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Herontdek
de wereld
Welke droomreis
wil jĳ realiseren?

Mira Tours

voorwoord

Tijd om opnieuw te genieten
e hebben het al gemerkt: de goesting om op vakantie te gaan is bijzonder groot.
Reizen samenstellen is echter meer dan ooit een echte ambacht. Naar welke
landen mogen we reizen? Onder welke voorwaarden? En wat zijn de mogelijkheden? Voor die en andere vragen kan je bij ons als je vertrouwde reisagent terecht voor
duidelijke antwoorden en knowhow. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

W

Wie vertrouwt op een erkende reisprofessional, geniet bovendien bescherming volgens de
Belgische reiswetgeving. Zo boek je veilig, gerust en aan de beste prijs-kwaliteit.
Sta je al te popelen om te vertrekken? Of nog geen idee waar je reisdromen je naartoe
brengen? In dit magazine presenteren we alvast een greep uit de mogelijkheden van de
betere vakantieaanbieders, touroperators en rederijen. Of je nu houdt van zon, cultuur,
actief genieten, of cruisen. Binnen Europa of ver daarbuiten, zelfs tot de verste uithoeken
van de planeet.
Reizen is onze passie. Vertel ons over je dromen en wensen. Je favoriete bestemming,
interesses, de sfeer die je wil beleven, het type verblijf en kader dat je verkiest. We zorgen
graag voor een bijzondere plek en invulling die precies bij je passen. Daarbij proberen we
je steeds te inspireren, te verrassen en je verwachtingen te overtreffen. Zodat jij geniet van
dat vrije vakantiegevoel.
Veel reisinspiratie gewenst,
Tot binnenkort,

Glenn Stevens
V.U. : Glenn Stevens, Werchtersesteenweg 115, 3150 Haacht
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Travelworld

MALTA

J

e laten verrassen tijdens een zonovergoten vakantie aan de Middellandse Zee? Voor dat recept hebben de eilanden Malta,
Gozo en Comino alle ingrediënten in huis. Geniet van een mooie mix van cultuur, geschiedenis en ontspanning. Bestemmingsspecialist Lieven geeft je alvast zijn acht persoonlijke tips.

1. CATAMARAN NAAR GOZO
Gozo is ideaal als dagtrip, maar nog leuker als je enkele nachtjes
blijft hangen. Zo leer je het eiland pas echt kennen. De leukste
manier om ernaartoe te gaan is via de Gozo Fast Ferry, vanuit
het hart van de Grand Harbour in hoofdstad Valetta. De comfortabele catamaran doorkruist de historische haven en vaart
een groot deel van de Maltese kustlijn af. Voor nog geen 10 euro
per traject.
2. GOLFKAR MET ACCENT
Op ontdekking door de historische Three Cities in een golfkarretje met een Antwerps accent? Klinkt gek, maar wat
Lieven betreft een echte must als je in Malta bent. Met de zelfrijdende elektrische autootjes van Rolling Geeks maak je kennis
met drie stukjes levende geschiedenis: de versterkte steden
Cospicua, Senglea en Vittoriosa.
3. POPEYE VILLAGE
Zeebonken en zeemeerminnen beleven een fantastisch avontuur in Popeye Village. Ooit het decor voor de film Popeye uit
1980 met Robin Williams, vandaag een kleurrijk pretpark voor
groot en klein. De leukste gezinsfoto? Aan de overkant van de
baai met het iconische Popeye Village op de achtergrond.
4. STERRENRESTAURANTS
Sinds kort heeft Malta zijn eigen Michelingids. Ga bij mooi weer
zeker dineren bij onze favoriet Ion. Het prachtige uitzicht over
de haven van Valetta krijg je er gratis bij. In het bijhorende hotel
The Iniala Harbour House overnacht je bovendien zoals grote
Hollywood-sterren.

5. FOODTOUR
Laat je landinwaarts op sleeptouw nemen door een lokale gids.
Van een artisanale bakkerij en kaasworkshop, tot een honingproeverij en wijnmakerij. Kies voor een foodtour en combineer
sightseeing met de lekkernijen en specialiteiten van Valletta.
6. ADRENALINE
Een yogasessie bij zonsopgang tussen monolithische tempels.
Fietsen langs ruige rotsen. Duiken met een Belgische crew op
een van de prachtige locaties. De Maltese eilanden zijn een
paradijs voor actievelingen. Ook populair onder adrenalinejunkies: coasteering. Weinig bestemmingen beter dan de Maltese
eilanden om te klauteren langs kliffen en rotswanden.
7. OORLOGSTUNNELS
Britse en Amerikaanse soldaten groeven tijdens de Tweede Wereldoorlog een gigantisch tunnelnetwerk. In de ondergrondse
kamers en gangen bekokstoofden ze gevaarlijke offensieven
en lieten ze duizenden gezinnen schuilen voor de bombardementen in de straten. De ondergrondse wereld zelf betreden?
Vraag ons naar de dagelijkse rondleidingen van de Lascaris War
Rooms.
8. ROMANTISCHE AVONDZON
Trakteer jezelf op een magische zonsondergang op de Dingli
Cliffs, het hoogste punt van de eilandengroep. Op zo’n 253
meter boven de zeespiegel kijk je uit over het groene landschap,
de golvende zee en het onbewoonde eiland Filfla. Wanneer de
avond valt, baadt de hele omgeving in een goudgele gloed. De
perfecte setting voor een afsluiter met picknick.

Travelworld is al meer dan 30 jaar dé referentie voor droombestemmingen. Ze worden bovendien al vijf jaar op rij bekroond als beste touroperator voor verre reizen.
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Valetta

8x genieten op Maltese archipel

St. Peter’s Pool

Marsaxlokk
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Seabourn

GRIEKENLAND & TURKIJE

Van Turkse kusten
naar Egeïsche parels
Santorini

Istanbul

Een unieke combinatie van natuur, eeuwenoude culturen en vakantiegevoel. Weinig plekken doen het de Egeïsche Zee na. Luxeschip
Encore van rederij Seabourn voert je zeven dagen lang duizenden jaren terug in de tijd. Laverend tussen de Griekse eilanden en het
vasteland van Turkije, van Istanbul naar Athene.

HEPHAISTOS OP LIMNOS
Strategisch gelegen aan de monding van de
Gouden Hoorn en de Bosporus, is Istanbul
een van de belangrijkste steden in de wereldgeschiedenis. En tot op vandaag is de
exotische stad nog steeds een van de enige
steden op twee continenten tegelijk.
Langs de Zee van Marmara en de zeestraat
van Dardanellen landt luxeschip Encore
op Limnos. Al in de oudheid wist het ruige
eiland tal van legendes te inspireren. Zo vervaardigde vuurgod Hephaistos er wapens
voor andere goden en Griekse helden, in de
vulkanen als zijn smederijen. Ontdek het
eiland ‘off the beaten track’ met een 4x4 en
bezoek zeker de zandduinen van Gomati. Of
ga aan boord van een traditionele caïqueboot voor een vaarexcursie langs de kusten.

UNESCO WERELDWONDER
In Çeşme sta je terug op Turkse bodem.
Naast een populaire badstad ontdek je
hier het middeleeuwse kasteel, gezellige
straatjes met Oud-Griekse huizen en de
16e-eeuwse Ottomaanse karavanserai.
Vanuit Çeşme geniet je met Seabourn
van een prachtige excursie naar de archeologische site van Efeze. Vergeleken
met andere ruïnes in de wereld die vandaag nog te bezoeken zijn, is Efeze een
opvallende verschijning. Kijk je ogen uit
bij de Bibliotheek van Celcus, het Grote
Theater en de Tempel van Artemis. Dit
zijn de overblijfselen van een van de zeven
wereldwonderen van de antieke oudheid.
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HISTORISCH LAPPENDEKEN RHODOS
Na badplaats Bodrum en zijn jachthaven in
een van de mooiste baaien van de wereld,
volgt Rhodos. Een historisch lappendeken
in de Dodekanesos. Waar de erfenis van de
oude Grieken zich mengt met die van de
Turkse belegering, de kruisvaarders en de
Italiaanse bezetting.
Fans van Unesco Werelderfgoed ontdekken
een fantastisch bewaard middeleeuws centrum, met de Ridderstraat, het Paleis van de
Grootmeesters en het Grote Ziekenhuis als
niet te missen bezienswaardigheden.

ONWEERSTAANBAAR SANTORINI
De aanleghaven van Santorini is een iconische ankerplaats. Genesteld tussen de
steile wanden van een ingestorte vulkaan.

edito

Rhodos

Luxeschip Encore van rederij
Seabourn voert je zeven dagen
lang duizenden jaren terug in
de tijd.
Efeze

Santorini

Even onvergetelijk is het pittoreske, witte
stadje Fira, op 400 m hoogte aan de rand
van de caldera, en zijn onweerstaanbare
vergezichten. Geen wonder dat de Fenicische, Spartaanse en Minoïsche culturen
onder de betovering vielen van dit eiland.
Met een bijnaam als ‘eiland van aroma’s’
is Spetses een genot voor alle zintuigen.
Weelderig groen, geurige bloemen en
welige bomen. Met zijn prachtige haven is
de oude binnenstad van het eiland een toplocatie voor zeilers. De rest van het glooiende
eiland is relatief onbewoond, omringd door
één enkele weg, af te leggen met paardenkoets.

Athene

ERFGOEDSCHAT ATHENE
In Piraeus gaat de Encore nog een laatste
keer voor anker: de toegangspoort naar
Athene en zijn erfgoedschatten uit de oudheid. Van het Parthenon en het Erechtheion,
tot de Propyleeën en de Tempel van Nikè …
De Akropolis is hét symbool van de klassieke oudheid.

Bij Seabourn baad je in ultraluxe. De cruises zijn
erg geliefd bij Belgen. Aan boord heerst een ontspannen
sfeer waardoor je je meteen thuis voelt.
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Erg geliefd
bij Belgen
Met plaats voor 458 tot 600 gasten
bestaat de Seabourn-vloot uit intieme
all-suiteschepen, allemaal met
gegarandeerd zeezicht en vaak met
veranda. De restaurants bieden een
mooie keuze van specialiteiten aan:
van sushi tot Amerikaanse grill en
diners in thema van je bestemming.
Champagne, heerlijke wijnen en
premium sterke dranken zijn te allen
tijde inbegrepen.

