 dagen voor vertrekda-
tum

6.1 Vakantievluchten of enkel 
hotel korte & middellange 
afstand *

15 % van de reissom 35 % van de reissom 40 % van de reissom 50 % van de reissom 75 % van de reissom 100 % van de reissom

6.2 Vakantievluchten of enkel 
hotel lange afstand *

35 % van de reissom 50 % van de reissom 75 % van de reissom 90 % van de reissom 100 % van de reissom 100 % van de reissom

6.3 Lijnvluchten
Middellandse Zeegebied

15 % van de reissom vermeer-
derd met de aangerekende kos-
ten van de luchtvaartmaatschap-
pij/leverancier

35 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

40 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

50 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

75 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

100 % van de reissom

6.4 Lijnvluchten
andere bestemmingen 

35 % van de reissom vermeer-
derd met de aangerekende kos-
ten van de luchtvaartmaatschap-
pij/leverancier

50 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

75 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

90 % van de reissom vermeerderd 
met de aangerekende kosten van de 
luchtvaartmaatschappij/leverancier

100 % van de reissom 100 % van de reissom

*Indeling van de bestemmingen:
• Bestemmingen korte afstand: Ajaccio, Alicante, Almeria, Bastia, Brac, Dubrovnik, Faro, Split, Gerona, Ibiza, Jerez, Lourdes, Mahon, Murcia, Malaga, Palma de Mallorca, Reus. 
• Bestemmingen middellange afstand: Agadir, Antalya, Araxos, Arrecife, Athene, Brindisi, Boa Vista, Bodrum, Burgas, Catania, Chania, Corfu, Djerba, Dalaman, Enfidha, Fuerteventura, Funchal, Heraklion, Hurghada, Izmir, Kavala, Kos, La 
Palma, Lamezia Terme, Las Palmas, Luxor, Marrakech, Marsa Alam, Mykonos, Mytilini, Napels, Olbia, Paphos, Palermo, Ponte Delgada, Rhodos, Sal, Samos, Santorini, Sharm El Sheikh, Tenerife, Thessaloniki, Tivat, Varna, Zakynthos. 
• Bestemmingen lange afstand: Aruba, Cancun, Curaçao, Miami, Montego Bay, Punta Cana, Santo Domingo, Varadero. 
• Lijnvluchten Middellandse Zeegebied: Lissabon, Malta. • Lijnvluchten andere bestemmingen: Malé, Colombo, Mauritius, Phuket, Denpasar.

per dossier) aangerekend.
Voor uitzonderlijke dossiertypes worden extra administratiekosten aangere-
kend. Een (niet beperkend) overzicht:
- speciale maaltijden aan boord: de prijs ervan in overeenstemming met het 
tarief van de luchtvaartmaatschappij;
- reservering met een wisselende kamerbezetting tijdens het verblijf: € 25 
per dossier;
- bijboeken van een huurwagen na de reservering: € 25 per dossier;
- aflevering van reisdocumenten per post of op de luchthaven indien oor-
spronkelijk geopteerd werd voor het verkrijgen ervan via internet: € 12,50 
per dossier.
2. Prijsberekening
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, 
belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelij-
ke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in 
artikel 5 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere 
Reisvoorwaarden.
3. Prijsvorming
3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden 
berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die op 31/08/2018 golden. 
Bij wijziging van de wisselkoersen na deze datum worden de prijzen voor 
verblijf en andere diensten in het buitenland niet herzien.
3.2 Heffingen en taksen
De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten 
werden eveneens berekend volgens de tarieven die op 31/08/2018 golden. 
Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen na deze datum 
worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk netto ervan afgetrok-
ken.
3.3 Vervoer per vliegtuig
3.3.1 Vakantievluchten
De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar één van de bestemmingen die 
worden vermeld in de onderstaande tabel werd berekend aan de hand van 
een ‘referentie brandstofprijs’ van € 451/ton (JETFuel FOB R’dam Barges 
High).
3.3.1a Mogelijkheid tot prijsaanpassing
Per overschrijding van de ‘geactualiseerde brandstofprijs’ met een volle schijf 
van € 20 boven € 519/ton (d.w.z. eenmaal bij € 539/ton, nogmaals bij € 559/
ton, enz.), wordt de reissom op de saldoafrekening netto verhoogd met het 
bedrag beschreven in de onderstaande lijst. Per daling van de ‘geactualiseer-
de brandstofprijs’ met een volle schijf van € 20 onder € 384/ton (d.w.z. een-
maal bij € 364/ton, nogmaals bij € 344/ton, enz.), wordt hetzelfde bedrag 
netto in mindering gebracht van de reissom op de saldofactuur.
De geactualiseerde brandstofprijs is de gemiddelde brandstofprijs van de 3e 
maand voorafgaand aan de maand van afreis, berekend aan de gemiddelde 
wisselkoers van die 3e maand voorafgaand aan de maand van afreis.
Bij een boeking in de maand van afreis zelf of in de voorgaande maand, 
wordt de reissom evenwel bepaald aan de hand van de meest recente 
bekendgemaakte geactualiseerde brandstofprijs. Afhankelijk van het precie-
ze ogenblik van boeking, is dit de gemiddelde brandstofprijs van de maand 
of de 2e maand voorafgaand aan de maand van afreis.
Lijst prijsaanpassingen:
Zone 1: € 1,50/pers./traject: Ajaccio, Bastia, Lourdes, Brindisi, Catania, 
Lamezia-Terme, Napoli, Olbia, Palermo, Alicante, Almeria, Gerona, Ibiza, 
Jerez, Mahon, Malaga, Palma, Murcia, Reus, Dubrovnik, Split, Brac, Faro, 
Burgas, Varna, Athene, Corfu, Zakynthos, Kavala, Tivat, Djerba en Enfidha
Zone 2: € 2,00/pers./traject: Araxos, Chania, Heraklion, Kos, Mykonos, 
Mytilini, Rhodos, Samos, Santorini, Thessaloniki, Agadir, Marrakech, Antalya, 
Bodrum, Dalaman en Izmir
Zone 3: 2,60 € /pers./traject: Arrecife, Fuerteventura, Las Palmas, La Palma, 

Tenerife, Funchal, Ponta Delgada, Paphos, Hurghada, Marsa Alam, Sharm El 
Sheikh, Luxor, Boa Vista en Sal
Zone 4: € 6,70/pers./traject: Aruba, Cancun, Curaçao, Montego Bay, 
Varadero, Santo Domingo, Punta Cana en Miami 
3.3.1b Fuel Protection Program
Bij boeking van de optie ‘Fuel Protection Program’ is de mogelijkheid tot 
prijsaanpassing van art. 3.3.1a niet van toepassing, en kan er dus géén 
brandstoftoeslag/-korting meer worden aangerekend na boeking bij wijzigin-
gen van de brandstofkost voor het vliegvervoer.
Het ‘Fuel Protection Program’ kan niet worden geboekt voor een pakketreis 
waarvoor er, gezien de afreisdatum, geen prijsaanpassing meer kan gebeu-
ren in overeenstemming met art. 3.3.1a, noch voor reizen met bestem-
ming Lissabon, Malé, Malta, Phuket, Denpasar, Mauritius en Colombo, bij 
afreis vanaf niet-Belgische luchthaven of groepsreizen uitgevoerd door lijn-
vluchten waarbij een minimum aantal deelnemers is vereist voor de uitvoe-
ring.
3.3.2 Andere bestemmingen
De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar andere dan de in art. 3.3.1a ver-
melde bestemmingen is berekend volgens de tarieven die golden op 
31/08/2018 , met inbegrip van de op dat ogenblik gekende brandstoftoesla-
gen.
De door de luchtvaartmaatschappij ná deze datum meegedeelde brandstof-
toeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk 
ervan afgetrokken.
3.4 Vervoer per trein, bus of boot
De prijs voor het vervoer per trein, bus of boot is berekend volgens de 
tarieven die golden op 31/08/2018. De door de vervoersmaatschappij nà 
deze datum meegedeelde toeslagen of kortingen worden netto bij de reis-
som gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.
3.5 Enkel hotel
Hoewel in deze brochure geen aanbiedingen worden gedaan met betrek-
king tot de reservering van enkel het hotelverblijf, is het in sommige geval-
len mogelijk om dezelfde hotels als “enkel hotel” te reserveren. De prijs voor 
de reservering van enkel het hotelverblijf wordt in functie van vraag en aan-
bod bepaald en is dus onderhevig aan prijsschommelingen. De prijs die 
doorgegeven wordt bij de berekening door uw reisagentschap of via onze 
website is bijgevolg de prijs die geldig is indien er op dat ogenblijk ook 
effectief gereserveerd wordt. Er wordt dus niet uitgegaan van de gepubli-
ceerde prijs ‘+ nacht’. In tegenstelling tot bij een pakketreis zijn in de prijs 
van een ‘enkel hotel’ volgende diensten niet inbegrepen: het vervoer naar 
de bestemming, de transfers van en naar het hotel, de diensten van onze 
host(ess) ter plaatse.
4. Betaling van de reissom
4.1 Voorschot
Het voorschot bedoeld in art. 6 van de Algemene voorwaarden is afhankelijk 
van het tijdstip en de aard van de boeking. Een (eventuele) prijsaanpassing 
van de reissom kan geen aanleiding geven tot herziening van het betaalde 
voorschot.
4.1.1 In geval van boeking tot 42 dagen voor de vertrekdag:
30% van de reissom bij ontvangst van de bevestiging. De saldo rekening is 
beschikbaar vanaf 42 dagen voor vertrek en moet uiterlijk vereffend worden 
op de vervaldag.
4.1.2 In geval van een late boeking (minder dan 42 dagen voor de vertrek-
dag):
In geval van een late boeking (minder dan 42 dagen voor de vertrekdag) is 
de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd.
4.1.3 Voor reserveringen van enkel hotel
Voor reserveringen van enkel hotel is de volledige reissom onmiddellijk ver-
schuldigd.
4.2 Laattijdige of niet-betaling

4.2.1 Boekingen 42 dagen of meer voor afreis
Bij niet- of onvolledige betaling van een rekening op de vervaldag zijn van 
rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling ver-
schuldigd:
- conventionele interesten van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag, te 
rekenen vanaf de vervaldag;
- een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde 
bedrag, met een minimum van € 75;
Indien een rekening niet volledig is betaald op de vervaldag heeft TUI het 
recht om de reis na ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annu-
leringsvergoeding voorzien in artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder 
voorbehoud van het recht van TUI om bijkomende schadevergoeding en 
interesten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten 
zullen met de aangerekende vergoeding worden verrekend.
4.2.2 Boekingen minder dan 42 dagen voor afreis
Bij gebreke aan onmiddellijke betaling van de volledige reissom heeft TUI 
het recht om de reis van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annule-
ren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 6 verschul-
digd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van TUI om bijko-
mende schadevergoeding en interesten te vorderen. De eventuele door de 
reiziger betaalde voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding wor-
den verrekend.
5. Voorwaarde voor boeking
Een boeking kan enkel gebeuren door een handelingsbekwame, meerderja-
rige persoon, of een minderjarige persoon onder de in dit artikel vermelde 
voorwaarden. Een boeking door een minderjarige persoon zal worden 
geweigerd tenzij de minderjarige de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, de 
minderjarige bijgestaan wordt door diens ouders of legale voogd, de min-
derjarige de schriftelijke toestemming van die persoon kan voorleggen én 
de verstrekker van de accommodatie waar de minderjarige zal verblijven zijn 
akkoord verleent met een verblijf van (een) niet-begeleide minderjarige(n). 
De boeking zal pas rechtsgeldig tot stand gekomen zijn indien aan al deze 
voorwaarden is voldaan, en nadat de verstrekker van de accommodatie zijn 
schriftelijk akkoord met het verblijf van de minderjarige(n) heeft verstrekt. 
Elke bevestiging van boeking door TUI BELGIUM N.V. gebeurt onder 
opschortende voorwaarde van het ontvangen van de toestemming vanwege 
de aanbieder van de accommodatie.
b) In afwijking van het bovenstaande en in wel aangeduide gevallen 
behoudt TUI BELGIUM zich het recht voor om van deze annuleringskosten 
af te zien door middel van het aanbieden van een accommodatie met 
mogelijkheid tot kosteloze annulering door de reiziger, onverminderd de 
verplichting van de reiziger om de annulering schriftelijk aan de reisorganisa-
tor mede te delen via Mijn TUI, met aanduiding van de referentie van de 
boeking.  Dergelijke mogelijkheid zal steeds voor het afsluiten van de over-
eenkomst ter kennis worden gebracht van de reiziger via de specifieke voor-
waarden opgenomen in het aanbod per accommodatie. De voorwaarden 
voor de kosteloze annulering, in het bijzonder het uiterste tijdstip waarop 
de annulering dient te gebeuren, zullen per specifiek aanbod worden aange-
geven. De afwijking van de gestandaardiseerde annuleringskost zal enkel en 
alleen van toepassing zijn op het onderdeel accommodatie, en niet op 
andere diensten, zelfs indien verschillende diensten in het kader van een 
pakket werden aangekocht.
6. Annulering
De annulering van een gereserveerde reis kan enkel schriftelijk aan de 
reisorganisator medegedeeld worden via Mijn TUI, met aanduiding van de 
referentie van de boeking.
De verschuldigde vergoeding hangt af van het type bestemming (korte, 
middellange of lange afstand) en het tijdstip van de annulering. De annule-
ringskosten worden berekend op de reissom exclusief de administratiekost, 
de premie voor de annulerings- en reis en bijstandsverzekering.