Imagine Travel

Treinrit vanuit Kandy, Sri Lanka

SRI LANKA

Het gezegende eiland
Eindeloze stranden, woeste berglandschappen, tropische regenwouden, glooiende theeplantages en
wildparken. Indrukwekkende boeddhistische en hindoeïstische tempels, vriendelijke inwoners, kleurrijke feesten
en koloniale stadjes. Sri Lanka, het vroegere Ceylon, is Azië op zijn charmantst. En met een gemiddelde temperatuur
van 27 °C in de winter en 32 °C in de zomer is het tropische eiland een ideale reisbestemming het hele jaar door!

ONGEREPTE OOSTKUST
De Oostkust van Sri Lanka mag dan nog
maar enkele jaren echt toegankelijk zijn, de
hotelinfrastructuur is er uitstekend. Comfortabele resorts plus ongerepte stranden,
met watertemperaturen van 25 tot 30 °C.
Een prachtige bestemming aan de Indische
Oceaan om even te verpozen tijdens of na
een rondreis door het culturele hart van
het eiland.
GROOTSTE GOUDEN BOEDDHA
Naast een schilderachtig stadje is Kandy
ook het centrum van de boeddhistische
geestelijkheid. Bezoek de Dalada Maligawatempel waarin een tand van Boeddha
bewaard wordt. In het Ceylon Theemuseum
kom je alles te weten over de geschiedenis
van thee. En iets ten noorden van Kandy
vind je de Gouden Tempel van Dambulla,

met het grootste gouden Boeddhabeeld ter
wereld. Wil je liever olifanten zien baden?
Dan moet je naar Pinnawela, het olifantenweeshuis op ongeveer een uurtje rijden van
de stad.

ONTDEK-TIP VOOR NATUURLIEFHEBBERS
Ten noordoosten van Kandy vind je een
schitterend natuurgebied voor een korte
trekking-trip of mountainbike-tour. Het
vaak in de mist gehulde Knuckles Mountain Range behoort tot de meest ongerepte bergketens van Sri Lanka. De vele types
vegetatie, van regenwoud tot steppe en
savanne, verbergen een enorme biodiversiteit. Alvast onze grote ontdek-tip voor
natuurliefhebbers!

om luipaarden te zien. Maar ook olifanten,
apen, krokodillen en zelfs beren leven in
dit gevarieerde gebied.

SNORKELEN TUSSEN KORAAL
Ontspan aan het relaxte plaatsje Passikudah
met goudgeel zandstrand, begrensd door
groene palmen en een helderblauwe zee. De
sfeer is er ontspannen en de toeristen op een
paar handen te tellen. Vlakbij vind je Pigeon
Island: een van de mooiste koraalriffen voor
wie houdt van duiken en snorkelen.
Imagine Travel is een dynamische Belgische
touroperator met een passie voor andere
culturen, boeiende steden, weergaloze natuur en
authenticiteit. Een geselecteerd aanbod, specifieke
activiteiten of een rondreis op maat? Vraag naar hun

Het gigantische Yala National Park is dan
weer een van de beste plaatsen ter wereld
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aanbod bij ons, uw reisagent.

Groepsreizen 50 Plus

Schotland

San Sebastián, Baskenland

Rioja, Spanje

IJsland

SPANJE, IJSLAND EN SCHOTLAND

In gezelschap naar groen Europa
Met reisorganisatie Groepsreizen 50 Plus geniet je als 50-plusser van een uitstekend samengestelde reis,
steeds met een kleine groep gelijkgestemden. Van vertrek tot thuiskomst geniet je tijdens je volledige
avontuur van Nederlandstalige begeleiding. Voor deze zomer kunnen we alvast de groepsreizen naar
IJsland, Schotland en Baskenland warm aanbevelen.

BETOVEREND BASKENLAND
Cultuurfanaat of geboeid door geschiedenis? Dan is de groepsreis
naar Noord-Spanje in juli of oktober echt iets voor jou. Ontdek het
échte Baskenland in Bilbao, Guernica, San Sebastián, Getaria en
Hondarribia. Naast een mooi programma, gevuld met natuur en
cultuur, heb je uiteraard ruim de tijd om te genieten van een goed
glaasje wijn, een verfrissende zeebries, en het typisch Baskische
vissershaventje van Bermeo.

NOORDERLICHT IN IJSLAND
Nergens anders zo’n grote verscheidenheid aan landschappen en
natuurverschijnselen als in IJsland. Het land trakteert je op sluimerende vulkanen en uitgedoofde kraters, metershoge geisers en
kokende modderpoelen.

SCHOTLAND
In juli ontdek je Schotland op zijn best. Het land van kilts, clans,
sagen, doedelzakken en whisky. Na een dagje Edinburgh neem je
deel aan een traditionele ‘Ceilidh’ en maak je kennis met Schotse
whisky in de vermaarde stokerij van Glenkinchie.
Naast de aantrekkingskracht van Loch Lomond en Loch Ness, hebben ook de kleine en grote meren van de Highlands hun eigen
charme. Onderweg vertellen kastelen en ruïnes verhalen over mysterieuze verledens.
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Zouden we het noorderlicht kunnen spotten? De aurora borealis is
een van de meest verbijsterende natuurfenomenen. Met wat geluk
zitten alle elementen goed en is het noorderlicht ook in augustus
al zichtbaar. Dan mag je er zeker van zijn dat je ruim de tijd krijgt
om het spectaculaire verschijnsel te bewonderen.

Citytrip, culturele rondreis, cruise, ver weg of dichtbij … Met Groepsreizen 50 Plus
ontdek je de wereld in een ongedwongen sfeer, samen met andere 50-plussers en
met Nederlandstalige begeleiding van bij het vertrek. Vraag naar hun aanbod bij
ons, uw reisagent.

Club Med

FRANSE ALPEN

Scheer hoge toppen op
Club Med-vakantie
Wat als … je tijdens je volgende zomervakantie de bergen intrekt? Vanaf juni krijgen de valleien van de
Savoie en de Dauphiné in de Franse Alpen zonnige kleuren. Een levensgrote speeltuin voor een actieve
vakantie op autorijafstand, midden in de grandioze landschappen en weergaloze natuur. Van de zeven
Club Med Resorts in de Franse Alpen selecteerden we voor jou alvast twee verblijven waar je kan kiezen
voor extra ruime chalet-appartementen.

FRISSE BERGLUCHT
Wanneer je in de Franse Alpen de frisse
lucht inademt en de stilte van de bergen
over je waait, kom je helemaal tot rust. Dat
is ten voeten uit genieten van qualitytime
met de familie, picknicken in het bos en de
batterijen opladen in de natuur.
Ook in de Franse Alpen ben je bij Club Med
altijd zeker van een zalig buitenzwembad
en een groot aanbod aan wellness- en
yogafaciliteiten. Maar laat je vooral van je
meest avontuurlijke kant zien tijdens de
leukste sportactiviteiten met het hele gezin.

MOUNTAINBIKE-AVONTUUR
Gemarkeerde en open paden bezorgen
je een stevige bergwandeling op 1.600 m
hoogte. In de bossen, door de alpenweiden
of door middeleeuws erfgoed. Voor stappers
van elk niveau. Liever een avontuur op twee
wielen? Aan de kop van het peloton leidt je
mountainbike-instructeur langs steile paden de weg naar een ontsnapping uit het
alledaagse. Of doe het rustiger aan tijdens
een vlakke rit door de vallei.
NIEUW: WAKEBOARDEN!
Bergvakanties en watersportplezier vor– 10 –

men een ideale combinatie. Verleg je grenzen tijdens een sessie wakeboarden aan
de oevers van de Arve-rivier. Of trotseer
de stromingen tijdens een sensationele
canyoning- of raftingnamiddag.

GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
Na de inspanning thuiskomen in de HauteSavoie? Op de Plateau des Saix, een goed
uur van Genève, bevind je je in het hart van
een van de mooiste alpenlandschappen.
Club Med Grand Massif Samoëns Morillon
4 verwelkomt je met een 360° panoramisch uitzicht over de Giffre-vallei.

Exclusive Collection chalet-appartementen
Zowel in de Resorts van Grand Massif Samoëns Morillon als Valmorel kan je
genieten van een verblijf ‘net als thuis’ in de Exclusive Collection chalet-appartementen.
Een unieke ligging op de bergflank, met extra grote leefruimtes, meer privacy,
conciërge- en roomservice … En tal van andere exclusieve extraatjes!

Precies geïnspireerd op een gigantische
architectenvilla, past het Resort op de
beboste hellingen naadloos in de bochtige
glooiingen van de Franse Alpen. Bewonder
de majestueuze vergezichten op de bergen
vanuit de grote erker van het zwembad,
omringd door moderne sculpturen.

VALMOREL
Ook in Valmorel, zo’n 2,5 uur zuidelijker, zorgen de berglucht en immense
landschappen voor een instant relaxed
gevoel. In Club Med Valmorel 4 zie je enkel
bergen om je heen. Het traditionele familieresort ligt op een fotogenieke locatie, op
1.460 m hoogte. Vraag ons voor dat tikkeltje meer zeker naar Le Lodge, de luxueuze
Exclusive Collection Zone.

Club Med Magna
Marbella gaat open!
De langverwachte Club Med Magna Marbella 4 opent vanaf mei 2022 de deuren.
Het nieuwe Resort luidt voor Club Med meteen de grote terugkeer naar Spanje
in. Het land waar het allemaal begon.
Magna Marbella ligt tussen de kust en
de Sierra Blanca. Een knappe uitvalsbasis met een weidse, groene omgeving
van 14 ha. Perfect gelegen om Ronda,
Málaga, Córdoba, Granada en andere
culturele parels van Andalusië het jaar
rond te verkennen.

BAKERMAT VAN PADEL
Padel is dé sport bij uitstek in Magna
Marbella, en bij uitbreiding de hele

Rustig een boekje lezen in de zon naast het
zwembad? Bubbelen in de jacuzzi? Wandelen in de natuur? Een mountainbike-tocht?
Wat je ook gaat doen: je keert gegarandeerd
opgeladen naar huis.
Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive
vakantieresorts op uitzonderlijke locaties. Op maat
van levensgenieters die complete ontspanning, luxe
en privacy zoeken. Vraag naar hun aanbod bij ons,
uw reisagent.
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streek. In deze stad raakte het racketballetje van de Zuid-Amerikaanse sport
voor het eerst Europese grond. Met zes
eigen padelbanen ben je in het bijzonder in dit Resort aan het juiste adres
voor enkele sets. Of kies voor trapeze,
trampoline, tennis, yoga, minigolf,
zipline, beachvolleybal … in de grootste
Club Med-ontspanningszone van heel
Europa.

Hapag-Lloyd Cruises

EXPEDITIECRUISE ANTARCTICA

“En toen verlieten we
de bewoonde wereld”
et ontembare Antarctica trotseren, je droomt er misschien al je hele leven van.
Voor Davy werd die droom alvast werkelijkheid. Hij maakte een buitengewone
expeditiecruise richting het diepe zuiden en het machtige ijs. Naar pinguïns,
zeerobben en bultruggen. “Een intens en onvergetelijk avontuur door het blauwe ijs.”

H

Ushuaia

LAATSTE STUKJE VASTELAND
Aan boord van de HANSEATIC inspiration
kan het niet anders: je gaat echt ergens heen
waar bijna niemand komt. Met PC6 heeft
het state-of-the-art-expeditieschip van
Hapag-Lloyd Cruises de hoogst mogelijke
ijsklasse voor passagiersschepen.

South Georgia

Drygalski fjord

South Georgia

“Vanop het schip bekeken, net een Picassoschilderij. Een roestkleurige vulkaan met
zwarte rotskust, over de hele kustlijn ingekleurd met enorme witte en bruine vlakken.
Grote kolonies van adelie- en ezelspinguïns
bereiden zich hier voor op de winter.”

”

Voor Davy was de spectaculaire toon
meteen gezet. “Vanuit Ushuaia in het
“Kolossale tafelijsbergen
Argentijnse Vuurland vertrek je op een
waarvan
we de omvang niet
fantastische vaart door het Beaglekanaal.
eens konden raden”
Op het einde van de zeestraat bereik je ‘El
fin del mundo’, het laatste stukje vasteland.
Je voelt het aan alles: hier verlaten we de
bewoonde wereld.”
“Door de Weddellzee navigeerden we zo ver
mogelijk zuidwaarts, naar het meest zuideRIJZENDE GLETSJERS
lijke punt waar rederij Hapag-Lloyd Crui“Een eerste boeiende omweg bracht ons
ses ooit kwam. En bij een indrukwekkende
naar South Georgia. Je hebt er misschien
horizon vanop ijsplateau Larsen A, dreven
nog nooit van gehoord, maar in 1946 om- een zeeluipaard en enkele robben voorbij,
schreef auteur Niall Rankin het eiland als
rustend op een ijsschots. Daarna volgde
volgt: ‘Als je een gigantisch mes zou nemen
een rubberbootexcursie tussen kolossale
en onder de hoogste bergruggen van Zwit- tafelijsbergen waarvan we de omvang niet
serland zou snijden – precies daar waar de
eens konden raden. Zeker als je je bedenkt
dat slechts 10% van zo’n gevaarte zich boven
enorme gletsjers in de vallei naar beneden
tuimelen – en als je dan je stuk berg, drui- het wateroppervlak bevindt.”
pend van het gletsjerijs, hier in zee zou laten
vallen … dan denk ik dat je een goed idee
ONMETELIJKE WEDDELLZEE
zou krijgen van deze plek.’ Ik zou het zelf
Halverwege de reis had het reisgezelschap
niet beter kunnen verwoorden.”
al meer dan tien dagen niets anders dan
hun eigen schip waargenomen op de radar.
“Verwelkomd door tienduizenden eiland- Zo onmetelijk en ver van beschaving is de
bewoners waaronder koningspinguïns en Weddellzee, op zichzelf al bijna 100 keer
pelsrobben, voel je je precies een echte ont- groter dan België.
dekkingsreiger. Magisch.”
“Meer richting het westen lijkt het schierMEEST ZUIDELIJKE PUNT
eiland meer ‘bewoond’. Alhoewel de Britse
De eerste landing op Antarctica bij Brown
en Argentijnse nederzettingen dateren van
Bluff liet al meteen een diepe indruk na. begin 1900. Neergepoot in naam van de we– 12 –

tenschap, als dekmantel om een deel van de
zuidpool te claimen.”

Antwerp Island

“De meeste eilanden en kanalen in dit stukje
Antarctica werden in 1900 in kaart gebracht
door … een Belgische ontdekkingsreiziger:
Adrien de Gerlache. Vandaar de Eilanden
van Antwerpen, Brabant en Luik, genoemd
naar onze provincies. Wilhelminabaai
kreeg dan weer wel een Nederlandse naam,
uit dankbaarheid aan het Nederlandse koningshuis voor de financiering van de Belgische expeditie.”

”

Deception Island

“We werden verwelkomd door
tienduizenden eilandbewoners
waaronder koningspinguïns en pelsrobben”

BADEN IN EEN KRATER
“In de krater van de vulkaan van Deception
Island gingen we het water in: baden bij een
temperatuur van 0,5 °C! Drie dagen na deze
‘Antarctic plunge’ bracht de HANSEATIC
inspiration ons naar Marguerite Bay voorbij de Zuidpoolcirkel. Slechts een handvol
schepen varen zo ver in het zomerseizoen.
We hadden het verste punt van de reis
bereikt.”
“Tijdens de terugtocht langs Lemaire Channel in de mist, kreeg het schip nog vaak
bezoek van enkele bultruggen en orka’s. Alsof ze ons een behouden terugvaart kwamen
wensen. Want na de vaart langs de beroemde
en woelige Drake Passage zat de expeditie
erop. Moe maar enorm voldaan. Met duizenden foto’s, een hoofd vol herinneringen
en een waargemaakte levensdroom.”

Kies voor een unieke expeditiecruise in absolute
luxe. De bemanning van Hapag-Lloyd Cruises heet
je graag welkom aan boord. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.
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Live To Travel

FRANS-POLYNESIË

Wegdromen op de
Society Islands
e eilanden Tahiti, Bora Bora en Moorea roepen visioenen op van paradijselijke stranden. Maar niets
kan je voorbereiden op de ongerepte schoonheid van
de Society Islands, de ruige kliffen, lagunes en vulkanische
toppen. “Par manque de brise, le temps s’immobilise ...”, zoals
alleen Jacques Brel het ontwapenende Frans-Polynesië onder
woorden kon brengen.

D

RITME VAN DE EILANDEN
Papeete op Tahiti is de internationale toegangspoort tot
Frans-Polynesië. Vlieg zoals andere reizigers nog niet meteen
verder naar de andere eilanden, maar neem een dag of twee om
op ontdekking te gaan. Want wanneer je je laat inpalmen door
het ritme van de eilanden, merk je het meteen: onthaasting
werd hier uitgevonden.

TIP

Richting de evenaar kan je doorvliegen naar
de Markiezenarchipel. Een wereld op zichzelf
van 12 eilanden, waarvan er maar 6 zijn
bewoond. Wil je hier echt niet missen: de Tikibeelden op Hiva Oa, de basaltzuilen van Ua
Pou en paardeneiland Ua Huka.

MOOREA
Ook de aantrekkingskracht van Moorea komt niet als een verrassing. En toch. Al vanaf de westkust van Tahiti zie je het ruige
silhouet van dit wonderlijke eiland, gevormd door acht kenmerkende bergtoppen. De oude vulkaankrater is nu een prachtige
vallei om te wandelen, paard te rijden of te quadbiken. En als
duiker of snorkelaar word je instant verliefd op het kleurrijke
onderwaterleven.
BORA BORA
De landschappen en luxueuze waterbungalows van Bora Bora
zien er in het echt nog spectaculairder uit dan op foto’s. Zoek je
graag het avontuur? Of blaas je liever uit aan witte zandstranden? De opties zijn eindeloos. Trakteer jezelf vooral op een
onvergetelijke duikervaring, de reuzenmanta’s glijden zo door
de koraaltuinen.
Live To Travel is dé specialist voor budgetvriendelijke tot exclusieve op maat
uitgewerkte reizen naar Afrika en droomstranden in de Caraïben, Indische en
Stille Oceaan. Jaarlijks krijgen ze het vertrouwen van duizenden klanten om
hun droomreis uit te werken. Live To Travel gaat geen enkele uitdaging uit de
weg. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

The St. Regis Bora Bora Resort
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Live To Travel

NAMIBIË

Woeste
wildernis
laar voor een ongerept avontuur naar de Kalahariwoestijn, de rotsformaties van Damaraland en de
Afrikaanse wilde dieren? Namibië ontdek je best met
specialist Live To Travel. De Belgische touroperator biedt
naast indiviuele selfdrives ook de meest complete Nederlandstalig begeleide groepsreizen aan naar deze wonderbestemming.
Zet je schrap voor een 14-daagse reis vol sensaties.

K

ONBEDWINGBARE WOESTIJN
De onbedwingbare Kalahariwoestijn loopt vol wildlife. In een
4x4 ga je dwars door de rode duinen op zoek naar gemsbokken,
elandantilopen, Kalahari-leeuwen, luipaarden en springbokken.
Daarna gaat je reis verder in de Namib, de oudste woestijn van
de planeet. Je bezoekt de kleiige Sossusvlei en de Dodevlei, beroemd voor zijn iconische, oeroude kameeldoornbomen.
RUWE NATUURPRACHT
Dat Namibië ooit een Duitse kolonie was, kan je in het sfeervolle
Swakopmund nog merken. De locals kunnen er nog steeds een
mondje Duits. Een dag later speur je tijdens een boottocht in
Walvisbaai naar zeehonden, dolfijnen, pelikanen en flamingo’s.
Zin in ruwe natuurpracht? In Damaraland vind je versteende
fossielbomen, de oeroude rotstekeningen van Twijfelfontein, en
de spectaculaire zandsteenformaties van Organ Pipes. Nadien
ontmoet je de Himba’s, een van Afrika’s laatste nomadische
stammen.