6.5 Afwijkende bepalingen
In geval van voorafbetaling van accommodatie of andere diensten, of vol-
gens de specifieke voorwaarden voor cruises, binnenlands vervoer, rondrei-
zen, bepaalde hotels e.a. kunnen de annuleringskosten tot relatief ver vóór 
de afreis oplopen tot 100%.
Dit bedrag moet verhoogd worden met de door de luchtvaartmaatschappij 
aangerekende vergoeding en de administratiekosten in overeenstemming 
met het tijdstip van de annulering (zie hierboven).
6.6 Infants
In geval van annulering van een infant (een niet-betalend kind jonger dan 2 

jaar) bedraagt de verschuldigde vergoeding € 12,50. Als samen geannuleerd 
wordt met een betalende reisgezel wordt deze kost niet aangerekend.
7. Wijzigingen aan de pakketreisovereenkomst
a. Door de reisorganisator
De reisorganisator houdt zich het recht voor om onbeduidende veranderin-
gen aan de pakketreisovereenkomst aan te brengen. De reisorganisator zal 
de klant hiervan op de hoogte brengen, dit via een duurzame gegevensdra-
ger (bijv. e-mail).
b. Door de klant
Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kos-

ten, naast de eventuele prijsaanpassing. Hou er rekening mee dat eerder 
toegestane kortingen kunnen vervallen, afhankelijk van de gevraagde wijzi-
ging. Actuele promoties zijn eveneens onderworpen aan voorwaarden, en 
mogelijks niet van toepassing in een gewijzigd dossier. U wordt hiervan geïn-
formeerd bij de wijzigingsaanvraag.
De kosten hangen af van het tijdstip van wijziging, van het type bestemming 
(korte, middellange of lange afstand) en de aard van de wijziging. (% van de 
reissom = exclusief de administratiekost, de premie voor annulerings-, reis- 
en bijstandsverzekering)
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Dagen voor vertrek t.e.m. 57 dagen 56 t.e.m. 36 dagen 35 t.e.m. 29 dagen 28 t.e.m. 22 dagen 21 t.e.m. 8 dagen vanaf 7 dagen
7.1 Naamscorrectie; naamswijziging; overdracht

7.1.1 Vakantievluchten € 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 50 per dossier € 50 per dossier € 50 per dossier

7.1.2 Lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (varieert van administratiekosten tot prijs van het 
ticket) + € 25 per dossier

de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (varieert van administratiekosten tot prijs van het 
ticket) + € 50 per dossier

7.2 Taal van de reisdocumenten, leeftijd, kamertype of maaltijdregime

€ 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 50 per dossier € 50 per dossier € 50 per dossier

7.3 Maaltijden, Special Services Requests (assistentie, sportmateriaal, huisdieren,...), Fly Deluxe op de vlucht en Fuel Protection Program

a) reeds geboekte maaltijd, SSR of Fuel Protection Program kan niet meer geannuleerd worden b) bijboeken van maaltijd of SSR kan tot de 3de dag voor de vertrekdag en dit zonder kosten c) bijboeken van Fuel Protection Program (indien toegelaten, 
in overeenstemming met art. 3.3.1.a): € 12,50 per dossier

7.4 Wijziging van hotel of appartement

€ 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier (voor Cabo Verde, Mexico, Thailand, of voor bepaalde 
hotels, eventueel verhoogd met de vergoeding aangerekend door het 
oorspronkelijk geboekte hotel)

100% van de reissom 

7.5 Wijziging van vlucht op zelfde dag; wijziging van luchthaven van vertrek bij heenreis of van aankomst bij terugvlucht

7.5.1 Vakantievluchten € 12,50 per dossier € 12,50 per dossier € 12,50 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier

7.5.2 Lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (varieert van administratiekosten tot prijs van het 
ticket) + € 12,50 per dossier

de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (in de regel prijs van het ticket) 
+ € 25 per dossier

7.6 Wijziging van vertrek- of terugreisdatum of wijziging van bestemming met behoud van reisperiode

7.6.1 Vakantievluchten 
korte afstand *

€ 12,50 per persoon € 50 per persoon € 50 per persoon € 75 per persoon € 150 per persoon 100% van de reissom 

7.6.2 Vakantievluchten 
middellange afstand *

€ 12,50 per persoon € 50 per persoon € 50 per persoon € 150 per persoon € 300 per persoon 100% van de reissom 

7.6.3 Vakantievluchten 
lange afstand *

€ 12,50 per persoon € 50 per persoon € 700 per persoon € 700 per persoon € 700 per persoon 100% van de reissom

7.6.4 Lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (varieert van administratiekosten tot prijs van het 
ticket) + € 12,50 per persoon

de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (in de regel 
prijs van het ticket) + € 25 per persoon

100% van de reissom

7.7 Wijziging van vertrek- en terugreisdatum

7.7.1 Vakantievluchten 
korte afstand *

€ 25 per persoon € 100 per persoon € 100 per persoon € 150 per persoon € 250 per persoon 100% van de reissom 

7.7.2 Vakantievluchten 
middellange afstand *

€ 25 per persoon € 100 per persoon € 100 per persoon € 200 per persoon € 300 per persoon 100% van de reissom 

7.7.3 Vakantievluchten 
lange afstand *

€ 25 per persoon € 350 per persoon € 700 per persoon € 700 per persoon € 700 per persoon 100% van de reissom

7.7.4 Lijnvluchten de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (varieert van administratiekosten tot prijs van het ticket) 100% van de reissom

+ € 12,5 per persoon + € 25 per persoon + € 25 per persoon + € 50 per persoon + € 50 per persoon

7.8 Enkel hotel

kleine wijzigingen: correctie in de naam, wijziging van leeftijd, kamertype, maaltijden en taal van de reisdocumenten, bijboeken van extra persoon in het geboekte kamertype (voor zover de bezetting dit toelaat) en extra hoteldiensten

€ 12,50 per dossier € 12,50 per dossier € 12,50 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier

andere wijzigingen

€ 25 per dossier € 25 per dossier € 25 per dossier € 50 per dossier € 50 per dossier 100% van de reissom

*Indeling van de bestemmingen:
• Bestemmingen korte afstand: Ajaccio, Alicante, Almeria, Bastia, Brac, Dubrovnik, Faro, Split, Gerona, Ibiza, Jerez, Lourdes, Mahon, Murcia, Malaga, Palma de Mallorca, Reus. 
• Bestemmingen middellange afstand: Agadir, Antalya, Araxos, Arrecife, Athene, Brindisi, Boa Vista, Bodrum, Burgas, Catania, Chania, Corfu, Djerba, Dalaman, Enfidha, Fuerteventura, Funchal, Heraklion, Hurghada, Izmir, Kavala, Kos, La 
Palma, Lamezia Terme, Las Palmas, Luxor, Marrakech, Marsa Alam, Mykonos, Mytilini, Napels, Olbia, Paphos, Palermo, Ponte Delgada, Rhodos, Sal, Samos, Santorini, Sharm El Sheikh, Tenerife, Thessaloniki, Tivat, Varna, Zakynthos. 
• Bestemmingen lange afstand: Aruba, Cancun, Curaçao, Miami, Montego Bay, Punta Cana, Santo Domingo, Varadero. 
• Lijnvluchten Middellandse Zeegebied: Lissabon, Malta. 
• Lijnvluchten andere bestemmingen: Malé, Colombo, Mauritius, Phuket, Denpasar.

8. Aansprakelijkheid 
8.1 Algemeen
De aansprakelijkheid wordt geregeld door de Wet van 21 november 2017 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator (indien van toepas-
sing) is niet betrokken in geval van overmacht, een gebeurtenis die hij zelfs 
met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of ver-
helpen of situaties zoals opgesomd in artikel 50 van de Wet van 21 novem-
ber 2017.
8.2 ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 
2111/2005 is de reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan 
van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploita-
tieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan 
geconsulteerd worden op http://air-ban.europa.eu.
8.3 Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr. 
2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de 
exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw 
vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de 
boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de 
vlucht zal uitvoeren. In de brochure vindt u de lijst van de maatschappijen 
die hiervoor in aanmerking komen.
De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u meege-
deeld bij het toesturen van de vliegtickets. Indien zich naderhand wijzigingen 
voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in elk geval voor de 
check-in of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in 
meer plaatsvindt, bij het instappen.
8.4 Lijst van exploiterende luchtvaartmaatschappijen
De vluchten worden in de regel uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij 
TUI Airlines Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te Luchthaven natio-
nal 40 P Box 1, B-1930 Zaventem (België), ondernemingsnummer 

0861.741.466, bekend onder de handelsnaam TUI fly. Een aantal vluchten 
wordt uitgevoerd in samenwerking met Freebird Airlines.
Voor een aantal bestemmingen wordt beroep gedaan op lijnvluchtmaat-
schappijen waaronder Air Malta, Croatia Airlines, TAP Air Portugal, Brussels 
Airlines, Etihad Airways en Qatar Airways.
8.5 Wijzigingen en errata
Dit aanbod werd opgemaakt volgens de op het ogenblik van de redactie 
beschikbare gegevens. Eventuele errata en/of wijzigingen zullen als dusdanig 
zo vlug mogelijk meegedeeld worden.
8.6 Begin en einde van de diensten
De diensten van de reisorganisator nemen een aanvang op de luchthaven 
van vertrek en eindigen op de luchthaven na de terugvlucht bij vliegtuigrei-
zen, respectievelijk de op- en afstapplaats bij andere vervoermiddelen.
9. Klachtenregeling
9.1 Klachten op de bestemming
Elke klacht moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld worden, liefst in 
deze volgorde:
- Aan de betrokken dienstverlener
- Aan de vertegenwoordiger van de reisorganisator tijdens de bezoekuren of 
telefonisch (nadere gegevens in de reisdocumenten)
Indien de klacht enkel na de vakantie ingediend wordt, kunnen de feiten 
niet altijd vastgesteld worden en kan het recht tot compensatie vervallen.
Werd de gemelde klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de 
reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, moet de reiziger uiter-
lijk één maand na het einde van reisovereenkomst bij de doorverkoper of 
anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangst-
bewijs een officiële klacht indienen.
9.2 Niet verkregen diensten
De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voor-
legging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk ver-
meld staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmer-
king komen voor terugbetaling.

9.3 Bewijsstukken
Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te wor-
den voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aan-
merking worden genomen. Voor het indienen van een klacht inzake de uit-
voering van een vlucht kan de voorlegging worden gevraagd van het ticket 
en de originele instapkaart (boarding pass).
10. Reisdocumenten
- In geval van bevestiging meer dan 14 dagen voor de afreisdag, worden de 
reisdocumenten toegestuurd aan de doorverkoper.
- In geval van bevestiging minder dan 14 dagen voor de afreisdag, wordt de 
link naar de elektronische documenten verstuurd via Messenger naar de 
doorverkoper.
Alle elektronisch verstuurde reisdocumenten zijn geldig en dienen niet meer 
ingeruild te worden.
Mochten de reisdocumenten originele tickets bevatten, die niet via 
Messenger kunnen verstuurd worden, dan worden ze alsnog naar de door-
verkoper verstuurd.
Voor reserveringen met bevestiging minder dan 7 werkdagen voor de afreis-
dag, worden de reisdocumenten met een koerierdienst verstuurd en dit op 
kosten van de reiziger.
11. Informeringsplicht
De reizigers worden verzocht kennis te nemen van belangwekkende inlich-
tingen betreffende diverse aspecten van hun vakantie. De onderscheiden 
rubrieken zijn opgenomen in de tekst ‘Belangrijke informatie’.
12. Impressum
Aanbod geldig vanaf 31/08/2018.
De gepubliceerde prijzen vervallen bij de volgende uitgave van het prijzen-
boek.
TUI Belgium nv, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende
Ondernemingsnummer 0408479965, RPR Oostende
Verantwoordelijke uitgever: TUI Belgium nv

BELANGRIJKE INFORMATIE
1. Inleiding
Het is noodzakelijk kennis te nemen van de hiernavolgende informatie. 
Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk dat een aantal van 
de onderstaande bepalingen niet van toepassing is op uw boeking.
2. Uw reis 
Het is raadzaam vooraf inzicht te verwerven in de gewoonten en gebruiken 

van het land dat u zult bezoeken. Vertrouwd raken met de plaatselijke 
gewoonten en eigenheden helpt u om van uw reis een onvergetelijke bele-
venis te maken. Houd u bij uw voorbereidingen rekening met eventuele 
tegenvallers zoals vertraging of ongunstige weersomstandigheden.
3. De reisorganisator kan veel regelen, maar niet alles
Een groot deel van de diensten wordt niet door de reisorganisator zelf uit-

gevoerd maar door bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen en hoteliers. Voor 
de goede uitvoering ervan is de reisorganisator dus ook van hen afhankelijk. 
Ondanks een zorgvuldige keuze kan er toch nog wat mis gaan en dat is niet 
altijd afhankelijk van mensen, maar ook van lokale gebruiken, technische 
elementen of weersomstandigheden.
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4. Accommodatie
4.1 Hotelbeoordeling
HOTELSTERREN
Bij het hotel vindt u de officiële categorisering die door de toeristische 
autoriteiten van het desbetreffende land werd toegekend, onder de vorm 
van sterren. Deze kwalificatie houdt naast een aantal meetbare criteria 
(oppervlakte van de kamer, balkon, airconditioning, ...) rekening met de aan-
wezigheid van faciliteiten in en rond het hotel. Die normen hebben geen 
betrekking op de kwaliteit van maaltijden en dienstverlening. De kwalificatie 
van hotels door de toeristische instanties van elk land is volledig verschil-
lend. De officiële categorisering wijkt dus af van de in België gehanteerde 
normen en houdt geenwaardeoordeel vanwege de reisorganisator in (tenzij 
anders vermeld, bijvoorbeeld bij Noord-Amerikaanse hotels). De aanduiding 
met sterren geeft samen met de hotelbeschrijving en de prijs inzicht over 
wat ter plaatse verwacht kan worden.
Hotelbeoordeling Noord-Amerika
Er bestaat geen officiële hotelclassificatie in Noord-Amerika. De eigen 
beoordeling vanwege TUI is aangeduid met sterren.
4.2 Foto’s / Kamertypes
De foto’s en ontwerptekeningen in deze publicatie geven enkel een impres-
sie weer van uw verblijfplaats en van de accommodatie. In de meeste hotels 
en residenties bieden wij verschillende kamertypes aan, maar wij kunnen 
niet elk kamertype afbeelden. Het is mogelijk dat u een ander kamertype 
hebt geboekt dan het afgebeelde. Hotelkamers van een zelfde type kunnen 
ook onderling variëren qua inrichting en interieur en kunnen dus verschillen 
van de afgebeelde kamer. Dat geldt ook voor andere verblijfsvormen. Ook 
de grootte van de kamers is variabel.
4.3 Met 3 of 4 in één kamer
De slaapgelegenheid voor de derde en vierde persoon kan verschillende 
vormen aannemen: sofa, bijzetbed of plooibaar bed. Houd u er echter reke-
ning mee dat de beschikbare ruimte, het comfort en de privacy beperkter 
zullen zijn wanneer drie of vier personen samen een kamer betrekken. Deze 
formule biedt soms voordelen in de vorm van een prijsvermindering. 
Kamers voor drie en vier personen zijn niet overal beschikbaar.
NOORD-AMERIKA
Als meer dan twee volwassenen de kamer delen en de kamer beschikt 
slechts over twee slaapplaatsen, kan ter plaatse een rollaway gevraagd wor-
den (indien beschikbaar). Betaling direct aan het hotel.
Family Plan: houdt in dat kinderen tot een bepaalde leeftijd gratis logeren in 
de kamer van minimum twee betalende volwassenen op basis van het 
bestaande aantal bedden. Een dubbele kamer beschikt over één of twee 
bedden.
Kinderen alleen in de kamer: tot een bepaalde leeftijd (meestal zelfs 21 
jaar) mogen kinderen slechts een kamer betrekken als ze die delen met een 
volwassene. Die leeftijd is vastgesteld door de desbetreffende Amerikaanse 
staat of Canadese provincie. Hotels kunnen de officiële leeftijdsgrens zelfs 
nog verhogen. 
Kamers in grote steden(VSA, Canada): in grote steden hebben standaardka-
mers meestal heel beperkte afmetingen met maximaal één bed.
4.4 Eenpersoonskamer (‘single’)
De vraag naar eenpersoonskamers is groter dan het aanbod. Ondanks een 
soms fikse meerprijs kunnen die minder riant ingericht zijn dan tweeper-
soonskamers.
Moderne hotels echter bieden vaak tweepersoonskamers voor alleenge-
bruik.
4.5 Airconditioning 
Er bestaan verschillende aircosystemen, van individueel regelbaar over indi-
vidueel activeerbaar tot centraal gestuurd. Naargelang de plaatselijke 
omstandigheden (energiebesparingen, al dan niet ten gevolge van proble-
men met de algemene energievoorziening) kan het functioneren ervan wor-
den beperkt tot een aantal uren per dag of nacht. Aircotoestellen op de 
kamer kunnen lawaaiierig zijn.
4.6 Safe
Het gebruik van een safe op de kamer is niet overal gratis. De aansprakelijk-
heid van de hotelhouder bij diefstal/verlies van de inhoud is beperkt. Het 
blijft aangewezen waardevolle voorwerpen ter bewaring te geven in de 
hotelkluis.
Noord-Amerika
4.7 Resort Fees -facility charges: verscheidene hotels in de Verenigde 
Staten (meestal resorts) rekenen per dag een bedrag aan voor faciliteiten 
(sport, fitness, enz.) die ze hun gasten ter beschikking stellen. Die kosten 
blijven verschuldigd, ook al maken de gasten van die voorzieningen geen 
gebruik. Deze kosten moeten in het hotel zelf afgerekend. Omdat niet 
steeds vooraf bekend is welke hotels ze aanrekenen, zijn ze niet in onze prij-
zen opgenomen.
4.8 Maaltijden
Bij kamer en ontbijt kunt u het ontbijt nemen vanaf de dag na aankomst 
tot en met de dag van vertrek. Verblijf in halfpension omvat ontbijt en 
avondmaal vanaf het avondmaal op de dag van aankomst tot en met het 
ontbijt de dag van het vertrek.
Verblijf in volpension vangt aan met het middagmaal op de aankomstdag en 
eindigt met een ontbijt bij vertrek.
Bij late aankomst of vroeg vertrek kan het gebeuren dat u een maaltijd mist. 
Sommige hoteliers zijn inschikkelijk bij de vraag naar een vervangende maal-
tijd, lunchpakket of vervroegd ontbijt. Een gemiste maaltijd door een gewij-
zigde dienstregeling of door vertraging (op de heen- en/of terugreis) komt 
niet in aanmerking voor terugbetaling. Bij lage hotelbezetting kan om prak-
tische en economische redenen beslist worden het buffet te vervangen door 
bediening aan tafel. In andere gevallen kan de hoteldirectie beslissen de 
tafelbediening te vervangen door een geheel of gedeeltelijk buffet. De 
reisorganisator wordt hierover niet geïnformeerd. De wijze van serveren is in 
principe niet van invloed op de kwaliteit van het aanbod. In de regel is wijzi-

ging dus geen grond voor vergoeding. Afhankelijk van de weersomstandig-
heden kunnen bepaalde buitenfaciliteiten, restaurants of bars gesloten zijn. 
Dit kan niet leiden tot terugbetaling. Bij de maaltijden is drank niet inbegre-
pen, tenzij anders vermeld. In de restaurants moet men rekening houden 
met eventuele kledingvoorschriften. 
Formule All Inclusive: drank, maaltijden en allerlei faciliteiten zijn inclusief 
(raadpleeg de hotelbeschrijving voor details: tijd en plaats waar maaltijden 
en andere diensten aangeboden worden, kunnen verschillen van de gege-
vens in de beschrijving. Het hotel zelf bepaalt wat de formule all inclusive 
precies bevat. De diensten eindigen na het ontbijt op de dag van vertrek. 
Sommige hotels laten u van de faciliteiten genieten tot het tijdstip van uw 
vervoer naar de luchthaven. 
NOORD-AMERIKA: 
Ontbijt: als een continentaal ontbijt inclusief is, blijft dit meestal beperkt tot 
koffie, thee, een donut, cake of croissant. Bekertjes, borden en bestek kun-
nen van plastic zijn. In veel hotels wordt dit ontbijt staande in de lobby 
genomen.
4.9 Aankomst en vertrek
Volgens de geldende regel is een hotelkamer pas in de loop van de middag 
toegankelijk (dag van aankomst). De dag van vertrek moet de kamer in de 
loop van de ochtend verlaten worden, ook als de terugreis maar in de voor-
avond of later gepland is. U kunt aan de receptie vragen de kamer langer te 
houden (tegen betaling). De mogelijkheid daartoe is afhankelijk van de 
hotelbezetting.
4.10 Waarborg 
a) De meeste hotelhouders, zeker in Noord-Amerika, vragen uw creditcard-
nummer bij het inchecken, als waarborg voor extra uitgaven. Bij gebrek aan 
een creditcard wordt een waarborg in contanten gevraagd.
b) Bij studio’s en appartementen wordt een waarborg gevraagd voor het 
gebruik van huishoudelijke benodigdheden. Deze waarborg wordt op het 
einde van het verblijf terugbetaald na aftrek van eventuele schade.
c) De hotelier kan een waarborg vragen voor het gebruik van bepaalde faci-
liteiten die al dan niet gratis ter beschikking staan: sportmateriaal, safe, 
handdoeken,...
4.11 Overboeking
Het gebeurt dat hotels te veel reserveringen aannemen. Hoteliers vermijden 
graag leegstand en stellen daarom soms meer kamers dan het hotel heeft, 
beschikbaar voor verhuring. Omdat er altijd afzeggingen op het laatste 
moment zijn, leidt dit er zelden toe dat gasten geweigerd moeten worden, 
maar soms ontstaat er wel degelijk een probleem.
Mocht uw eigen reservering hierdoor geraakt worden, dan brengen wij u zo 
snel mogelijk op de hoogte en bieden u een passend alternatief aan. In uit-
zonderlijke gevallen bereikt de informatie van de hotelier ons niet tijdig en 
krijgt u het bericht pas bij aankomst op uw vakantiebestemming. Een alter-
natief aanbod zal minstens van dezelfde (prijs)categorie zijn, vergelijkbare 
faciliteiten hebben en indien mogelijk gelegen zijn in dezelfde plaats of 
regio. De artikelen 10 en 12 van de Algemene Voorwaarden (zie elders in de 
brochure) zijn bij overboeking onverkort van toepassing.
4.12 Terminologie
a) Bungalow: sommige hotels bieden kamers aan in bungalows, die naast 
elkaar liggen of gegroepeerd staan, maar altijd los van het hoofdgebouw. 
Indien de bungalow over meerdere woonlagen beschikt, kan uw kamer 
zowel beneden als op de verdiepingen liggen. Een dergelijke bungalow kan 
door de hotelier omschreven worden als ‘villa’, ‘maisonnette’ e.d. 
b) Uitzicht op zee: een kamer met uitzicht op zee biedt niet de garantie dat 
het uitzicht geheel onbelemmerd is. Het kan beperkt worden door bomen, 
plantengroei of gebouwen.
c) Zeezijde: uitzicht op zee is hierbij niet gegarandeerd.
d) Balkon: niet noodzakelijk uitgerust met stoelen en/of tafel. In sommige 
hotels kunnen de afmetingen van de balkons onderling verschillen. 
e) Minibar/koelkast: een minibar heeft een beperkt tot uitgebreid drankas-
sortiment (betaling ter plaatse), een koelkast niet. Ook voor het gebruik van 
een koelkast kan een vergoeding gevraagd worden.
f) Hoofdkussenservice: deze dienst betekent dat u ter plaatse in het hotel 
uw keuze kunt maken uit verschillende types hoofdkussens; gratis of tegen-
betaling en afhankelijk van beschikbaarheid.
g) Adults only: het hotel aanvaardt enkel volwassen gasten; bij de hotelbe-
schrijving wordt de minimumleeftijd vermeld. Geldig is de leeftijd die men 
heft bij aankomst in het vakantieverblijf. Indien de hotelier een afwijking 
vaststelt tussen de werkelijke leeftijd en deze vermeld op de hotelbon, zal 
hij de toegang tot het vakantieverblijf weigeren. Eventuele extra kosten hier-
door veroorzaakt, zijn ten laste van de reiziger.
4.13 Faciliteiten en sporten
a) Sommige faciliteiten van het hotel kunnen gedeeltelijk of volledig toegan-
kelijk zijn voor niet- hotelgasten: strand, discotheek, restaurants, enz.
b) De mogelijkheden voor watersporten en andere activiteiten in de open-
lucht kunnen beperkt worden als de weersomstandigheden dit vereisen.
4.14 Kamerdiensten
In sommige hotels, afhankelijk van de categorie of het eigen milieubeleid, 
worden handdoeken en lakens niet elke dag ververst. In sommige landen is 
er op rust- en feestdagen slechts een beperkte dienstverlening in de hotels.
4.15 Gastenbestand
Op de samenstelling van het gastenbestand heeft de reisorganisator (tour-
operator) geen enkele invloed. De hotels in onze brochures worden ook in 
andere landen geboekt. De clientèle is dus erg uiteenlopend. Activiteiten en 
animatie worden in het hotel worden soms georganiseerd in functie van de 
samenstelling van het gastenbestand.
4.16 WIFI
De vermelding wifi betekent dat er in het hotel een aansluiting ter beschik-
king is - al dan niet tegen betaling - echter niet noodzakelijk in de kamers 
zelf. De aansluiting kan een beperkt bereik hebben.