SAFARI ETOSHA
Tijdens een indrukwekkende safari door Etosha Nationaal Park,
ben je getuige van een spannend tafereel. De grote trek van
zebra’s, springbokken, olifanten en giraffen, met de hongerige
roofdieren in hun kielzog.
Geen nood als je nog niet alle Big Five hebt afgevinkt. Op een
laatste safari in Erindi Game Reserve, gekend voor zijn hoge
concentratie aan wildlife, tref je leeuwen, neushoorns, buffels,
olifanten en luipaarden aan.

Graag mee naar Namibië?
Vraag ons naar deze 14-daagse groepsreis naar
Namibië uit het aanbod van Live To Travel. Volledig
met Nederlandstalige begeleiding! Afreisdata in 2022:
14/07, 11/09, 9/10, 6/11. Vanaf € 3.710 per persoon.
Liever individueel? Vraag ons een droomreis op maat.
Volledig naar wens uitgewerkt, samen met Live To Travel.
Sossusvlei
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Air Transat

Niagara Falls

Montréal

OOST-CANADA

Wildlife & watervallen
In Oost-Canada kan je cityhoppen makkelijk combineren met ongerepte wildernis. Vlak bij bruisende
steden als Montréal, Québec en Toronto ontvouwt zich een monumentale natuur. Levende schilderijen van
elanden en beren, eindeloze reservaten en kolkende watervallen. Klaar voor een betoverend avontuur?

MONTMORENCY FALLS
Op nog geen kwartier van Québec Stad ligt
Montmorency Falls Park. Neem zeker de
kabelbaan naar de top van de klif, een uniek
uitkijkpunt om de 83 m hoge watervallen te
bewonderen. Wanneer je de watervallen via
de hangbrug oversteekt, voel je meteen met
welke kracht de St. Lawrence-rivier genadeloos onder je voeten voorbijraast.
Ten noorden van de stad vind je Laurentides Wildlife Reserve. Het 7.800 km² grote
wildreservaat is een vaste stek voor sportjagers en vliegvissers, outdoorliefhebbers en
wildspotters. Naast wolven, lynxen, bevers

en vossen, hoop je hier zeker ook elanden,
kariboes en zwarte beren op je lens te
krijgen.

KRACHTIGSTE WATERVAL NOORDAMERIKA
Ook provincie Ontario is een droom voor
natuurliefhebbers. Hét niet te missen hoogtepunt: de drie watervallen van Niagara
Falls met Horseshoe Falls als onbetwistbare
uitblinker. Het hoefijzervormige natuurfenomeen op de Canadees-Amerikaanse
grens is de krachtigste waterval van heel
Noord-Amerika.

VLIEG RECHTSTREEKS
Met luchtvaartmaatschappij Air Transat
vlieg je van Zaventem rechtstreeks naar
Montréal en van Amsterdam direct naar
Toronto. Je Canadese rondreis starten in
Québec Stad? Met de ‘Train + Air’-service
sta je met de TGV in no time van BrusselZuid in Parijse luchthaven Charles de Gaule
voor je rechtstreekse vlucht.
Vlieg naar Canada met Air Transat, verkozen tot
World’s Best Leisure Airline 2021 tijdens de Skytrax
World Airline Awards. Vraag naar deze airline bij ons,
uw reisagent.

TIP

Air Transat verbindt Montréal, Toronto en Québec Stad in Oost-Canada respectievelijk rechtstreeks
met Brussel, Amsterdam en Parijs. Zo kan je makkelijk vertrekken en landen in één stad, en
terugkeren van en naar een andere. Rechtstreeks vanuit Zaventem zijn doorverbindingen en stopovers via Montréal (vanaf € 100 per stop) uiteraard ook mogelijk naar andere Canadese steden.
– 16 –

Montmorency Falls
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Rivages du Monde

RIVIERCRUISE DONAU

Varend langs de kronieken
van Centraal-Europa
De Romeinen, Magyaren, Vikings, Daciërs, Thraciërs … Aan de oevers van de machtige Donau
ontstonden de grootste rijken van Europa. Scheep in voor een boeiende riviercruise met Rivages du
Monde en volg de loop van een eeuwenoude geschiedenis in het hart van Centraal-Europa.
Een 12-daags programma door maar liefst 9 landen.

Esztergom, Hongarije

BAROKKE BOUWKUNST
Na een eerste stadsbezoek in het Beierse München
vaar je naar Linz in Oostenrijk. De erfgoedrijke stad
leren kennen of liever elders op excursie? Kies dan
voor Salzburg of steek de grens met Tsjechië over
naar Český Krumlov, een de van de mooiste steden
van de Bohemen.
Daarna vaar je naar de barokke abdij van Melk (Unesco Werelderfgoed) en dé stad der klassieke componisten: Wenen. Ontdek er de Opera, de Hofburg en
de gotische Stephansdom.

BRATISLAVA EN BOEDAPEST
Een dag later wandel je door de historische binnenstad van Bratislava. Ga zeker op halfdaagse excursie
naar het Kasteel van Devin. Vanop de rotsachtige
uitloper, aan de ruïnes, geniet je van een panoramisch uitzicht op de samenvloeiing van de Donau
en de Morava.

Nog zo’n topmoment is de avondrondvaart in Boedapest, wanneer je de prachtig verlichte hoofdstad
van Hongarije bewondert. In Kroatië ontdek je dan
weer de landelijke en onbekende regio Slavonië en
het Kopacki Natuurpark, een van Europa’s grootste
natuurlijke moerassen.

INDRUKWEKKEND KLOOFDAL
Daags na Servische hoofdstad Belgrado vaar je langs
de IJzeren Poort. Een indrukwekkend kloofdal van
134 km lang en de natuurlijke grens tussen Servië
en Roemenië. Hier waakt de enorme rotssculptuur
van Decebalus over de Donau. De beeltenis van de
laatste koning van de Daciërs is Europa’s hoogste
rotsbeeldhouwwerk.
In het Bulgaarse deel van de Donau kan je op verkenning in hoofdstad Sofia en voormalige hoofdstad Veliko Tarnovo. En voor je terug naar Brussel vliegt, staat
nog een bezoek aan Boekarest op het programma.

De aanpak van Rivages du Monde doet dromen van bekende, verrassend bekeken en ongekende oevers en kusten. Van Donau, Douro,
Rhône en Saône, tot Wolga, Neva en Mekong. Met een hart voor cultuur, ontdekking en een onvergetelijke, menselijke beleving. Alle
cruisemedewerkers waken voortdurend over het vlekkeloze verloop van jouw vakantie. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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edito

Richting verre kusten
met de World Explorer
Met de nagelnieuwe World Explorer heeft Rivages du Monde er weer een impressionant luxeschip bij. Varend onder Portugese vlag knoopt het schip weer
aan met de eeuwenoude Portugese maritieme traditie van ontdekkingsreizen.
Gezien zijn compacte formaat (126 m lang en 19 m breed), kan het schip
moeiteloos aanmeren in de meest afgelegen havens. Aangedreven door twee
hybride motoren en met een bewust beperkte capaciteit van 180 passagiers.
Dit najaar nog staan drie kustcruises met de World Explorer op de planning.
Zoals steeds volgens het vertrouwde Rivages du Monde-concept met Nederlandstalige of tweetalige begeleiding. In september vaar je vanuit Zeebrugge
richting Normandische en Bretonse kusten. Daarna volgt een cruise naar
Lissabon, Sevilla en de Marokkaanse kustlijn. Van daaruit vertrekt een derde
programma naar de Canarische Eilanden en Kaapverdië.

Nederlandstalige
begeleiding en
voordrachten
Alle reisbegeleiders zijn Nederlandstalig of tweetalig (NL/FR),
helpen je bij het inschepen en
staan de hele cruise tot uw dienst.
Van de aankomst in München tot
de transfer naar de luchthaven van
Boekarest. En de excursies aan wal?
Altijd met Nederlandstalige gids of
simultaan tolkende reisbegeleiders.
Aan boord zorgt een professionele,
Nederlandstalige Balkan-specialist
voor boeiende lezingen over de verschillende hoogtepunten van de reis.
Verdiep je in de complexe en bewogen geschiedenis van de streken
waar de Donau door kronkelt.
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Curaçao

ACTIEVE VAKANTIE

6 Duiktips in
Caribisch paradijs

Daar! Een zeeschildpad! En daar, achter je: een mantarog! In de betoverende onderwaterwereld van
Curaçao zijn de omstandigheden ideaal. Het water is het hele jaar heerlijk warm en het zicht eigenlijk altijd
goed. Het vulkanische eiland vormt een pilaar in de oceaan, daardoor ligt het rif dichtbij en is het makkelijk
te bereiken. Direct vanaf de kust kan je shorediven, maar ook bootduiken behoort tot de mogelijkheden.

BEGINNENDE DUIKER?
Bekende duikplekken zijn onder andere:
1. Playa Kalki. Ook wel bekend als Alice in
Wonderland. Een heerlijke locatie voor
een dagje strand en duiken. Kijk uit naar
groene murenen, kreeften, koraalformaties in de vorm van een paddenstoel en
een breed scala aan vissen in het rif.
2. Porto Marie. Hier zie je vaak vissen die
je op andere duikplaatsen zelden aantreft,
zoals paren cornetvissen en grote scholen creoolse lipvissen.
3. Tugboat. Een van de meest bekende en
populairste duikplekken van Curaçao.
Vernoemd naar de sleepboot die als gevolg van een ongeluk jaren geleden is gezonken, liggen de kleine wrakresten op
5 meter diepte.
4. Klein Curaçao. Duikers, snorkelaars
en zonaanbidders die ervan dromen om
te stranden op een onbewoond eiland,
zullen echt genieten van de dagtocht
naar Klein Curaçao, zijn duikscholen en
boot-charters.

AL WAT WATERTJES DOORZWOMMEN?
Ook voor gevorderde duikers is Curaçao de
perfecte bestemming.
5. Director’s Bay. Dé plek voor een diepe
dive. Je spot er prachtige, zachte koralen
en sponzen.
6. Oostpunt. Laat je voor een ontspannen
driftduik meevoeren door de stroming
op Oostpunt, op zoek naar het zeldzame
zwarte koraal.