5. Vlucht
5.1 Dienstregeling 
De dienstregeling wordt vermeld onder voorbehoud en is dus onderhevig 
aan wijzigingen, zelfs na ontvangst van de reisdocumenten. De dienstrege-
ling wordt daardoor niet beschouwd als een wezenlijk deel van de reis (zie 
elders in de brochure). Een extra stop om technische of andere redenen 
doet geen afbreuk aan de indicatie ‘rechtstreekse vlucht.’ Door de sterk toe-
genomen drukte in het luchtruim en internationaal opgelegde veiligheids-
maatregelen, kunnen er vertragingen optreden. Indien bij terugkeer geen 
openbaar vervoer meer mogelijk is, acht de reisorganisator zich hiervoor niet 
aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor stakingsacties en weersomstandigheden, 
die tot soms tot aanmerkelijke vertragingen leiden. 
Noord-Amerika: extra kosten bij vluchtonderbreking. Indien de reis voor het 
bereiken van de eindbestemming gedurende meer dan 24 uur onderbroken 
wordt (stopover), betaalt de passagier bij het opnieuw registreren van de 
bagage ter plaatse ongeveer 25 USD (USA) 25 CAD (Canada) (tarieven 
afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij).
Veiligheid
Bij vertrek naar de Verenigde Staten zal reeds aan de incheckbalie uw ver-
blijfsadres worden gevraagd of het adres van de maatschappij waar u een 
auto hebt gehuurd. In het vliegtuig dient u een douaneformulier in te vullen. 
Bij aankomst wordt van u een foto genomen en neemt men uw vingeraf-
drukken. Ook als u doorvliegt, dient u bij aankomst in de eerste stad van de 
VS of Canada uw bagage op te halen en weer te registreren voor uw ver-
volgvlucht (niet bij terugreis) Belangrijk is dat u uw bagage niet op slot doet, 
daar de veiligheidsdiensten controles houden. Als uw koffer afgesloten is, 
wordt het slot opengebroken. U krijgt hiervoor geen vergoeding. Het ver-
voer van dieren, bloemen, planten, fruit en etenswaren is aan strikte richtlij-
nen onderworpen
5.2 Herbevestiging terugvlucht
Bij lijnvluchten is het aangewezen dat u zelf uw terugvlucht bevestigt uit 
een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie.
5.3.1 Aanstaande moeders
Een zwangere vrouw mag vliegen tot het einde van de 35e week van de 
zwangerschap (32 weken bij meervoudige zwangerschap) met een medische 
verklaring in het Nederlands, Frans of Engels, waarin bevestigd wordt dat er 
geen risico bestaat voor de zwangerschap of voor een vroegtijdige geboorte. 
5.3.2 Kinderen onder de 2 jaar (infants)
Kinderen jonger dan 2 jaar bij heen- en terugreis, hebben geen eigen zit-
plaats en moeten reizen op de schoot van een volwassene. Om veiligheids-
redenen is het aantal baby’s aan boord beperkt. Een kinderwagen (opvouw-
baar) of reiswieg wordt gratis vervoerd in de bagageruimte, maar wordt 
soms ook toegelaten in de bergruimte van het passagiersgedeelte. Een 
bagagelabel is noodzakelijk, ook voor het gebruiksvoorwerp dat mee aan 
boord wordt genomen door de passagier.
5.4 Bagage
Onderstaande bepalingen zijn algemeen geldend. Opgelet: bij bepaalde 
luchtvaartmaatschappijen kunnen afwijkende regels van toepassing zijn. 
Gratis vervoerde bagage: 1 koffer van maximaal 20 kg per passagier. (Noord-
Amerika: 23 kg). Overgewicht kan bij inscheping gefactureerd worden. Een 
reiskoffer mag hoogstens 32 kg wegen.
Waardevolle voorwerpen horen niet thuis in de reiskoffer, evenmin als 
breekbare voorwerpen en bederfbare waren. Handbagage: per persoon is 1 
stuk met kleine afmetingen toegelaten (56 x 45 x 25 cm: totale afmeting 
maximaal 115 cm), gewicht maximaal 10 kg. Tot handbagage worden even-
eens gerekend foto- en filmcamera’s, tax free-aankopen, paraplu, lectuur 
enz. Sportmateriaal wordt samen met de andere bagage gewogen.
U betaalt het overgewicht volgens het tarief van de luchtvaartmaatschappij. 
Buitenmaatse bagage wordt vervoerd op risico van de passagier.
5.4.1 Schade of verlies
Voor elk stuk bagage dat u inscheept, ontvangt u een genummerd ont-
vangstbewijs. In geval van beschadiging, niet-levering of verlies van bagage 
moet u aangifte doen bij de luchthavendiensten ter plaatse en hiervan een 
ontvangstbewijs kunnen voorleggen. Bij het zoekraken van bagage moet u 
op de luchthaven aan de balie Lost & Found (verloren bagage) een PIR 
(Property Irregularity Report) laten invullen. Hetzelfde geldt voor beschadig-
de bagage (DBR of Damaged Baggage Report). Zonder dit document kunt 
u achteraf geen vergoeding krijgen.
5.5 Medicatie
Indien u medicijnen gebruikt is het aan te bevelen deze mee te nemen in 
de handbagage. Voorts raden wij u aan een verklaring van uw arts mee te 
nemen waarop de Latijnse benaming van de door u gebruikte medicatie 
vermeld wordt. Ook de bijsluiter van de medicatie is nuttig wanneer u in het 
buitenland medicijnen nodig hebt. Merknamen van de medicijnen verschil-
len van land tot land, de farmacologische formule echter niet. Sommige 
medicatie moet worden aangegeven bij de douane. Een medische verklaring 
van uw arts is dan vereist. Vergeet ook uw reisapotheek niet; uw huisarts of 
apotheker kan u helpen bij de samenstelling ervan.
5.6 Douaneformaliteiten
Op de invoer van tax free-producten staat een beperking. Ook andere pro-
ducten mogen niet volledig vrij worden ingevoerd. Informeer op de luchtha-
ven van vertrek naar de voorwaarden voor het land waar u naartoe reist en 
voor uw terugkeer naar de EU. De Belgische overheid stelt een app ter 
beschikking waar u een antwoord vindt op al uw vragen betreffende invoer-
taksen.  De app werd door de douanediensten ontwikkeld en is gratis te 
downloaden (+ hyperlink op websites).
5.7 Aansprakelijkheid luchtvervoer
De aansprakelijkheid betreffende het luchtvervoer wordt geregeld door de 
Conventie van Montreal indien het vervoer gebeurt tussen landen die deze 
conventie hebben onderschreven of bij rondreizen die daar beginnen en 
eindigen. Voor het andere vervoer blijven de limieten van de Conventie van 
Warschau en het aanvullende Protocol van Den Haag van kracht.
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5.7.1 Conventie van Montreal
De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen van de Europese 
Unie wordt geregeld door de Conventie van Montreal (1999), de verorde-
ning (EG) nr.2027/97 (gewijzigd door verordening (EG) nr. 889/2002), en de 
verordening (EG) nr. 261/2004.
Deze informatieve kennisgeving geeft een samenvatting van de aansprake-
lijkheidsregels die luchtvaartmaatschappijen van de Gemeenschap in over-
eenstemming met de EG-wetgeving en het Verdrag van Montreal toepas-
sen.
SCHADELOOSSTELLING BIJ OVERLIJDEN OF LETSEL
De aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van passagiers is niet door 
financiële limieten beperkt. Voor schade tot 113.100 Bijzondere 
Trekkingsrechten. BTR (bij benadering € 147.000) kan de luchtvaartmaat-
schappij vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten. Boven dat 
bedrag kan ze zich tegen een vordering verzetten als ze het bewijs kan leve-
ren dat ze niet nalatig is geweest of anderszins in gebreke is gebleven.
VOORSCHOTTEN
Als een passagier gewond raakt of om het leven komt, moet de luchtvaart-
maatschappij binnen 15 dagen nadat de schadevergoedingsgerechtigde 
geïdentificeerd is, een voorschot uitbetalen om aan de onmiddellijke econo-
mische behoeften tegemoet te komen. In geval van overlijden kan het voor-
schot niet minder dan 16.000 BTR (bij benadering 
€ 18.000) bedragen.
VERTRAGING VAN PASSAGIERS
In geval van vertraging van passagiers is de luchtvaartmaatschappij aanspra-
kelijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen 
heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om 
dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van 
passagiers is beperkt tot 4.694 BTR (bij benadering 
€ 5.250).
VERTRAGING VAN BAGAGE
In geval van vertraging van bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprake-
lijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen 
heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om 
dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van 
bagage is beperkt tot 1.131 BTR (bij benadering 
€ 1.470).
VERNIETIGING, VERLIES OF BESCHADIGING VAN BAGAGE
De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor vernietiging, verlies of 
beschadiging van bagage tot een maximum van 1.131 BTR (bij benadering 
€ 1.470). Wanneer het aangegeven bagage betreft, is de maatschappij ook 
aansprakelijk indien zij niet in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al 
beschadigd was. Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is de lucht-
vaartmaatschappij slechts aansprakelijk als zij in gebreke is gebleven.
HOGERE LIMIETEN VOOR BAGAGE
Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden indien de passagier voor-
dat hij aan boord is gegaan, een speciale verklaring heeft afgelegd en een 
aanvullende vergoeding heeft betaald.
KLACHTEN OVER BAGAGE
Als de bagage beschadigd, vertraagd, vermist of vernietigd is, moet de pas-
sagier zo spoedig mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij een schriftelijke 
klacht indienen. In geval van beschadiging van aangegeven bagage moet de 
passagier binnen zeven dagen een schriftelijke klacht indienen en in geval 
van vertraging van aangegeven bagage binnen 21 dagen na de datum waar-
op de bagage tot zijn beschikking is gesteld.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CONTRACTUELE VERVOERDER EN DIE 
VAN DE FEITELIJKE VERVOERDER
Als de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verzorgt niet dezelfde is als de 
maatschappij waarmee het vervoerscontract is gesloten, heeft de passagier 
het recht een klacht of een vordering tot schadeloosstelling aan elk van bei-
de maatschappijen te richten. Indien de naam of code van een luchtvaart-
maatschappij op het ticket staat, is die maatschappij de vervoerder waar-
mee het vervoerscontract is gesloten.
TERMIJN VOOR GERECHTELIJKE PROCEDURE
Een gerechtelijke procedure tot het verkrijgen van schadeloosstelling moet 
worden begonnen binnen twee jaar na het tijdstip van aankomst van het 
vliegtuig of het tijdstip waarop het vliegtuig had moeten aankomen.
5.7.2 Conventie van Warschau
Indien het een reis betreft naar of vanuit een land dat de Conventie van 
Montreal niet heeft onderschreven, blijft de Conventie van Warschau° gel-
den tenzij de vlucht uitgevoerd wordt door een vervoerder gevestigd in de 
Europese Unie. ° Hiermee wordt bedoeld de conventie tot het brengen van 
eenheid in enige bepalingen betreffende het internationale luchtvervoer, 
gesloten te Warschau in 1929, of genoemde conventie zoals gewijzigd te 
Den Haag in 1955 en/of Montreal in 1975. Bij overlijden of lichamelijk letsel 
alsook in geval van verlies, beschadiging of vertraging van bagage wordt de 
aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen door deze conventie 
beperkt.
5.8 Vocabularium
Het toeristisch vocabularium wijkt soms af van de gangbare betekenis.
- Check-in (registratie): bij aankomst in de luchthaven kijkt u eerst op de 
vertrekborden in welke rij (‘row’) de inscheping van uw vlucht plaats heeft. 
In deze rij bevindt zich de balie met uw vluchtnummer of naam van de 
luchtvaartmaatschappij. Hier meldt u zich.
- Gate: vertrek’poort’: de plaats waar u aan boord van het vliegtuig gaat, 
aangeduid met een letter en een cijfer. De letter staat voor een deel van het 
gebouw, het cijfer staat voor de poort in dat deel van het gebouw. Zorg er 
steeds voor minstens 30 minuten voor het vertrek van de vlucht aan de 
‘gate’ te zijn.
- Boarding pass: instapkaart. Aan de check-in (registratie) toont u o.m. uw 
vliegtuigticket. U krijgt daar uw instapkaart waarmee u voorbij de grenscon-
trole kunt en nadien plaats krijgt in het vliegtuig. Op uw instapkaart staat 

het nummer van de ‘gate’ en het tijdstip waarop u zich daar ten laatste 
moet aanmelden. Ook vermeldt deze kaart uw stoelnummer.
- Customs: douane.
- Departure: vertrek.
- Direct flight: rechtstreekse vlucht: u hoeft niet over te stappen op een 
ander vliegtuig. Het kan evenwel gebeuren dat er een tussenlanding 
gemaakt wordt om andere passagiers te laten in- of uitstappen. In enkele 
gevallen moet u hierbij zelf uitstappen. 
- Luggage: bagage.
- Pax: dit is de benaming voor passagier. Bijvoorbeeld 3 pax = 3 personen.
- PO (Purchase Order): dit is het reserveringsnummer van uw reis. Eén dos-
sier = één PO-nummer.
- Vluchtnummer: staat op uw vliegtuigticket en bestaat uit letters en cijfers. 
De letters staan voor de luchtvaartmaatschappij, de cijfers voor de vlucht. 
Heen- en terugvlucht hebben verschillendevluchtnummers.
6. Reisduur en vluchtdagen
De dagen waarop de heen- en terugvlucht plaatshebben, worden niet gere-
kend tot de verblijfsdagen. Als op die dagen als gevolg van de vluchttijden 
het verblijf op de vakantiebestemming ingekort wordt, zal daar geen financi-
ele vergoeding tegenover staan. Als de terugvlucht door omstandigheden 
uitgesteld wordt tot na middernacht, is dat geen inbreuk op het reiscontract 
en staat daar geen financiële vergoeding tegenover.
7. Op de bestemming
7.1 Klimaat
De klimaattabellen in de brochure werden overgenomen van de toeristische 
diensten van het desbetreffende land. Deze gegevens zijn gemiddelden en 
worden vermeld ter informatie. Ze geven echter geen enkele garantie voor 
het weer tijdens het verblijf. Dit geldt ook voor de gegevens over het klimaat 
en de weersvoorspelling die u terugvindt op onze website. De zuidelijke sta-
ten van de USA, Costa Rica en de Caraïben zijn in de regel orkaangevoelig 
van juni tot november. De doortocht - waarvan het tijdstip, het traject en 
de kracht onvoorspelbaar zijn - gaat meestal gepaard met rukwinden en 
stortregens en heeft soms grote ravages tot gevolg. Het vakantieplezier kan 
desgevallend beperkt worden en vluchtvertragingen zijn mogelijk. Het 
regenseizoen loopt van april-mei tot oktober-november.
7.2 Voor- en naseizoen
Bepaalde faciliteiten kunnen in het voor- en naseizoen niet beschikbaar zijn 
en winkels, restaurants en uitgaansmogelijkheden kunnen gesloten zijn. Ook 
kan het dat bepaalde georganiseerde activiteiten en/of -avonden in het 
hotel alleen plaatsvinden als er voldoende deelnemers zijn. De beslissing 
hierover ligt bij het desbetreffende hotel. Hiertegenover staan dan weer 
enkele voordelen: wie in voor- of naseizoen reist, geniet van meer rust en 
ruimte en kan rekenen op een aanzienlijk lagere prijs.
7.3 Buitensporten
De in de hotelbeschrijving aangeduide watersporten worden in een aantal 
gevallen georganiseerd door zelfstandige exploitanten, al dan niet in 
opdracht van de hotelhouder. Naargelang de weersomstandigheden kan het 
gebeuren dat besloten wordt de mogelijkheden voor watersporten en ande-
re activiteiten in de openlucht te beperken. De beslissing hierover ligt bij het 
desbetreffende hotel. Hieraan is geen terugbetaling gekoppeld. 
7.4 Bouwwerkzaamheden
Nieuwbouw en renovatie zijn een alledaags verschijnsel. Vooral in vakantie-
plaatsen in opkomst rijzen soms in snel tempo hotels, restaurants, bars en 
andere commerciële projecten uit de grond. Bestaande gebouwen moeten 
ook periodiek aan de nieuwe noden en behoeften van de vakantieganger 
aangepast worden. Op openbare en privé-bouwactiviteiten in de buurt van 
uw hotel kunnen wij als reisorganisator helaas geen enkele invloed uitoefe-
nen. Zodra wij van bepaalde werkzaamheden in het hotel op de hoogte zijn 
waarschuwen wij u wel vooraf. Dit kan zijn op het ogenblik van de boeking 
of erna, naargelang het tijdstip waarop wij deze informatie krijgen.
7.5 Excursies en autoverhuur
Hoewel de vertegenwoordigers van de reisorganisator op de bestemming 
tickets kunnen verkopen voor excursies, maakt deze tussenkomst geen deel 
uit van de reisovereenkomst. Daarenboven handelen zij in opdracht en voor 
rekening van lokale ondernemers. De reisorganisator is daarom niet aan-
sprakelijk voor tekortkomingen in de organisatie en de exploitatie van deze 
diensten. Het is dus raadzaam een mogelijke betwisting ter plaatse te rege-
len.
Autoverhuur Noord-Amerika: 
- Rijbewijs
 Uw nationaal rijbewijs dient te voldoen aan de Europese normen. Ook als u 
beschikt over een internationaal rijbewijs dient u uw nationaal rijbewijs bij u 
te hebben.
- Verzekeringen
 Ter plaatse zullen u extra verzekeringen voorgesteld worden. Aan te raden 
bij Alamo is de verzekering Roadside Service Plan; bij Avis Roadside Safety 
met dekking van onder meer sleepkosten, schade aan ruiten en banden. 
Deze polissen zijn optioneel, u kunt ze dus afwijzen.
- Wagentype
 Mogelijk biedt men u een groter (en duurder wagentype) aan. De meerprijs 
die men u plaatselijk voor een grotere wagen berekent, kan aanzienlijk zijn. 
Informeren naar de totale kosten van de wagenomwisseling voorkomt 
teleurstelling achteraf.
- Huurovereenkomst
 Ter plaatse wordt een verhuurcontract opgesteld. Als u extra’s hebt gekozen 
(verzekeringen, grotere wagen, enz.) worden die daarin mét prijsvermelding 
opgenomen. Alle extra kosten worden verhoogd met lokale en federale hef-
fingen. U kunt pas met de wagen wegrijden als u de overeenkomst onder-
tekend hebt. Lees zorgvuldig na, want het contract bindt u juridisch.
- Tolwegen
 Directe betaling aan de tolpoort of via een naheffing op de creditcard.