Nog meer avontuur
aan wal
Of je nu een beginnende of ervaren
duiker bent, een kijkje in het water van
Curaçao is een zeldzame kleurexplosie
vol leven. Maar ook boven water zijn
heel veel kleuren te ontdekken. Trek
eropuit in de mooie natuur, ontdek de
muurschilderingen van lokale artiesten of kom helemaal tot rust met een
drankje op het strand.

Afro-Caribische tradities, een smeltkroes van
culturen en tropische temperaturen. Curaçao is
de perfecte uitvalsbasis voor duikliefhebbers én
gezinnen met kinderen. Vraag naar deze bestemming
en vluchtmogelijkheden bij ons, uw reisagent.
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Local Colours, powered by Silverjet

Alberobello, Italië

BIJZONDERE VERBLIJVEN

Karaktervolle hotels
in mediterrane sferen
Volledig ontsnappen aan de dagelijkse hectiek? Maak dan kennis met de vernieuwde collectie boutiquehotels Local Colours van Silverjet. Veelal kleinschalig en familiaal gerund, steevast met een uniek en
authentiek karakter. Vaak op een bijzondere locatie, weg van alle drukte.

Liever gastronomisch genieten in een
bijzondere setting? Dan nodigen de unieke boutiquehotels van Relais & Châteaux
je graag uit aan tafel. Het portfolio van
Design Hotels imponeert dan weer met
uniek design en bijzondere architectuur.

VAN CHAMPAGNE TOT TOSCANE
Stilletjes genieten, verscholen aan een baai
op Mallorca, of als fijnproever smullen van
Spaanse specialiteiten in Andalusië? Een
welverdiende break in de prachtige Champagnestreek in Frankrijk? Naar de rustige
stranden van de Alentejo in Portugal, het
authentieke hinterland van Griekenland
of net in de weelderig groene heuvels van
Toscane? In de zorgvuldige selectie van
Local Colours vind je de meest bijzondere
boutiquehotels op je favoriete mediterrane
bestemming.
EXCLUSIEVE COLLECTIE BOUTIQUEHOTELS
De meeste hotels uit de collectie maken
bovendien deel uit van een prestigieus label, zoals Leading Hotels Of The World met
hun oude paleizen en luxueuze hideaways.
En voor intieme hotels zoals 18e-eeuwse
herenhuizen, historische landhuizen of
afgelegen masseria’s zit je helemaal goed
bij Small Luxury Hotels Of The World.

LOKALE TWIST
Een uniek hotel met lokale twist bezorgt je
een authentieke ervaring. Van kookworkshops met lokale producten, tot wandeltochten door de wijngaarden, met uiteraard
een proeverij. Als wijnliefhebber tonen we
je graag enkele adresjes met uitgebreide
wijnkelder of topsommelier. Of ga voor een
culinaire ervaring van de bovenste plank in
een hotel met sterrenrestaurant.
De brochure Local Colours van Silverjet bundelt de
meest karaktervolle verblijven van Frankrijk, Italië,
Griekenland, Spanje, Portugal, Kroatië en Marokko.
Bijzondere boutiquehotels van de hoogste kwaliteit,
authentiek en van een uitstekend serviceniveau.
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Eerder nood om te herbronnen in uitgebreide wellnessfaciliteiten, met schoonheidsbehandelingen en massages? Vertel ons wat
je vakantie nóg onvergetelijker zou maken,
want deze hotels hebben vaak echt iets extra’s voor je in petto.

Galeries Lafayette Paris Haussmann

PARIJS

Icoon van Franse art de vivre
Parijs, hoofdstad van mode en art nouveau. Op een steenworp
van Opéra Garnier, vind je het majestueuze Galeries Lafayette
Paris Haussmann. Het 19e-eeuwse warenhuis is wereldwijd
een symbool van Franse ‘art de vivre’ en Parijse elegantie. Want
onder de imposante glas-in-loodkoepel beleef je zoveel meer dan
winkelen alleen. Grijp zeker de kans voor een exclusief kijkje
achter de schermen. Dan toont het bouwmirakel zijn architecturale geheimen.

MASTERCLASS ATELIERS & MACARONS
Van betaalbaar tot prestigieus: in de flagshipstore van Galeries
Lafayette ontdek je meer dan 3.500 merken op 70.000 m². Van
mode, accessoires en cosmetica, tot decoratie en delicatessen. Het
is een shoppingtempel voor de laatste trends. Soms avant-garde,
maar altijd verfijnd.
Behalve een heerlijk dagje winkelen, valt in het eeuwenoude warenhuis nog veel meer leuks te beleven. Het is de enige plek in Parijs
waar je als modeliefhebber elke week een modeshow kan bijwonen.
Drie dagen per week kan je je eigen macarons leren bakken onder
toeziend oog van een rasechte Franse banketbakker. Of volg een
masterclass van een gerenommeerde chef-kok van de prestigieuze
Ferrandi Paris-hotelschool.

ART NOUVEAU ACHTER DE COULISSEN
Bovendien is Galeries Lafayette met zijn indrukwekkende
glas-in-loodkoepel ook een beroemd stadsmonument. Vier keer
per maand geeft het art-nouveaugebouw na sluitingstijd zijn intiemste geheimen prijs. Tijdens een exclusieve rondleiding neemt
de gids je mee achter de coulissen, naar het begin van de 19e eeuw.

Nieuw bij
Galeries Lafayette Paris Haussmann

• Le (Re)Store: 500 m² grote onestopshop voor tweedehands items en circulaire mode.
• La Droguerie du Good: conceptstore voor duurzame
lifestyleproducten. Denk aan ‘Made in France’-accessoires,
duurzame decoratie en hervulbare cosmetica.
• Instabrands: de eerste fysieke winkel van digitale modelabels. Ontdek de collecties van een nieuwe generatie designers
zoals Songe Lab, Jane Mille, Pretty Wire en Seven August.

Haal het beste uit jouw weekendje Parijs. Ontdek de eindeloze, vaak exclusieve
mogelijkheden van Galeries Lafayette Paris Haussmann, Boulevard Haussmann
40. Alle dagen open. Reserveer jouw speciale plaatsje bij ons, uw reisagent.

RESERVEER JE ATELIER BIJ ONS … EN KRIJG OOK EEN GESCHENKVOUCHER!

Zin in een workshop of bezoek achter de schermen? Reserveer via ons een atelier van Galeries Lafayette en vraag zeker naar je
geschenkvoucher. Vanaf € 200 aankopen kan je bij Galeries Lafayette dit jaar een elegante, lederen portemonnee cadeau krijgen!*
*Voucher en voorwaarden beschikbaar op kantoor. Zolang de voorraad strekt.
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PONANT

KROATIË & MONTENEGRO

Met volle zeilen door
de Adriatische Zee

Hvar

Le Ponant, de iconische driemaster van de gelijknamige rederij, is terug. Na een grondige renovatie
vaart het zeilschip vanaf juni opnieuw uit. Doorklief de golven naar de minerale kusten van Kroatië en
Montenegro. Terwijl de wind je buiten de gebaande paden voert, onthullen zich beeldige eilanden en oude
havensteden.

Verantwoord toerisme

MAGISCH TAFEREEL DUBROVNIK
Kan je niet wachten om met Le Ponant de
wereld te verkennen? Tussen juni en augustus 2022 staan 12 afvaarten langs de Dalmatische kust in Kroatië en Montenegro op de
agenda. Een nieuwe vaarroute van 8 dagen
van en naar Dubrovnik.

Met 16 kajuiten en suites en een maximale
capaciteit van 32 passagiers, belichaamt
Le Ponant alles waar de rederij voor staat.
Kleinschalige, elegante schepen, een discrete bemanning, een keuken om duimen
en vingers bij af te likken, én met oog voor
milieu.

De monumentale baai van Kotor is de omweg meer dan waard. Een spektakel van
kalkstenen bergen, weerspiegeld in het
diepgroene water. Terug in Dubrovnik zorgt
de gloed van avondzon voor een magisch
tafereel boven de saffraanrode daken van
de stad.

Uitgerust met de nieuwste technologische
innovaties, weerspiegelt het zeilschip dan
ook de verregaande toewijding van PONANT
voor verantwoord toerisme. Ook op vlak van
organisatie levert de rederij grote milieuinspanningen. Zoals niet-gemotoriseerde
activiteiten op het water, alleen ontschepingen in individuele of kleine groepen en
vaarperiodes met een maximum aan windenergie.

Dubrovnik
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PITTORESKE HAVENSTEDEN
In Korčula geeft de middeleeuwse geschiedenis van de havenstad zich bloot. Van oude
vestingmuren tot historische monumenten

SEYCHELLEN

Tropisch
zeilavontuur
Tussen november 2022 en maart 2023 zeilt
Le Ponant tien keer rond de Seychellen. Een
totaal nieuwe manier om de archipel, zijn
granieten rotsen en koraaleilanden te
ervaren.

Kotor

Je tropische expeditie start op hoofdeiland
Mahé, gekend voor zijn 170 idyllische zandstranden en betoverende bergpanorama’s.
Terwijl de kleurrijke huizen aan de horizon
verdwijnen, komt eilandengroep de Amiranten tevoorschijn. De eilanden Poivre en
Bijoutier tonen hun prachtige koraalatollen
en kristalheldere lagunes.

Le Ponant

De passaatwinden sturen het zeilschip
verder naar het kleine, onbewoonde Thérèseeiland. Je voelt je net een moderne Robinson Crusoe. Daarna zet je koers naar de
geheimen van Inner Islands: de fascinerende
aldabra-reuzenschildpadden op Curieuse
Island, het grootste zeevogelreservaat van
de Seychellen op Aride en de ongerepte
eilanden Grande Sœur en Praslin.

zoals de Revelin-toren en de kathedraal van
St. Mark. Meer cultuur? Laat je meeslepen
tijdens een demonstratie van Moreška, een
spectaculaire traditionele zwaarddans.
Bij Vis Island gaat Le Ponant voor anker in
de buurt van Komiža, de oudste vissershaven van de Adriatische Zee. De oude stenen
huizen en dobberende bootjes doen meteen
herinneren aan de verbondenheid tussen
deze stad en de zee.