- Parkeren bij het hotel
 Hotels bieden al dan niet gratis parkeerplaatsen aan. Het tarief kan hoog 
zijn. De valet service - parkeren en voorrijden door een hotelbediende - is 
altijd duur. 
- Verkeersreglement
 Houd u aan de voorschriften. Op snelheid wordt streng gecontroleerd. 
Alcoholische drank mag in uw auto niet zichtbaar zijn. Rij geen stilstaande 
schoolbus voorbij.
- Bagage
 Grote reistassen of soepele koffers zijn aan te bevelen: gemakkelijk te han-
teren en samendrukbaar. Hou rekening met de grootte van de kofferbak! 
Raadpleeg vooraf de maximale bagagecapaciteit van het wagentype dat u 
wenst te reserveren. Als u meer bagage hebt dan de hoeveelheid die het 
wagentype toelaat, wordt de auto u geweigerd! Het is niet toegelaten baga-
ge in de passagiersruimte te vervoeren. Als de bagage niet volledig in de 
wagenkoffer kan, bent u er ter plaatse toe gehouden een grotere wagen te 
huren (tegen een fikse meerprijs). 
Auto algemeen
Informatie vindt u ook op de website van de autoverhuurmaatschappij. 
Vergeet niet uw identiteitspapieren en reisdocumenten altijd bij u te houden 
in uw handbagage.
Canada (Quebec): bij Avis betaalt u ter plaatse een verplichte heffing op 
winterbanden.
7.6 Mobiele telefoon (gsm)
Er zijn een aantal zaken waar u rekening moet mee houden wanneer u uw 
mobiele telefoon meeneemt op reis. Bijvoorbeeld met de gesprekskosten 
(zowel van uw inkomende als van uw uitgaande oproepen), maar het is ook 
belangrijk om weten of uw toestel wel geschikt is voor gebruik op uw 
bestemming. U doet er goed aan om hiervoor tijdig contact op te nemen 
met de gsm-provider waarbij u aangesloten bent.
7.7 Verbindingen tussen bestemmingen 
Er wordt naar gestreefd dat de dienstregeling van de ferrydiensten of ande-
re vervoermiddelen tussen twee bestemmingen zodanig is dat de verbinding 
probleemloos haalbaar is. Maar late vluchten, vertragingen of een herschik-
king van het vluchtprogramma kunnen tot gevolg hebben dat de verbinding 
niet kan gehaald worden zoals gepland op het ogenblik van de boeking, 
zodat de eerste en/of laatste overnachting niet volgens het programma 
plaats kan vinden. De eventuele extra verblijfskosten zijn ten laste van de 
reisorganisator. Het kan uiteraard altijd dat door weersomstandigheden de 
overtocht niet uitgevoerd kan worden. Dit betekent dat u op de bestem-
ming van dat ogenblik langer blijft en met de eerstvolgende gelegenheid uw 
reis vervolgt. Voor eventuele extra kosten in geval van overmacht aanvaardt 
de reisorganisator geen aansprakelijkheid.
7.8 Rondreizen
Fysieke vereisten
Rondreizen stellen hogere eisen aan de fysieke paraatheid van de deelne-
mers dan bij een strandvakantie. Personen met een verminderde zelfred-
zaamheid moeten hiervan melding maken op het ogenblik van de boeking. 
In bepaalde gevallen zal een medisch attest moeten voorgelegd worden 
waaruit blijkt dat men in staat is de reis zonder risico te ondernemen. De 
reiziger zal de nodige maatregelen nemen opdat zijn/haar deelname niet 
bezwarend is voor de medereizigers en zich eventueel laten vergezellen door 
een begeleider die hem/haar kan bijstaan. Bedoelde personen moeten 
rekening houden met de uitsluitingen in de gangbare polissen van annule-
rings- en bijstandsverzekeringen.
Rondreis in internationaal gezelschap: aan plaatselijk georganiseerde rond-
reizen per touringcar nemen reizigers van verschillende nationaliteiten deel. 
Men maakt dus deel uit van een internationaal gezelschap.
7.9.Taalgebruik
De begeleiding door de reisleider en/of de plaatselijke gids gebeurt in de 
taal of talen zoals aangeduid in het programma. Het is hun niet toegestaan 
groepen rond te leiden bij specifieke toeristische bezienswaardigheden. 
Daarvoor moet een beroep gedaan worden op officiële gidsen, die in de 
regel geen Nederlands of Frans spreken.
7.10 Wijzigingen programma/hotel
Naargelang de omstandigheden behoudt de reisorganisator het recht om in 
het belang van de reiziger bepaalde elementen te wijzigen, voor zover deze 
niet van doorslaggevend belang zijn of een waardevermindering tot gevolg 
hebben. De mogelijkheid bestaat ook dat er in een vrij laat stadium of zelfs 
tijdens de rondreis de noodzaak is één of meerdere hotelwijzigingen door te 
voeren. In dit geval wordt gestreefd naar gelijkwaardige accommodatie.
7.11 Onvoldoende deelnemers
Bij onvoldoende deelnemers (het minimum aantal staat vermeld bij de 
onderscheiden beschrijvingen) kan de rondreis geannuleerd worden door de 
reisorganisator tot 15 dagen voor de geplande vertrekdatum. Indien mogelijk 
wordt u een alternatief voorgesteld.
7.12 Combinatie van hotel en rondreis
Indien u na één of enkele nachten hotelverblijf op rondreis vertrekt, dient u 
uw hotelkamer volledig te ontruimen. U kunt in de meeste hotels echter 
gebruik aken van de bagagekamer indien u na de rondreis naar hetzelfde 
hotel terugkeert.
8. Reizigers met een fysieke beperking
Vliegtuig
Om veiligheidsredenen is het vervoer per vliegtuig van personen met een 
beperking gereglementeerd. Een internationaal reglement binnen de lucht-
vaart bepaalt dat personen, met welke lichamelijke aandoening dan ook, 
nooit plaats kunnen nemen op de eerste rij of aan de nooduitgang (dit zijn 
de plaatsen met meer beenruimte). Dit werd uit veiligheidsoverwegingen 
bepaald in verband met een eventuele evacuatie van het vliegtuig. Een 
medische verklaring tot het verkrijgen van een dergelijke plaats heeft in dat 
geval geen zin. Een aanvraag via de reisorganisator, met opgave van de aard 
van de handicap, is verplicht bij de boeking. Personen die zich met een rol
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stoel verplaatsen ofwel moeilijk kunnen stappen of trappen bestijgen, kun-
nen bij de inscheping een beroep doen op assistentie. Op voorafgaandelijke 
aanvraag kan deze begeleiding worden georganiseerd. Het ontbreken van 
een voorafgaande kennisgeving kan aanleiding geven tot improvisatie en 
vertraging op het ogenblik van de inscheping.
Rolstoelen worden in de bagageruimte vervoerd. Afhankelijk van het type 
batterij van een elektrische rolstoel moet de reiziger uiteenlopende voor-
zorgsmaatregelen nemen voor het vervoer ervan. Personen die zich met een 
rolstoel verplaatsen ofwel moeilijk kunnen stappen of trappen bestijgen, 
kunnen bij de inscheping beroep doen op bijstand. Op voorafgaandelijke 
aanvraag kan deze begeleiding worden georganiseerd. Het ontbreken van 
een voorafgaande kennisgeving kan aanleiding geven tot improvisatie en 
vertraging op het ogenblik van de inscheping. Rolstoelen worden in de 
bagageruimte vervoerd. Afhankelijk van het type van elektrische rolstoel 
moet de reiziger uiteenlopende voorzorgsmaatregelen nemen voor het ver-
voer ervan.
Bus
Voor de andersvalide klant is er niet voorzien in bijzondere assistentie op de 
bestemming tussen de luchthaven en het hotel. Indien de betrokkene niet 
op eigen kracht de in en uit de bus kan, kan hij/zij bij de boeking een aan-
vraag indienen voor een ander vervoermiddel, zoals taxi of medicar. De 
extra kosten komen ten laste van de reiziger.
Op sommige bestemmingen is het niet mogelijk een elektrische rolstoel in 
de transferbus mee te nemen en is een aangepast vervoermiddel noodza-
kelijk. Het is dus belangrijk de correcte informatie over uw rolstoel door te 
geven bij reservering. Op die manier kunnen wij de nodige maatregelen 
treffen om uw comfort te garanderen.
Hotel
Waar de toegankelijkheid voor rolstoelen geen probleem stelt in de hotels 
waarbij dit vermeld staat, is dit niet vanzelfsprekend voor elektrisch aange-
dreven en andere buitenmaatse rolstoelen. In dit laatste geval moet hiervan 
uitdrukkelijk melding worden gemaakt.
9.1 Persoonlijke reisdocumenten
Ondanks het afschaffen van de grenscontroles in de Schengenlanden moe-
ten alle reizigers, ook kinderen, altijd in het bezit zijn van de vereiste docu-
menten.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de voorschriften vallen 
ten laste van de reizigers. Tip: verlies of diefstal van identiteitskaart, interna-
tionaal paspoort, rijbewijs en tickets brengt veel moeilijkheden met zich 
mee. Laat nooit een dergelijk document achter in uw huurauto, uw hotelka-
mer of op een andere onbewaakte plaats. Als u uw identiteitskaart of pas-
poort kwijtraakt, moet u dit onmiddellijk aangeven bij het dichtstbijzijnde 
politiebureau. Neem een paar fotokopieën van uw reisdocumenten mee op 
reis en bewaar deze apart van de originelen. Noteer ook de nummers ervan 
op een apart briefje of in uw agenda.
Voor een aantal landen volstaat de Belgische identiteitskaart: de landen van 
de Europese Unie, sommige landen die daaraan grenzen en enkele andere. 
Informatie hierover vindt u op de inleidende brochurebladzijde van elke 
bestemming. De algemene regel is dat identiteitskaarten (ook de identiteits-
documenten voor kinderen) minstens geldig moeten zijn tot de datum van 
terugkeer - tenminste als de datum van terugkeer kan worden vastgesteld. 
Voor bepaalde bestemmingen gelden andere regels. Controleer altijd wat de 
regels zijn op www.diplomatie.belgium.be. Ook personen vanaf 75 jaar moe-
ten een geldige identiteitskaart hebben, al worden ze niet meer opgeroepen 
door hun gemeentebestuur om hun identiteitskaart te vernieuwen. De 
betrokkene moet beschikken over een identiteitskaart die nog ten minste 6 
maanden geldig is na de terugreisdatum. Beschadigde reisdocumenten, 
zoals een paspoort met een scheur, een identiteitskaart met een barst of 
een elektronische identiteitskaart waarvan de microchip ontbreekt, kunnen 
door de Belgische of buitenlandse autoriteiten als ongeldig worden 
beschouwd. De gevolgen van een eventuele toegangsweigering (vliegtuig, 
grondgebied) zijn voor rekening van de reiziger in kwestie. 
Internationaal paspoort
Een internationaal paspoort (het wijnrode boekje) is vereist voor reizen naar 
landen waarvoor de identiteitskaart niet volstaat. Verscheidene landen eisen 
dat het paspoort nog geruime tijd geldig is (bijv. 6 maanden) op het ogen-
blik dat de reiziger terugkeert naar eigen land.
Hoe vraagt u een internationaal paspoort aan?
a) Gewone aanvraag: U vraagt een internationaal paspoort aan (of de ver-
lenging ervan) bij uw gemeente. U neemt vier recente pasfoto’s mee, uw 

identiteitskaart en uw oude paspoort (indien u er reeds een had). Reken op 
een afleveringstermijn van drie weken. Internationale paspoorten zijn 5 jaar 
geldig.
b) spoedprocedure: U kunt u kiezen voor de snelle procedure. De aflevertijd 
bedraagt dan ongeveer drie werkdagen. U betaalt een meerprijs.
Visum
Voor bepaalde landen heeft u een visum nodig. Visa worden aangevraagd 
bij de ambassade of consulaat van de te bezoeken landen. De prijs voor een 
visum verschilt van land tot land. Sommige landen verlenen u het visum bij 
aankomst (tegen betaling).
Kinderen
Opgelet: soms hebben kinderen jonger dan 12 jaar andere reisdocumenten 
nodig om naar hetzelfde land te reizen dan volwassenen en kinderen ouder 
dan 12 jaar.
Welke reisdocumenten kinderen jonger dan 12 jaar nodig hebben, hangt af 
van de reisbestemming: Het bezochte land vereist een paspoort? In dit 
geval moet een kind, zelfs een pasgeborene, een eigen paspoort bezitten.
Voor het bezochte land volstaat de identiteitskaart? Vanaf de leeftijd van 12 
jaar is ieder Belgisch kind in het bezit van zijn eigen identiteitskaart en kan 
het u dus zonder problemen vergezellen. Kinderen jonger dan 12 jaar kun-
nen een Kids-ID (een beveiligd elektronisch reisdocument) of een papieren 
identiteitsbewijs aanvragen. Deze documenten kunnen aangevraagd worden 
bij de gemeente. De Kids-ID werd ontwikkeld om het identiteitsbewijs te 
vervangen, maar is nog niet in alle gemeentes beschikbaar. Een kind kan 
met een Kids-ID reizen naar alle lidstaten van de Europese Unie, voor zover 
het vergezeld is van een ouder of voogd die zelf in het bezit is van een gel-
dig identiteitsdocument. Het papieren identiteitsbewijs laat toe om te reizen 
naar de landen van de Europese Unie met uitzondering van Litouwen, 
Roemenië en Slowakije. Voor andere landen is het aangeraden om bevesti-
ging te vragen aan uw reisbureau of aan de vertegenwoordiging van het 
land van bestemming (ambassade of consulaat) in België of aan de dienst 
Reis- en identiteitsdocumenten van de Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken te Brussel.
Opgelet: in tegenstelling tot het identiteitsbewijs, dat bijna onmiddellijk kan 
afgeleverd worden, bedraagt de leveringstermijn voor een Kids-ID ongeveer 
3 weken. Raadpleeg uw gemeente en denk eraan om de kaart tijdig aan te 
vragen... een gemeente die gestart is met het afleveren van de Kids-ID, kan 
geen papieren identiteitsbewijs meer afleveren.
In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de Kids-ID kan een kind 
jonger dan 12 jaar onder bepaalde omstandigheden een voorlopig identi-
teitsbewijs verkrijgen. Dit document wordt echter niet in alle landen die de 
Kids-ID erkennen, aanvaard. Voor meer informatie over de Kids-ID en het 
voorlopig identiteitsbewijs: www.ibz.rrn.fgov.be of www.eid.belgium.be. 
Ouderlijke toestemming: er bestaan geen Belgische of internationale proce-
dures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen met min-
derjarigen vastleggen. Als het kind met één van beide ouders reist, heeft 
deze ouder de vrijheid om een geschreven akkoord mee te nemen van de 
andere ouder, dat door de gemeente voor echt kan verklaard worden. 
Buitenlandse zaken raadt een ouderlijke toestemming aan, als het kind 
alleen reist of in het gezelschap van andere personen dan de ouders. 
Belgische reizigers kunnen zich steeds informeren bij ambassade of consu-
laat van het land van bestemming, over eventueel bijkomende vereiste 
documenten voor het reizen met kinderen. 
Buitenlandse Zaken adviseert des te meer om zich te informeren bij ambas-
sade of consulaat, alsook bij de luchtvaartmaatschappij, als het kind alleen 
reist. Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat u moeilijkheden kan 
ondervinden wanneer u naar het buitenland reist met kinderen die bijna 12 
jaar oud zijn en die enkel over een identiteitsbewijs (kids-ID of papieren 
kaart) hebben als reisdocument. Deze situatie kan zich voordoen als u met 
uw kind op reis vertrekt naar het buitenland, enkele dagen of enkele weken 
vóór het kind 12 jaar wordt (op dit moment beschikt uw kind nog over een 
geldig identiteitsbewijs) en wanneer het terugkeert nadat het de leeftijd van 
12 jaar bereikt heeft (en het identiteitsbewijs dus niet meer geldig is). In de 
meeste gevallen zal het mogelijk zijn om gratis een voorlopige identiteitskaart 
aan te vragen. Hierbij moeten we opmerken dat de voorlopige identiteits-
kaart na de aflevering slechts 2 maanden geldig is, en daarom niet in alle 
landen erkend wordt die wel het identiteitsbewijs aanvaarden. Als u naar het 
buitenland wenst te reizen met uw kind (dat bijna 12 jaar oud is) voor een 
periode langer dan 2 maanden of in een land dat de voorlopige identiteits-
kaart niet aanvaardt, dan moet dit kind absoluut een paspoort hebben. 

Buitenlandse Zaken raadt aan om u op voorhand voldoende te informeren 
als u vragen heeft betreffende reisdocumenten voor uzelf of uw kind. U 
kunt inlichtingen inwinnen bij uw reisbureau, bij de vertegenwoordiging in 
België (ambassade of consulaat) van het land waar u naartoe gaat of bij de 
dienst Reis- en identiteitsdocumenten van de Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken te Brussel.
Mexico: Voor kinderen jonger dan 18 jaar, die niet met beide ouders reizen, 
moet er een officiële toestemming (gewettigd door de gemeente) voorge-
legd worden van de ouder die niet meereist.
Verenigde Staten, Canada, Bahama’s: Alle reizigers, ook kinderen onder de 
12 jaar, die naar de Verenigde Staten, Canada, de Bahama’s of Puerto Rico 
reizen, dienen in het bezit te zijn van een gedigitaliseerd internationaal pas-
poort, geldig tot de terugreisdatum. Alle Belgische reizigers die naar de VSA 
reizen zijn eveneens verplicht een elektronische reistoestemming (ESTA = 
Electronic System forTravel Authorization) aan te vragen. Dat kan via inter-
net https://esta.cbp.dhs.gov
Prijs 2018: 14 USD (aanpassing mogelijk). Betaling alleen met creditcard. 
Meer informatie hierover vindt u in het Prijzenboek of op www.CPB.gov/tra-
vel. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen zich vooraf te wenden 
tot de Amerikaanse ambassade.
9.2 Reizigers van niet-Belgische nationaliteit
Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen zich bij de bevoegde instan-
ties (ambassade, consulaat) te informeren over de formaliteiten die zij moe-
ten vervullen.
10. Inentingen
De verplichte en/of aanbevolen inentingen zijn vermeld in de inleidende 
bladzijden van elke bestemming. Deze regels zijn anders als u vroeger al 
naar een gebied besmet met cholera, malaria of gele koorts bent gereisd. 
Wij adviseren in ieder geval om uw huisarts te raadplegen. U kunt ook 
terecht bij de Travelfoon van het Instituut voor Tropische Geneeskunde 
(telefoonnummer 0900 101 10).
11. Klachten
Een reis is een aaneenschakeling van prestaties geleverd door verschillende 
bedrijven (vlucht, transfer, hotel, enz...). De reisorganisator stelt alles in het 
werk om de organisatie vlekkeloos te laten verlopen. Indien u toch een 
klacht zou hebben, vindt u de te volgen procedure in detail bij de Algemene 
en Bijzondere reisvoorwaarden. Probeer bij de beoordeling van uw vakantie 
realistisch te zijn. Houd u rekening met de verhouding prijs-kwaliteit en de 
normen en waarden van het land waar u verblijft. De dienstverlening in ont-
wikkelingslanden verschilt vaak enorm van deze in het geavanceerde westen. 
Het is van groot belang dat u met de juiste verwachtingen met vakantie 
gaat en uw vakantie ook goed voorbereidt. Vergeet niet dat u er als gast 
verblijft en van u verwacht wordt dat u rekening houdt met cultuur en 
gewoonten van het land.
12. Noodnummer - klantenbalie
Uw reisorganisator is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor de oplos-
sing van problemen en voor assistentie in noodgevallen. U kunt op het 
noodnummer terecht indien ter plaatse voor uw probleem geen oplossing 
gevonden kan worden. Let wel dat de meeste problemen sneller en effici-
enter kunnen verholpen worden door het (hotel)personeel of medewerkers 
ter plaatse.De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de 
organisator aantoont dat de (eventuele) non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst 
begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon wor-
den voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden
Voor kosten die de reiziger meent terug te kunnen eisen van de reisorgani-
sator, zal hij steeds een kwitantie dienen voor te leggen ter staving van de 
betaling.
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken opende een aparte web-
site voor Belgen die naar landen buiten de EU reizen. Wie zich op http://tra-
vellersonline.diplomatie.be registreert wordt onmiddellijk verwittigd wanneer 
er zich een ernstige crisis, natuurramp of incident voordoet op zijn bestem-
ming. Bovendien laat het systeem ook toe om vooraf waarschuwingen of 
informatie te verspreiden, bijvoorbeeld over stakingen of betogingen. Naast 
identiteitsgegevens kan je ook een contactpersoon in België en verzeke-
ringsgegevens invullen. Twee weken na uw terugkeer wordt alles gewist.

ANNULERINGSPOLIS PLATINUM & ALL RISK - TIJDELIJKE ANNULERINGSVERZEKERING
ALGEMENE VOORWAARDEN
Als u een reis uit dit aanbod reserveert is er geen annuleringsverzeke-
ring  inbegrepen in de reissom. Daarom bevelen wij u de annuleringsver-
zekeringen PLATINUM en ALL RISK aan. Wanneer u wenst in te schrijven 
op deze polis, moet u dit doen op het ogenblik van het boeken van uw 
reis.
1. DOEL VAN DE VERZEKERING
De annuleringsverzekeringen PLATINUM en ALL RISK hebben als doel 
de  verzekerde te vergoeden voor welomschreven schadelijke gevolgen 
van de annulering van een via een reiscontract geboekte vakantiereis of 
huur overeenkomst voor een vakantieverblijf, als gevolg van welomschre-
ven  gebeurtenissen die dateren van na het afsluiten van zowel de polis 
als de reis.
2. DE PARTIJEN
a) de Verzekeraar: Advent Insurance PCC Limited, vennootschap naar 
Maltees recht, met zetel te Malta, Qormi QRM3800, Triq L-lljun, The 
landmark, Level 1, Suite 2, goedgekeurd door het FSMA en met als 
gemandateerde schaderegelaar in België Pats nv, met zetel te 8400 

Oostende, Gistelsesteenweg 1 en met ondernemingsnummer 
0436.072.606.
b) de Verzekeringsnemer en de Verzekerde: de natuurlijke persoon die 
het reiscontract en de daaraan gekoppelde annuleringsverzekering 
PLATINUM of ALL RISK afsluit en die gedomicilieerd is in een lidstaat 
van Europese Unie of in Zwitserland. De verzekerden zijn de begunstig-
de(n) en hun eventuele reisgezellen (3.d)).
3. DEFINITIES
a) reiscontract: ieder vervoer, verblijf of afhuring van een vakantiever-
blijf, al dan niet gecombineerd, afgesloten door de verzekeringsnemer als 
reiziger en/of huurder met TUI Belgium nv als reisbemiddelaar of als 
reisorganisator.
b) vertrekdatum: de vertrekdatum vermeld in het reiscontract.
c) inschrijvingsdatum: de datum waarop de verzekeringsnemer het reis-
contract en de daaraan gekoppelde annuleringsverzekering heeft afge-
sloten met de reisorganisator.
d) reisgezel: de natuurlijke persoon met wie de verzekeringsnemer 
samen ingeschreven is en besloot de geplande reis te ondernemen en 

van wie de aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop ervan.
e) levensgezel: de persoon met wie de verzekeringsnemer een feitelijke 
of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op 
dezelfde verblijfplaats samenleeft.
f) ziekte: elke aantasting van de gezondheidstoestand die niet door een 
ongeval veroorzaakt wordt en waarvan de oorzaak en de symptomen 
objectief medisch zijn vastgesteld door een erkende arts vóór of op de 
datum van annulering en die de uitvoering van het reiscontract medisch 
gezien onmogelijk maakt.
g) ongeval: elke aantasting van de lichamelijke integriteit door een plotse 
gebeurtenis buiten de betrokkene, objectief medisch vastgesteld door 
een erkende arts vóór of op de datum van de annulering en die de uit-
voering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
h) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke 
en door een plotse gebeurtenis veroorzaakte schade ten belope van 
minstens 2.500 euro aan onroerende goederen van de verzekeringsne-
mer ongeacht de bestemming van die goederen, onafhankelijk van zijn 
wil, want ten gevolge van een toevallige oorzaak, en die de annulering 