Le Ponant

AFGELEGEN EILANDEN
Na een stop in het charmante Stari Grad op
eiland Hvar, voert de wind je naar Pučišća.
Een pittoreske haven op het eind van een
diep fjord, langs de noordkust van eiland
Brač. En voor je terug naar Dubrovnik vaart,
zet je voet aan wal op de afgelegen eilanden
Šipan en Lopud van de Elafieten-archipel.

Seychellen
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PONANT
PONANT FOUNDATION

De missie naar
natuurbehoud
Als rederij van ontdekkingscruises beschouwt PONANT het als
zijn verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor duurzaam
toerisme. Met de oprichting van de PONANT Foundation levert
de rederij sinds 2018 concrete inspanningen om de oceanen en
poolgebieden te beschermen. En het behoud van verschillende
inheemse culturen te stimuleren. Met wetenschappelijk onderzoek en bewustmaking.

OCEANEN BESCHERMEN
De zeeën vormen het grootste ecosysteem ter wereld en zijn
essentieel voor het leven op aarde. Ze vertegenwoordigen bijna 70% van het aardoppervlak, leveren meer dan 50% van de
zuurstof die we inademen en absorberen meer dan 30% van alle
CO2-uitstoot. Daarnaast reguleren de oceanen het klimaat, herwinnen ze mineralen en beschermen ze andere ecosystemen.
Voor PONANT is het bovendien de biotoop waar hun cruises
dagelijks op ontdekking gaan.

©PONANT - Olivier Blaud

KOMAF MET PLASTICS
Gezien de dringende noodzaak om het mariene milieu te beschermen, maakt de cruisemaatschappij vanaf dit jaar komaf
met alle wegwerpplastics. Enkel nog herbruikbare, metalen
flessen, zowel aan boord als aan land.
Aan boord van de schepen zetten innovatieve systemen zeewater om in drinkwater. Dankzij die inspanning alleen al vermijdt
de totale vloot al bijna één miljoen plastic flessen. Goed voor
een afvalvermindering van 30 ton plastic.

CONSERVATIE POOLGEBIEDEN
Ook de poolgebieden zijn van onmisbaar belang voor het ecologische evenwicht van de aarde. De aantasting van de polen
door klimaatverandering vormt dan ook een ernstige dreiging.
Het stijgende zeeniveau, risico tot vernietiging van de manier
van leven voor 4 miljoen mensen in het noordpoolgebied, en
de verwoesting van het glaciale leefgebied van zeezoogdieren …
om er maar enkele op te noemen.

©PONANT - Olivier Anrigo
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©PONANT - Mike Louagie

SIR DAVID ATTENBOROUGH
En als je dan toch de polen wil bezoeken, besliste de rederij
om meteen ook onderzoeksteams mee te nemen naar onontdekte of zelden bezochte plekken. Waar biologen, geografen, oceanografen en klimatologen onze poolgebieden en de
klimaatverandering van dichtbij kunnen bestuderen. In de
meest comfortabele omstandigheden.

Mensen bij
elkaar brengen

Hun nieuwste, hybride poolexploratieschip Le Commandant
Charcot beschikt daarom over twee onderzoekslabo’s en
autonome meetinstrumenten. In februari vertrok het schip
zelfs op ondersteuningsmissie naar Antarctica. Samen met
het Britse onderzoeksschip RRS Sir David Attenborough, genoemd naar de wereldberoemde bioloog en televisiemaker.

PONANT is er rotsvast van overtuigd dat kunst en cultuur
mensen en volkeren dichter bij elkaar brengen. Om de
uitwisseling tussen samenlevingen te bevorderen, zet de
PONANT Foundation zich in voor de bescherming, steun
en verrijking van cultureel erfgoed.

ASSISTEER ONDERZOEKERS
Als gast aan boord leveren deze samenwerkingen bovendien
unieke ervaringen op. De wetenschappers nemen je mee op
pad en je neemt actief deel aan hun onderzoek. Zoals koraalriffen analyseren voor de Universiteit van Oxford, samen met
een bio-akoesticus walvisgeluiden opnemen, en het gedrag
van bultruggen observeren.

“Ons vak brengt ons in contact met traditionele gemeenschappen. Onze passie voor de zee willen we daarom nederig met hen delen”, klinkt het bij de rederij. Dankzij tal
van initiatieven legt PONANT contact met verschillende
volkeren. Steeds vanuit diversiteit, waardigheid, solidariteit
en inclusie. Met het volste respect voor lokale tradities,
geschiedenis, omgeving, cultuur en kunst.

©PONANT - Olivier Anrigo
Klaar voor een weergaloze ontdekkingscruise met PONANT?

©PONANT - Daniel Cron

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Adagio

PORTUGAL & SPANJE

Comfortabel naar Compostela

ie de centrale route naar Compostela aflegt op de
manier van touroperator Adagio, profiteert van een
wandel- of fietsvakantie in ideale omstandigheden.
Slow travel, heerlijk eten na de inspanning en overnachten in
comfortabele, zorgvuldig uitgekozen verblijven. Charmante
landhuizen en historische gebouwen, échte ‘paradores’. Om
nog dichter bij de geschiedenis, cultuur en gastronomie van
Noord-Portugal en Galicië te komen.

W

CENTRALE ROUTE
De Portugese Camino de Santiago is al eeuwenlang een van
de belangrijkste pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela.
Of je nu kiest voor wandelen of fietsen, de centrale route naar
Compostela laat je heel wat moois zien. Van de Minho-streek
in Noord-Portugal tot Galicië in Spanje. Onderweg ontluikt een
prachtig landschap van bossen, rivieren, valleien, wijngaarden,
velden en traditionele dorpen.

Camino de Santiago

Stukken van de Portugese Camino delen de oude Romeinse
weg. Tijdens je tocht steek je dan ook verschillende Romeinse
bruggen over en leer je tal van bevallige steden en plekjes kennen. Boordevol oude architectuur en fascinerende histories.

CHARMANTE PARADORES
En cours de route houden lokale, culinaire geneugten je energieniveau op peil. Puur genieten van Portugese en Spaanse kazen,
traditionele vleeswaren, vinho verde, en vers gevangen vis en
zeevruchten.
Je verschijnt trouwens telkens goed uitgerust aan de volgende
etappe, want je verblijft in verschillende ‘pousadas’ en ‘paradores’. Portugese en Spaanse monumentale luxehotels, gelegen
in kastelen en statige, historische landhuizen, gekend om hun
comfort en voortreffelijke keuken. Bovendien hoef je niet met
koffers te zeulen, want bij aankomst in het volgende hotel staat
je bagage al keurig voor je klaar.

Parador de Baiona
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En we zijn weg!
Van Porto

Of je nu te voet reist of met de fiets, je ongelooflijke reis begint in
Porto, Portugese parel op de Unesco Werelderfgoedlijst. In Barcelos
leer je de legende van Jakobus en de haan die het leven van een
pelgrim redden. Neem trouwens gerust alle tijd om het charmante
stadje, zijn middeleeuwse straten en plein te verkennen.

Porto

via Ponte de Lima

Tijdens een van de volgende wandel- of fietsetappes baan je je een
weg door wijngaarden, bossen, boomgaarden en velden. In Ponte
de Lima volgt een welverdiende beloning: een scala aan restaurants,
gespecialiseerd in de lokale keuken. Proef traditionele gerechten
zoals ‘polvo à lagareiro’ (gebakken octopus) of ‘bacalhau assado com
broa’ (gebakken kabeljauw met maïsbrood). Uiteraard vergezeld
van een glaasje witte Loureiro-wijn.

Ponte de Lima

naar Spaanse bodem

Via het pad bergafwaarts kom je aan in Valença. Het fort van het
vestingstadje was ooit een belangrijke pion in de verdediging van
de Portugese grenzen. Van daaruit loodst de Internationale Brug
je over de Minho-rivier naar Galicië.
Eerste stop op Spaanse bodem is het sfeervolle stadje Tui met zijn
versterkte kathedraal. Door het dennenbos van Chan das Pipas,
langs de viaducten van Redondela bereik je daarna Arcade. Een
gezellig rivierstadje waar je beslist wil stoppen voor verse oesters.
Minho-rivier

tot Compostela

Het dorp Caldas de Reis staat bekend om zijn thermale wateren,
terwijl Padrón beweert de eerste begraafplaats van de heilige
Jakobus te zijn. Waar of niet, zijn overblijfselen liggen nu in de
monumentale kathedraal van Santiago de Compostela.
Want dat doel hou je uiteraard voor ogen. Aangekomen in de oude
stad, betreed je de kathedraal en is het heerlijk nagenieten van het
einde van je reis.
Santiago de Compostela

TIP
Met een passie voor de Portugese cultuur, heeft Adagio zich gespecialiseerd
in Portugeestalige bestemmingen. Met doorgedreven maatwerk verzorgen ze
je reis naar Portugal, de Azoren, Madeira, Kaapverdië, São Tomé en Príncipe.
Bij Adagio vind je bovendien het grootste assortiment kleinschalige hotels en
charmeverblijven. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Dankzij het roadbook kan je de route steeds
volgen. Met extra tips en informatie om ten
volle te begrijpen en waarderen wat je onderweg
allemaal te zien krijgt. En suggesties voor
bezienswaardigheden die een ommetje waard zijn.
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Slovenië

Soča-vallei

Peca Underground

Meer van Jasna, Kranjska Gora

ACTIEVE VAKANTIE

Waar winnaars buitenspelen
Net als ons bescheiden landje is het kleine Slovenië de heimat van grote kampioenen. Het succesgeheim
van levende wielerlegendes Tadej Pogačar en Primož Roglič schuilt misschien wel deels in het land zelf.
Een ideale outdoorbestemming voor sportliefhebbers om lichaam en geest weer in balans te brengen.