088_RONDREIZEN_NL   88 9/10/18   16:56



89

vereist voor de vrijwaring van zijn materiële belangen.
4. RECHT OP VERGOEDING
De verzekeraar vergoedt de annulerings- of wijzigingskosten verschul-
digd aan de reisorganisator als gevolg van annulering of wijziging van het 
reiscontract omwille van een van de hierna volgende redenen die date-
ren van na de inschrijvingsdatum:
a) ongeval, overlijden of de onverwachte noodzakelijke behandeling van 
een ziekte van:
• de verzekeringsnemer;
• de levensgezel van de verzekeringsnemer;
• een bloed- of aanverwant van de verzekeringsnemer tot in de derde 
graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de 
verzekeringsnemer;
de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verze-
keringsnemer zou passen of zou passen op de bij de verzekeringsnemer 
gehandicapte inwonende personen.
De verzekeraar dekt de gevolgen van een ziekte of ongeval op voorwaar-
de dat de ziekte of de gevolgen van het ongeval stabiel waren op het 
moment van de boeking van de reis en dat de behandelende geneesheer 
verklaart dat de  verzekerde medisch in staat was om te reizen op het 
ogenblik van de boeking van de reis indien vóór het vertrek blijkt dat de 
verzekerde de reis niet kan aanvatten omdat een onverwachte medische 
behandeling noodzakelijk is.
De waarborg vervalt wanneer de begunstigde op reis vertrekt tegen het 
advies van de behandelende arts.
b) de onvoorziene zorg voor een familielid tot de tweede graad van de 
verzekeringsnemer omwille van medische redenen na een ziekenhuisop-
name mits de hulpbehoevende op het moment van de inschrijvingsda-
tum niet gehospitaliseerd was en  de verzekeringsnemer vóór de 
inschrijvingsdatum nog niet op dezelfde manier in de zorg van dit fami-
lielid moest voorzien en mits bewijs van de nood aan de onvoorziene 
zorg uitgaat van het ziekenhuis waar het familielid werd opgenomen;
c) zwangerschap mits de zwangere verzekeringsnemer nog niet zwanger 
was op de inschrijvingsdatum en mits de vertrekdatum voor de reis in de 
laatste drie maanden van de normale zwangerschapsperiode valt;
d) onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij de zwangere verzeke-
ringsnemer of bij een familielid van hen tot de tweede graad, met inbe-
grip van een vroeggeboorte uiterlijk één maand vóór de voorziene beval-
lingsdatum;
e) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verzekeringsne-
mer of van hun levensgezel na de inschrijvingsdatum door de werkgever 
en om economische redenen;
f) het afsluiten van nieuwe arbeidsovereenkomst voor minstens drie 
opeen volgende maanden door de verzekeringsnemer na de inschrij-
vingsdatum, indien deze periode geheel of gedeeltelijk samenvalt met de 
duur van de reis en de vakantieperiode van de reis niet werd goedge-
keurd door de nieuwe werkgever;
g) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen van de verze-
keringsnemer, buiten hun toedoen en waarbij de nodige vaststellingen 
zijn gedaan door de overheid (zoals politiediensten) en/of door een 
expert, die zijn  aanwezigheid noodzakelijk maken en waarbij er in het 
geval van inbraak duidelijke sporen van braak terug te vinden zijn; mits 
de schade dateert uiterlijk binnen de maand vóór de vertrekdatum van 
de reis of tijdens de reis;
h) de oproeping van de verzekeringsnemer of van hun levensgezel na de 
inschrijvingsdatum
• voor een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, mits bewijs 
met een medisch attest waarop de onmogelijkheid om de reis te onder-
nemen wordt bevestigd; de vergoeding kan ook genoten worden voor 
een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, voor familieleden 
tot de tweede graad;
• voor de aankomst van een geadopteerd kind indien die aankomst van 
het kind zich situeert in de periode tussen één maand vóór en één 
maand na de vertrekdatum van de reis;
• voor een militaire missie;
• als jurylid in een assisenzaak of als getuige in een rechtszaak die 
plaatsvindt tijdens de reis;
i) de verdwijning of kidnapping door derden van de verzekeringsnemer 
of hun levensgezel of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
j) zelfmoord van:
• de verzekeringsnemer of van hun levensgezel;
• een bloed- of aanverwant van de verzekeringsnemer tot in de tweede 
graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengesteld gezin van de ver-
zekeringsnemer;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de ver-
zekeringsnemer zou passen of zou passen op de bij de verzekeringsne-
mer gehandicapte inwonende personen;
k) echtscheiding of feitelijke scheiding van de verzekeringsnemer indien 
de  procedure voor de rechtbank werd ingeleid of de ontbinding van een 
samen levingscontract gebeurde na de inschrijvingsdatum en mits voor-
legging van het bewijs dat de adreswijziging van de verzekeringsnemer of 
van hun ex-partner dateert van na de inschrijvingsdatum;
l) de annulering van een gepland huwelijk door de verzekeringsnemer 
wanneer het een reis betreft met degene met wie zou gehuwd worden 
en die zich zou gesitueerd hebben na dit huwelijk;
m) herexamens als student voor de verzekeringsnemer die tijdens of 
binnen de maand na de reis moeten worden afgelegd door de verzeke-
ringsnemer, mits hij niet op de hoogte was van het herexamen op de 
inschrijvingsdatum en mits het herexamen niet verplaatst kan worden 
buiten voormelde periode;

n) het totale verlies van het persoonlijke voertuig van de verzekeringsne-
mer of zijn/haar levensgezel ten gevolge van een ongeval, een brand of 
een diefstal binnen de week vóór de vertrekdatum van de reis en mits 
bewijs via een  overheid (zoals politiediensten) en/of door een expert;
o) immobilisatie door ongeval, diefstal, brand of defect van het particu-
liere voertuig (en bijgevolg niet van een voertuig voor georganiseerd 
betalend  vervoer) dat de verzekeringnemer naar de lucht- of zeehaven 
van vertrek moest brengen zodat de lucht- of zeehaven van vertrek niet 
tijdig kan worden bereikt, mits afdoende bewijs hiervan door bv. de 
overheid (zoals politiediensten, takeldienst,...) en/of door een expert en 
mits het bewijs dat de oorzaak van de immobilisatie zich voordoet meer 
dan één uur vóór het inschepen op het vliegtuig of de boot. 
p) home- of carjacking van de verzekeringsnemer, door een derde, uiter-
lijk binnen de week vóór vertrek, mits bewijs door vaststellingen van de 
politiediensten;
q) opzegging door de verhuurder van het huurcontract voor de hoofd-
verblijfplaats van de verzekeringsnemer na de inschrijvingsdatum, bin-
nen de drie maand vóór de vertrekdatum van de reis en mits de woning 
binnen de maand vóór vertrek of tijdens de reis moet verlaten worden;
r) intrekking van het reeds toegekende verlof van de verzekerde door 
zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega die de verze-
kerde vervangt, ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden. De verze-
kerde moet een attest van de werkgever voorleggen dat bewijst dat de 
vervanger was aangeduid voor de datum waarop de reis werd geboekt, 
evenals een medisch attest van werkonbekwaamheid of, desgevallend, 
een overlijdensattest van de vervanger van de verzekerde;
s) noodzakelijke aanwezigheid van de verzekeringsnemer die een vrij of 
zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid van zijn vervan-
ger zoals aangeduid bij het afsluiten van de verzekeringspolis door ziek-
te, ongeval of overlijden en mits voorlegging van een bewijs waaruit blijkt 
dat hij als vervanger was aangeduid vóór de inschrijvingsdatum en mits 
ook een medisch attest van werkongeschiktheid of, desgevallend, een 
overlijdensattest van de vervanger van de verzekeringsnemer;
t) diefstal met geweld of met inbraak bij de verzekeringsnemer, uiterlijk 
binnen de vijf dagen vóór de vertrekdatum van de reis én met diefstal 
van de identiteits- of vervoers- of andere bewijzen, noodzakelijk voor de 
reis en mits bewijs van vaststellingen door de politiediensten;
u) de onmogelijkheid voor de verzekeringsnemer wegens medische rede-
nen om gevaccineerd te worden terwijl deze vaccinatie uitdrukkelijk 
noodzakelijk is volgens de WHO (World Health Organization);
v) het niet of niet tijdig bekomen vanwege de bevoegde autoriteiten (ook 
die van het land van bestemming) van een vereist visum voor de verze-
keringsnemer, voor zover dit niet (tijdig) bekomen niet het gevolg is van 
een laattijdige aanvraag door de verzekerde of van een aanvraag waarbij 
onjuiste of onvoldoende informatie werd bezorgd door de verzekerde en 
voor zover op de inschrijvingsdatum niet kon geweten zijn dat het visum 
niet of niet tijdig kon bekomen worden;
w) het overlijden van de hond, de kat of het paard van de verzekerde 
binnen de twee dagen vóór de vertrekdatum van de reis, mits bewijs 
met een overlijdens verklaring van de dierenarts en met een verklaring 
van de dierenarts van de goede gezondheid van het dier op de dag van 
het afsluiten van het reiscontract en van de verzekeringspolis en mits 
ook het bewijs dat het dier eigendom is van de verzekeringsnemer;
x) indien de verzekerde de ALL RISK annuleringsverzekering onder-
schrijft  vergoedt de verzekeraar de annulerings- of wijzigingskosten in 
geval van  annulering omwille van een andere (persoonlijke) aantoonbare 
reden, rekening houdend met de uitsluitingen zoals beschreven onder 
art. 6.2.
5. GEWAARBORGDE SCHADE EN OMVANG VAN DE WAARBORG
Indien het recht op vergoeding is verworven, waarborgen de 
annulerings verzekeringen PLATINUM en ALL RISK:
a) de volledige terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten ver-
schuldigd aan de reisorganisator bij toepassing van het reiscontract;
b) in geval van annulering tijdens de duur van het reiscontract, het niet 
te  recupereren gedeelte van de betaalde reissom voor het verblijf zoals 
vermeld op het reiscontract; 
c) indien omwille van een reden tot annulering zoals beschreven onder 
art. 4 pas later kan worden afgereisd dan de vertrekdatum voorzien in 
het reiscontract, de reiskosten zoals die blijken uit het reiscontract ver-
bonden aan de niet genoten nachten van het verblijf.
De verzekeringsnemer moet geen franchise noch administratiekosten 
ten laste nemen. Anderzijds is hij niet gerechtigd op de terugbetaling van 
de premie en administratiekosten in het reiscontract.
5.1 Waarborg PLATINUM
De PLATINUM annuleringsverzekering verzekert de totale kostprijs van 
de reis.
5.2 Waarborg ALL RISK
De ALL RISK annuleringsverzekering verzekert de totale kostprijs van de 
reis indien de reis wordt geannuleerd omwille van een reden zoals 
beschreven onder art. 4. (van punt a) t.e.m. punt w))
De ALL RISK annuleringsverzekering verzekert 75% van de totale kost-
prijs van de reis indien de reis wordt geannuleerd omwille van een ande-
re (persoonlijke) aantoonbare reden, rekening houdend met de uitslui-
tingen onder art. 6.2.
6. Uitsluitingen
In de hierna volgende redenen van annulering, zal de verzekeraar geen 
vergoeding verschuldigd zijn:
6.1 PLATINUM Annuleringsverzekering
a) chronische of reeds bestaande ziektes in een terminaal stadium op 
het ogenblik van de inschrijvingsdatum;
b) alle gebeurtenissen te wijten aan een overmatig; d.i. boven de risico- 
of  wettelijke drempel - gebruik van alcohol, verdovende middelen, niet 

door een arts voorgeschreven geneesmiddelen of bij verkeerd gebruik 
van voor  geschreven geneesmiddelen;
c) depressies, psychische of psychosomatische ziektes, geestes- of 
zenuwstoornissen, behalve wanneer die noodzaken tot hospitalisatie of 
opname in een geestelijke gezondheidsinstelling;
d) ziektes of ongevallen die niet via een medisch onderzoek kunnen wor-
den vastgesteld of die niet gepaard gaan met objectieve waarneembare 
symptomen op basis waarvan een onbetwistbare diagnose kan worden 
gesteld;
e) alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot annulering van de reis en 
die gekend waren op het moment van inschrijving, met uitzondering van 
ziektes of aandoeningen (niet in een terminaal stadium) waarbij de 
behandelende arts bevestigde dat de verzekerde stabiel en medisch in 
staat was om te reizen op het ogenblik van de boeking van de reis;
f) ziektes, ongevallen of stoornissen en schade als gevolg van:
a. het beoefenen van gevaarlijke sporten of vrijetijdsbestedingen zoals 
berg beklimmen, jacht op groot wild, speleologie, diepzeeduiken, 
gevechtssporten;
b. de deelname aan snelheidspogingen of -wedstrijden;
c. professioneel of betaald sporten met inbegrip van de trainingen;
g) epidemieën in het land van bestemming;
h) alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van 
opzettelijke feiten door de verzekeringsnemer met bedrieglijk opzet of 
kwaadwillige,  vrijwillige en/of onrechtmatige daden van de verzekerde;
i) de gevolgen van nucleaire of atomische aanvallen of stralingen;
j) oorlog, staking, oproer, burgeroorlog, terreur of gewelddaden met col-
lectieve drijfveer, tenzij het bewijs wordt geleverd dat er geen oorzakelijk 
verband is tussen de annulering en de gebeurtenis;
k) aardbeving, vloedgolf, vulkaanuitbarsting, overstroming of een andere 
natuurramp;
l) alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot annulering van de reis en 
die niet expliciet vermeld staan onder art. 4.
6.2 ALL RISK Annuleringsverzekering
a) alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot annulering waarvan de 
verzekerde vóór het afsluiten van de verzekering al op de hoogte was 
(uitgezonderd chronische en vooraf bestaande ziektes);
b) alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van 
opzettelijke feiten door de verzekeringsnemer met bedrieglijk opzet of 
kwaadwillige,  vrijwillige en/of onrechtmatige daden van de verzekerde;
c) de verzekerde heeft geen zin meer om de reis te ondernemen;
d) de weersomstandigheden op de reisbestemming voldoen niet aan de 
 verwachtingen van de verzekerde (teveel of gebrek aan zon of neerslag, 
etc.);
e) de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij is failliet verklaard;
f) reizen naar een bestemming waarvoor op het moment van boeking 
het reisadvies geldt dat alle reizen of alle niet-essentiële reizen afgera-
den zijn. Hiervoor baseert de verzekeraar zich op het reisadvies van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België;
g) annulering waarvoor de reisorganisator geen kosten aanrekent of mag 
 aanrekenen of waarvoor hij een kosteloos alternatief aanbiedt;
h) alle gebeurtenissen te wijten aan een overmatig; d.i. boven de risico- 
of 
wettelijke drempel - gebruik van alcohol, verdovende middelen, niet door 
een arts voorgeschreven geneesmiddelen of bij verkeerd gebruik van 
voor geschreven geneesmiddelen;
i) annulering wegens een niet gespecificeerde, materieel niet tastbare of 
 verifieerbare reden die niet met de nodige bewijsdocumenten kan aan-
getoond worden;
j) reizen die niet beantwoorden aan de definitie in art. 3a).
Binnen de annuleringsverzekeringen PLATINUM en ALL RISK zijn de uit-
sluitingen niet alleen van toepassing op de verzekeringsnemer en zijn 
reisgezellen maar eveneens op de personen van wie de medische toe-
stand de oorzaak is van de vraag tot tussenkomst.
Indien de verzekeringsnemer, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, 
nalaat het voorschot, de reissom of de verschuldigde premievergoeding 
te betalen die van hem wordt gevraagd, zal de reisorganisator het recht 
hebben de over eenkomst met de reiziger van ontbinden en/of de kosten 
en schade te verhalen op de reiziger/verzekeringsnemer. In dit geval kan 
geen vergoeding genoten worden van de Verzekeraar tot voornoemde 
som betaald is. De betaling hiervan kan in dit geval niet gebeuren door 
middel van het gebruik van een TUI MasterCard-waardebon. De TUI 
MasterCard-waardebon zal eenmalig opnieuw opengezet worden met 
een maximum van zes maanden na het einde van de geldingsduur van 
de oorspronkelijke waardebon;
7. Looptijd van de annuleringsverzekering
De waarborg neemt aanvang bij het onderschrijven van het reiscontract 
en loopt tot de aanvang van de reis.
8. Up-/downgraden van de annuleringsverzekering
8.1 Upgraden
Het upgraden van de annuleringsverzekering is toegelaten tot 7 dagen 
na  boeking en 57 dagen voor afreis.
8.2 Downgraden
Het downgraden van de annuleringsverzekering wordt niet toegelaten.
9. Verplichtingen van de verzekeringsnemer
a) de verzekeringsnemer moet alle maatregelen nemen om de annule-
rings- of wijzigingskosten tot een minimum te beperken; in het bijzonder 
zal hij de reisorganisator op de hoogte brengen zodra iets gebeurt dat 
een reden kan zijn om zijn reis te annuleren, te wijzigen of te onderbre-
ken;
b) de verzekeringsnemer is gehouden de schadeaangifte online te doen 
via de website https://claims.tui.be. Verdere communicatie verloopt via 
het telefoonnummer +32 (0)59 56 58 01 met Pats nv die door Advent 
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 Annuleringsverzekering    
 Verzekerd bedrag