GEOGRAFISCHE DIVERSITEIT
Ondanks een kleine oppervlakte zo’n geografische veelzijdigheid tentoonspreiden.
Weinig landen doen het Slovenië na. Van de
Alpen tot mediterrane kusten, over karstlandschappen en uitgestrekte vlakten. Een
grondgebied met 60% aan bossen, 28.000
km aan rivieren en nog eens ruim 1.300
meren. Het ideale oefenterrein voor tal van
sportieve activiteiten.
STAPSCHOENEN OF FIETS?
Met duizenden kilometers aan bewegwijzerde routes mag je Slovenië gerust een
wandelparadijs noemen. Een van onze favorieten is de Soča Trail langs de gelijknamige
rivier. Dwars door schilderachtige canyons
en het spectaculaire Triglav National Park.
Liever in het wiel van kampioenen Pogačar
en Roglič? Ongeacht je niveau beleef je in

Slovenië ongetwijfeld een heerlijk fietsavontuur. Wie zich écht wil meten met de Alpen,
gaat de strijd aan met de Vršič-bergpas. Een
pittige klim van 9 km met 761 hoogtemeters
en maar liefst 50 genummerde haarspeldbochten.

“De Sloveense landschappen
hebben mijn manier van
wielrennen gevormd.
Nauwelijks met een
ander land te vergelijken.”
Tadej Pogačar, Sloveense
wielrenner en tweevoudig
winnaar Tour de France
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Avontuur in verlaten
mijntunnels

Tot 1994 bevond zich in de Peca-berg
de grootste lood- en zinkmijn van
dit stukje Europa. Vandaag peddel je
hier met de kajak door ondergelopen
tunnels en 350 jaar oude opgravingsgebieden. Niemand beter dan een
voormalige mijnwerker als gids om de
geheimen van de tunnels te onthullen.
Een onvergetelijke belevenis op 700
meter diepte.

Waar je ook kijkt, Slovenië is een groene, actieve en
gezonde bestemming. Het is al jaren een voortrekker
in duurzame ontwikkeling, wat hen als eerste
land ter wereld de titel Global Green Destination
bezorgde. Vraag naar deze bestemming bij ons,
uw reisagent.

Foto’s: © Slovenian Tourist Board

Soča-vallei
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Cosmic Travel

ARGENTINIË

Hoe wil jij
Latijns-Amerika beleven?

El Chaltén, Argentinië

Voor maatwerkreizen naar Latijns-Amerika werken we graag samen met specialist Cosmic Travel.
De afgelopen 30 jaar realiseerde de Belgische touroperator de meest bijzondere reiswensen. Voorbij
platgetreden paden en stereotiepe programma’s. Lees zeker verder over wat ze kunnen betekenen voor
de reis van je dromen naar pakweg … Argentinië!

WIJNREIS VOOR CONNOISSEURS
Argentinië is van de meest gerenommeerde
wijnlanden ter wereld. ‘The Wine Advocate’ erkende zelfs meer dan 30 Argentijnse
kwaliteitswijnen met 95 punten en hoger.
Zelf op zoek gaan naar de smaken van de
terroirs van Argentinië? We stellen graag
een wijnreis voor je samen, volledig naar
wens met bijvoorbeeld bouwstenen van de
Connoisseur Tour van Cosmic Travel.
In de Mendoza-regio maak je een reis naar
enkele van de beste labels en wijnmakerijen
van het land. Op het domein van Bodega
Catena Zapata beleef je een unieke Malbecervaring, met wijnen uit de verschillende
delen van de streek. En in Casa Vigil zorgt

de chef-kok voor een klasse driegangenlunch vergezeld van de best gewaardeerde
El Enemigo-wijnen.

door. In La Lorenza bij Iguazú doorgrond
je de traditionele gebruiken en leer je de
nationale drank eigenhandig bereiden.

DOORGROND DE MATÉ-CULTUUR
Ook voor cultuurliefhebbers rijgen we graag
enkele parels voor je aan elkaar. Zo treed je
in Córdoba in de voetsporen van de Jezuïeten. Met het uitzonderlijke ‘Jezuïetenkwartier en Estancias’, Unesco Werelderfgoed,
als belangrijk knooppunt voor een boeiende route langs historische locaties.

FIETSTOCHT DOOR DE JUNGLE
Iguazú is ook voor natuurliefhebbers een
paradijs, met de wereldberoemde watervallen van Iguazú National Park als absolute trekpleister. Pal op het drielandenpunt
tussen Argentinië, Brazilië en Paraguay.
Een luxeontbijt met romantisch uitzicht over de rivier? De onmetelijke rivier
stroomafwaarts uitdagen met de kajak?
Een fietstocht door de jungle? Het regenwoud intrekken met een ervaren
natuurgids? Het kan allemaal.

Waar je op Argentijnse bodem ook niet omheen kan is de maté-cultuur. ‘s Morgens, ‘s
middags, ‘s avonds en tussendoor … veel
Argentijnen sippen de infusie de hele de
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Salta, Argentinië

Vertel ons je wensen

Fan van geschiedenis en erfgoed?
Hou je van mode, design en kunst?
Een vakantie vol actie en avontuur?
Weergaloze natuur of eerder een
foodie?

Buenos Aires

Vertel ons op welke manier je je
droombestemming wil doorgronden.
Samen met de bestemmingsspecialisten van Cosmic Travel stellen we
de reis van je dromen naar LatijnsAmerika samen.

Ruta 40

Andere favorieten zijn de ‘silent valleys’
van Iruya en het verlaten strand van Bahía
Bustamante.

5.000 KM AVONTUUR
Nóg verder weg van de klassieke paden is de
legendarische Ruta 40, een van de langste
wegen ter wereld. Van de grens met Bolivia
in het noorden tot Río Gallegos in het zuiden van Patagonië. Voor in de wol geverfde
avonturiers is deze route een droom van
5.000 km lang. Parallel met de Andes, grotendeels onverhard en beladen met haarspeldbochten.
Je kan ook de zuidelijke variant van zo’n 800
km afstappen. Dan start je in Comodoro

Iguazú, Argentinië

Rivadavia en ga je dwars doorheen het woeste Patagonië met zijn Pinturas -vallei en het
Nationaal Park van Perito Moreno, niet te
verwarren met de gelijknamige gletsjer. En
wat gedacht van Sarmiento Petrified Forest,
het grootste versteende woud ter wereld?

MODEHUIZEN BUENOS AIRES
Wie in de ban is van design, mode, kunst en
lifestyle raden we graag Buenos Aires aan.
In Zuid-Amerika dé place to be voor trends
en hedendaagse kunst. Je ontdekt de geheimen en insidertips van ontwerpateliers,
designwinkels en modehuizen. Buenos
Aires loopt over van artistieke outlets. We
stemmen de ervaring dan ook graag af op
jouw smaak en voorkeuren.
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Maté

Fan van Latijns-Amerika? Cosmic Travel heeft
al 30 jaar expertise in maatwerkreizen naar dit
immense en boeiende continent. Ontdek hun
aanbod voor wereldreizigers, avonturiers en
luxereizigers. Ook voor gezinnen met grote of
kleinere kinderen hebben ze heel wat in petto.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

Holland America Line

NOORWEGEN, IJSLAND & SCHOTLAND

Noordelijke eilanden
In mei doopt Holland America Line zijn gloednieuwe cruiseschip de Rotterdam in – waar kan het ook
anders – Nederlandse havenstad Rotterdam. Daarna heeft het schip meerdere mooie vaarroutes vanuit
Nederland voor de boeg. Wat denk je er bijvoorbeeld van om Noorwegen, IJsland én Schotland tijdens
één cruise af te werken? Heen en terug vanuit Amsterdam!

Highlands

Molde

IJsland

Bergen

POSTKAARTJE IN BERGEN
Eerste aanleghaven: het prachtige Bergen.
Van de 14e tot 18e eeuw een belangrijke
zeehandelsstad, vandaag net een charmant
postkaartje met de beroemde, gekleurde
hanzekade en spitse gevels. Ga zeker op excursie naar Hardangerfjord, zonder twijfel
een van Noorwegens mooiste.
Zo’n 400 km dieper in het noorden belanden we in Molde. Bij helder weer kan je vanaf dit deel van het Romsdal-schiereiland
meer dan 200 bergtoppen zien. Met Varden
als ons favoriete, panoramische uitzicht-

Loch Ness

punt. Molde is ook het begin- en eindpunt
van de Atlantische Oceaanweg, zigzaggend
over spectaculaire bruggen en eilanden.

labyrint van natuurlijke bogen, lavatorens
en verdoken grotto’s. Alsof bedacht door
Tolkien himself.

WATERVAL VAN DE GODEN
Op IJslandse bodem zetten we voet aan
wal in Akureyri. Een bruisende stad, maar
eveneens een ideaal knooppunt naar een
sprookjesachtig landschap. Zo is Eyjafjörður in Akureyri’s achtertuin met 60 km
het langste fjord van het land.
Stop zeker ook aan Goðafoss, de waterval
van de goden, en de zogenaamde duistere burchten van Dimmuborgir. Een grillig

VOGELS OP VIGUR
Het idyllische stadje Ísafjörður wordt aan
drie kanten omgeven door imposante bergen. Een mooi vertrekpunt om het omringende schiereiland en de ruige, afgelegen
Westfjorden te verkennen. Op het eilandje
Vigur kan je papegaaiduikers, eidereenden,
noordse sternen en andere bijzondere vogels spotten.
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Stockholm

Cultuursteden
van de Oostzee

Liever op verkenning naar Scandinavië en de Baltische
Staten? De Rotterdam voert je naar verschillende NoordEuropese hoofdsteden. Snuif de cultuur op in onder meer
Kopenhagen, Riga en Stockholm.

CHARMANT KOPENHAGEN
Kopenhagen is zo’n stad waarop je makkelijk verliefd wordt.
Oude gebouwen, geplaveide straten en een skyline vol torens.
Niet voor niets de thuisbasis van schrijver Hans Christian Andersen.

BRUGGENSTAD STOCKHOLM
Stockholm is de laatste hoofdstad van de reis. Uitgespreid over
meer dan een dozijn eilanden, heeft de bruggenstad enorm
veel te bieden. Waar je ook ronddwaalt, je bent nooit ver van
het water en de glooiende parklandschappen.