 Vrijstelling/Franchise per persoon

 Premie     

 

   Uitgebreide waarborgen
 Ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of familie tot 3e graad 

 Chronische en voorafbestaande ziektes

 Onvoorziene zorg familielid tot de 2e graad

Zwangerschap en complicaties

Oproeping: militaire missie, adoptie, jurylid

 Oproeping: getuige, orgaantransplantatie tot 2e graad

 Ontslag of nieuwe baan

 Zware schade aan de woning

 Overlijden hond, kat of paard 

 Herexamens

 Echtscheiding, afzegging huwelijksreis

 Intrekking van reeds toegekend verlof

 Ongeval, brand, defect of diefstal voertuig

 Opzegging huurcontract

 Diefstal identiteits- of vervoersbewijzen

 Home- of carjacking

 Niet-aflevering visum of niet-toediening vaccinaties

 Andere persoonlijke en aantoonbare redenen (75% verzekerd bedrag)

Deze cover vat de voornaamste waarborgen samen en is niet contractueel. Voor de gedetailleerde waarborgen verwijzen wij naar de algemene voorwaarden.

PREMIE PLATINUM 5% op de reissom (minimumpremie € 10 p.p.) 
PREMIE ALL RISK 8% op de reissom (minimumpremie € 30 p.p.)
* Premie wordt niet terugbetaald

5% op de reissom 8% op de reissom

 (min. € 10 p.p.)*  (min. € 30 p.p.)* 

An
nu

le
rin

g 
bi

j A
dv

en
t 

In
su

ra
nc

e 
PC

C 
Li

m
ite

d,
 e

rk
en

d 
do

or
 h

et
 M

FS
A 

on
de

r 
n°

 C
52

33
94

Tu
ss

en
pe

rs
oo

n 
Pa

ts
 n

v, 
m

aa
ts

ch
ap

pe
lij

ke
 z

et
el

 G
is

te
ls

es
te

en
w

eg
 1

, 8
40

0 
O

os
te

nd
e,

 t
el

. +
32

 (
0)

59
 5

6 
58

 0
1

€ 0 € 0

Powered by

100% 100%

PLATINUM ALL RISK

Insurance PCC Limited werd aangesteld als haar gemandateerde schade-
regelaar. Met het oog op een vlotte behandeling, is de verzekeringsne-
mer daarbij gehouden:
- de nodige medische documenten te downloaden op https://claims.tui.
be, online het aangifteformulier in te vullen en de ingevulde medische 
documenten te uploaden binnen 30 kalenderdagen vanaf de annule-
ringsdatum van het reiscontract of vanaf de datum van de heenreis in 
geval van een no show die tevens de  uitschrijvingsdatum van de kosten-
factuur is, op risico van een lagere dekking; 
- alle nuttige inlichtingen en/of documenten te bezorgen aan Pats nv;
- zich te schikken naar de instructies van Pats nv; 
- daar waar vereist een medisch attest van de behandelende arts te 
bezorgen of bij reisonderbreking een medisch attest van de arts ter 
plaatse en een bewijs van de vervroegde terugkeer;
c) door het afsluiten van deze polis, aanvaardt de verzekeringsnemer dat 
de verzekeraar of haar daartoe bevoegde gemandateerden, en in geval 
van medische gegevens haar daartoe bevoegde gemandateerde artsen, 
controles kunnen  uitoefenen en ook toegang en inzage kunnen krijgen 
van het volledige medisch dossier bij ongeval of ziekte van de persoon 
van wie de medische toestand de reden is tot de aanvraag tot vergoe-
ding; tevens aanvaardt de verzekeringsnemer dat wanneer geen controle 
mogelijk is en zo de reden van tussenkomst niet afdoende bewezen is, 
de verzekeraar gerechtigd is de vergoeding te weigeren.
10. Algemene bepalingen
10.1. Eerder afgesloten verzekeringen 
Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verschillende verzekeraars 

voor hetzelfde risico, kan de verzekeringsnemer of de begunstigde van 
de vergoeding, in geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoe-
ding vorderen binnen de grenzen van ieders verplichtingen en tot beloop 
van de vergoeding waarop hij/zij recht heeft. De verzekeraar kan zich in 
dat geval niet beroepen op het bestaan van andere contracten die het-
zelfde risico dekken om zijn waarborg te weigeren, behalve in geval van 
fraude. De schaderegeling zal gebeuren overeenkomstig artikel 99 §2 
van de wet van BS 30.04.2014 op de landverzekeringsovereenkomst.
10.2. Subrogatie
Advent Insurance PCC Limited treedt automatisch in de rechten van de 
begunstigde van de vergoeding ten aanzien van aansprakelijke derden 
tot beloop van het bedrag van haar tussenkomst.
10.3. Toepasselijk recht en verjaring
Op de verzekeringsovereenkomsten PLATINUM en ALL RISK is het 
Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is de territoriaal 
bevoegde rechtbank die van het gerechtelijk arrondissement waaronder 
Brugge ressorteert. Elke vordering voortvloeiend uit het ontstaan, de 
toepassing of het einde van deze verzekeringsovereenkomst verjaart na 
drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis die aanleiding 
geeft tot de vraag tot vergoeding.
10.4. Woonplaatskeuze 
De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen
- voor Advent Insurance PCC Limited op de maatschappelijke zetel van 
haar schaderegelaar;
- voor de begunstigde op zijn domicilieadres.

10.5. Klachtenbehandeling
Niettegenstaande de verzekeraar er alles aan doet om uw dossier cor-
rect te beheren, zou het kunnen dat u niet tevreden bent en u een 
klacht wil indienen. Wendt u zich dan in eerste instantie tot uw schade-
beheerder, u vindt zijn/haar gegevens op de briefwisseling van Pats nv. 
Mocht dit niet volstaan, dan kunt u zich richten tot de klachtendienst van 
de verzekeraar, die in België is vertegenwoordigd door Pats nv dienst 
klachtenbeheer, Gistelsesteenweg 1 te 8400 Oostende. Telefoon +32 
(0)59 56 58 01; e-mail: travel_insurance@tui.be.
Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer om een vlot verloop 
te garanderen. Pats nv onderzoekt uw klacht zodra zij ze hebben ont-
vangen en u ontvangt hun antwoord binnen twee weken na ontvangst. 
Mochten zij u binnen die termijn niet kunnen antwoorden, dan laten zij u 
weten wanneer u wel een antwoord mag verwachten. Mocht u uiteinde-
lijk niet tevreden zijn over deze klachtenbehandeling, dan kunt u zich 
richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen via het standaardfor-
mulier op de website www.ombudsman.as, via mail naar info@ombuds-
man.as, per fax op het nummer +32 (0)2 547 59 75 of per brief aan de 
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. 
Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer. Deze klachtenpro-
cedure doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om gerechtelijk te ageren.
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Voornaamste garanties
 ✔ Bijstand aan het slachtoffer van een ziekte of een ongeluk

 - Wij verzekeren u 24 uur op 24.  Via één enkel telefoonnummer kan u overal ter wereld een bijstandsverlener van Europ Assistance in België 
bereiken die persoonlijk voor uw hulpverlening zal zorgen. (02/541.91.01) 

 - Wij zorgen voor de hulpverlening en vergoeden u de medische kosten in het buitenland tot € 100.000 in Europa & € 1.000.000 elders in de 
wereld, na tussenkomst van uw sociale zekerheid.

 - Wij vergoeden u de medische kosten in België als gevolg van een ongeluk in het buitenland tot € 6.200
 - Wij repatriëren het slachtoffer van een ziekte of ongeluk samen met een verzekerde medereiziger naar keuze.
 - Een ongeluk of verdwaald in de bergen. Wij betalen de opsporingskosten en reddingskosten.
 - Als u na een ski-ongeval beslist om ter plaatse te blijven, betalen wij uw niet genoten skipas & skilessen terug. 

 ✔ Begeleiding van medereizigers
 - Een ongeval of een ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw medereizigers
 - Wij organiseren en begeleiden de terugkeer van de andere verzekerde medereizigers.
 - Als u niet ter plaatse voor uw kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen kan zorgen, organiseren wij hun terugkeer naar België met een 

begeleider.
 - Indien wij uw vervroegd terugkeer naar huis organiseren, komen wij tussen tot maximaal € 250 voor onder andere de skipas, de fee voor het 

golfterrein, de huur van duikmateriaal. 

 ✔ Hereniging met uw familie in België
- Als één van uw familieleden in België overlijdt of wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan organiseren wij uw vervroegde terugkeer naar België. 
- Als u in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen voor meer dan 5 dagen, dan betalen en organiseren wij de reis van één van uw 

familieleden vanuit België om u te komen bezoeken (wij nemen de reis-, hotel- en vervoerkosten voor onze rekening). 

 ✔ Vervroegde terugkeer wegens schade aan de woning
- Wanneer uw woning in het land van uw woonplaats zware schade heeft opgelopen regelen en betalen wij uw vervoer om u naar uw woonplaats te 

laten terugkeren.
- Als uw woning in België ernstige schade heeft opgelopen en u wil uw woning beschermen tegen diefstal, betalen wij de bewakingskosten voor de 

woonplaats gedurende de eerste 48 uur.

 ✔ Logistieke en administratieve bijstand
 - In het buitenland heeft een onvoorziene gebeurtenis al snel ernstige gevolgen. Een goede service maakt dan het verschil.
 - Bagage verloren of gestolen? Wij komen tussen voor een maximaal bedrag van € 1.250
 - In het kader van een bijstandsverlening helpen wij u als u de taal van het land niet begrijpt.

 ✔ Concierge diensten
 - Wij kunnen u inlichtingen verstrekken over visum verplichtingen, verplichte inentingen, het klimaat, de transportmiddelen en sanitaire voorzieningen.
 - U kan ons ook contacteren indien u de gegevens nodig heeft voor diensten aan huis. (tuinman, uitlaatdienst, kinderoppas, pedicure, haarkapper, enz.)
 - Wij geven informatie over een reeks restaurants. Op uw vraag zullen wij een reservatie plaatsen in het door u gekozen etablissement.

 ✔ Bijstand voor het voertuig en de geïmmobiliseerde passagiers
 - Bij pech of een ongeluk verzekeren wij pechverhelping-sleepdienst-vervoer van uw voertuig in België en in Europa.
 - Als de enige bestuurder ten gevolge van een medisch probleem niet meer in staat is om te rijden, dan sturen wij een vervangingschauffeur ter  

plaatse die het voertuig terug naar België brengt.
 - Wij bieden zelfs technische bijstand voor een defecte batterij, verkeerde brandstof of lekke band.
 - Indien nodig, repatriëren wij u vanuit het buitenland of zorgen wij ervoor dat u uw reis verder kan zetten.
 - Wij sturen de wisselstukken op die de lokale garagist niet in zijn regio kan vinden.
 - Wij bieden bijstand in geval diefstal van uw voertuig.
 - MMT van het voertuig is 3,5T en maximum 10 jaar oud is.

Bovenstaande informatie bevat onze belangrijkste prestaties en is niet bindend. Alle informatie over onze prestaties vindt u in de algemene voorwaarden terug.
U kan deze raadplegen via de link website: https://www.tui.be/nl/reisbijstand

De oplossing die  aangepast is aan uw vakantie! 
De tijdelijke verzekering biedt u een optimale bescherming tijdens uw 
 verblijf in het buitenland.

Medische bijstand
Terugbetaling van de medische kosten tot € 100.000 (Europa) - tot € 1.000.000 (Wereld)

Bijstand en/of repatriëring na ziekte, ongeval of overlijden (uzelf of medereiziger)

Repatriëring na ziekte, overlijden of hospitalisatie van een naaste in België gebleven

Bijstand aan het voertuig

Pechverhelping, sleepdienst, vervoer van het voertuig in België en in het buitenland

Mobiliteitswaarborg van max. € 85 per dag, voor max. 10 dagen in het buitenland

Repatriëring indien immobilisatie van het voertuig van meer dan 5 dagen in het buitenland

Bijstand aan fiets - Bike Assistance

Pechverhelping - sleping van de fiets. 

Het ter beschikking stellen van een vervangfiets. 

Bijstand in geval van diefstal van de fiets

per persoon per dag

Europa

per persoon per dag

Wereld



PERSOONLIJK REISADVIES VAN A TOT Z
Van safari tot exotische stranden, van fly & drive tot rondreis in groep, van backpacker tot all inclusive, van 
autoverhuur tot natuurtocht: wij regelen alles voor je ! 

Ben je op zoek naar een zonvakantie, cityptrip, weekendje weg of wil je een verre reis maken? 

TUI heeft zeker iets voor jou.

Kom langs in ons kantoor en vertel ons wat je zoekt. 

Nog geen idee wat je wil?  
Wij inspireren je graag met een uitgebreid assortiment  
TUI reizen, extra services en onze professionele kennis en 
ervaring.

Begin alvast maar te verlangen. Dankzij onze expertise  
vertrek je binnenkort op de TUI vakantie van jouw dromen.

Je reisagent
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