Na Berlijn en zijn historische bezienswaardigheden vaar je
verder naar Riga in Letland, een echt art-nouveaujuweel, en
Tallinn, de oudste hoofdstad van Noord-Europa. Vanuit Estland
steek je de Finse Golf over naar Helsinki. Soms overschaduwd
door zijn grotere Scandinavische tegenhangers Kopenhagen
en Stockholm, heeft de Finse hoofdstad toch zijn eigen aantrekkingskracht.

Het schip blijft een nachtje liggen om de volgende dag te
genieten van een panoramische route door de Scherenkust van
Stockholm, een archipel van zo’n 24.000 eilanden. Na stops
in Hamburg en het Deense Arhus eindigt de cruise terug in
Amsterdam.

Reykjavík is de meeste noordelijke hoofdstad van de wereld. Naast een broeihaard
van cultuur, design en kunst vind je hier
indrukwekkende vergezichten. Van majestueuze gletsjers tot onherbergzame
lavavelden. Grijp op schiereiland Reykjanes zeker de kans om te baden in de Blue
Lagoon. Twee uurtjes zalig ontspannen in
een natuurlijke warmwaterbron van 38 °C.

SHETLAND EN HIGHLANDS
We verlaten IJsland en zetten koers naar
het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de Shetlandeilanden deel uitmaken van de UK, zijn
de wortels van de archipel zowel Noors als
Schots. Te merken aan de vele archeologische vindplaatsen uit het bronzen tijdperk.

schoon. Ga op panoramische route langs
Loch Ness of ontrafel de mysteries van eeuwenoude ruïnes en kastelen.
De laatste ligplaats van de cruise brengt
je naar de Schotse hoofdstad. De stad van
Edinburgh Castle, de impressionante National Galleries, en de Royal Mile in het hart
van Old Town.

Cruisen is meer dan een reisschema. Holland
America Line blijft trouw aan de tijdloze elegantie
van het oceaanreizen. Vanaf het moment dat je aan
boord stapt van hun ruime, middelgrote schepen,

Een dag later sta je in de Schotse Highlands,
de ruigste regio van heel het Verenigd Koninkrijk. Even buiten de stad Inverness
wacht een schatkist aan Schotse en Keltische geschiedenis, mythes en natuur-

merk je het verschil. En dankzij de Nederlandstalige
bemanning en begeleiding bij bepaalde excursies
voelt je hele avontuur supervertrouwd aan. Vraag
naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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Pegase
DOMES MIRAMARE, A LUXURY COLLECTION RESORT, CORFU

De koning te rijk op
smaragdgroen eiland
Groene rots Corfu staat bekend als Griekenlands groenste eiland. Met naast een ongerepte natuur, een
rijke geschiedenis en dito erfgoed. In een omgeving zo kostbaar, maakt een luxeverblijf het plaatje pas
echt compleet. Uit het aanbod van luxespecialist Pegase selecteerden wij Domes Miramare, A Luxury
Collection Resort*****. Een uitzonderlijk adults-only hotel dat exclusiviteit en relaxatie ademt.

EEUWENOUDE OLIJFGAARD
Zo’n 20 km ten zuiden van Corfu-stad ligt het hemels zandstrand van Moraitika, een verrassend rustige badplaats van
slechts 1.000 inwoners. Je proeft er de echte Griekse sfeer
in authentieke taverna’s en cafetaria’s.
Op dit stukje Corfu is Domes Miramare, A Luxury Collection
Resort onze absolute verblijftip. Gelegen op een schilderachtige locatie aan het water, met zicht op een eeuwenoude
olijfgaard. Met hoge bomen die afdalen naar de kust en een
magisch zeezicht dat verder uitstrekt dan je kan kijken.

ELEGANTE GETAWAY
Het adults-only luxeresort is na een indrukwekkende miljoenenrenovatie nog maar open sinds de zomer van 2018.
Toch mag het zich nu al met recht en rede een van de meest
romantische toevluchtsoorden van het hele eiland noemen.
Een favoriet adres voor een luxueuze trip met z’n tweetjes
of een onvergetelijke huwelijksreis.

Domes Miramare, A Luxury Collection Resort op Corfu

ARISTOCRATISCHE GRANDEUR
Kies een ruime suite of elegant privépaviljoen met aparte
tuin, zwembad en bubbelbad. Een ruime getaway om in alle
privacy te ontspannen, het is hier een zaligheid. Je baadt er
meteen in de aristocratische grandeur en onbezorgde tijd
van weleer. Aan tafel geniet je van een upscale mediterrane
gastronomie, een streling voor oog en tong.
FAVORIET ONDER ROYALS
In de jaren 60 was landgoed Miramare in handen van de
legendarische Onassis-familie. Onder andere de flamboyante scheepsmagnaat Aristoteles Onassis, Jackie Kennedy
en Amerikaans president Eisenhower kwamen hier graag
logeren. Net als verschillende staatshoofden en royals uit
Europa en het Midden-Oosten.
Ook vandaag hebben jetsetters, celebrities en ‘glitterati’ van
over de hele wereld Miramare op hun het lijstje met favoriete
verblijfsadressen staan. Binnenkort ook op jouw wishlist?
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SPLINTERNIEUW RESORT

Domes
Lake Algarve*****
De Griekse klasse van Domes Resorts buiten Griekenland ervaren? In het mondaine Vilamoura in Portugal
is Domes Lake Algarve***** nog maar net geopend.
Het enige hotel met exclusieve toegang tot het strand
van Praia de Falesia.
Kom er volledig tot rust op het prachtig groene domein
met een heus privémeer. En mocht je je helemaal willen laten verwennen: we reserveren voor jou graag
alvast een tafel in Makris on the Lake, het drijvende
luxerestaurant op het meer.

Meer luxe
met Pegase
• Steeds een vaste prijs.
Geen fuel- of wisselkoerssupplementen.
• Handbagage én ruimbagage altijd inbegrepen.
Golf- of duikmateriaal gaat gratis mee.
• Tot 8 dagen voor vertrek kan je bestemming
en hotel eenvoudig én kosteloos wijzigen.
• Privé-luchthavenvervoer thuis en op je bestemming.
• Sneller door de luchthaven
dankzij Fast Lane-service.
• Ontspannen wachten in businesslounge
op Brussels Airport.
• Gratis keuze van je stoel bij vluchten binnen Europa.
• Het team van Pegase is dag en nacht bereikbaar, in
België en op bestemming.
Privileges onder voorwaarden. Contacteer ons gerust voor meer info.

Reizen verruimt onze blik op de wereld. Met Pegase beleef je dat nog intenser. Al meer dan dertig jaar neemt Pegase je mee naar de mooiste plaatsen op aarde in de meest
exclusieve omstandigheden. Je ontgint vreemde culturen, onbekende aroma’s en onverwachte smaken en verblijft in luxueuze hotels die uitblinken in comfort, service en
beleving. Droom weg terwijl Pegase elk detail van je vakantie verzorgt, zodat jij enkel hoeft te genieten. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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The Ritz-Carlton, Abama

TENERIFE

Een wereld op zichzelf

uia de Isora is een van de best bewaarde geheimen van Tenerife. Een rustige
badplaats in het zuidwesten van het eiland. Tussen de vulkanische landschappen en weelderige tropische planten ligt The Ritz-Carlton, Abama. Een van de
meest exclusieve hotels van Tenerife. In de Villa Club verblijf je in de geprivatiseerde
zone van het hotel.

G

NIEUWE VILLA CLUB
The Ritz-Carlton, Abama is een spectaculair resort, geïnspireerd op de Moorse architectuur.
Midden in een tropische tuin op een ruwe klif, waar je met de kabelbaan afdaalt naar een
afgezonderd, gouden zandstrand.
Extra exclusiviteit, privacy en persoonlijke service, midden in de groene oase? Boek een
luxekamer of suite in de nieuwe Abama Villa Club. Het villa-concept is een soort hotel in
een hotel, volledig afgezonderd van de rest van het resort. In elk verblijf baad je in een zee
van ruimte, zowel binnen in je suite of villa, als buiten langs het zwembad.

TIP

Rasechte fijnproever? Restaurants Kimagure en M.B.
hebben respectievelijk één en twee Michelinsterren.
Trakteer jezelf op een sublieme, gastronomische ervaring.
FAMILIE OF ADULTS-ONLY?
Kies voor een eigen terras met toegang tot de tuin, of een royaal privébalkon met een
adembenemend panoramisch uitzicht op de oceaan of tuin. Het zwembad is geprivatiseerd
voor jou en de andere Villa Club-gasten.
De villa’s voor families situeren zich vlak aan de speeltuin en de grootste Ritz Kids Club
van Europa. En voor wie liever met z’n tweetjes geniet: een deel van villa’s bevindt zich in
de adults-only zone. Voor nog meer rust en exclusieve toegang tot het overloopzwembad.
The Ritz-Carlton, Abama is een baanbrekend luxeresort op het Canarische eiland Tenerife. Te midden van tropisch
groen, helemaal afgezonderd van de drukte, is dit het perfecte luxeverblijf voor wie houdt van privacy, persoonlijke
service, stijl en culinair genieten. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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Begeleide groepscruises
met Mira Tours
Ontdek de wereld tijdens onze eigen groepscruises,
met Mira Tours begeleiding van a tot z!
Meer info op www.miratours.be/groepscruises

BEGELEIDE RIVIERCRUISE
MOEZEL EN RIJN
24/09/2022 - 01/10/2022
8 dagen / 7 nachten

€ 2.450 p.p.

Onze prachtige begeleide riviercruise aan boord van

de Viva Moments 5* voert je langs de Moezel en de Rijn.

Voorbij hun betoverende oevers en charmante valleien
ontdek je de geheimen van de lokale wijnbouw en zijn
historische steden. Volledig begeleid door Mira Tours.
Meer info: www.miratours.be/groepscruises

GROEPSCRUISE EMIRATEN 2023
MSC WORLD EUROPA
MET PRE-STAY DUBAI
16/03/2023 - 25/03/2023
10 dagen / 9 nachten

€ 3.990 p.p.

Droom je van een cruise naar Dubai en de Emiraten?

Ga dan mee op onze eigen begeleide groepscruise

met het gloednieuwe luxeschip MSC World Europa en

verblijf in een luxueueze Yacht Club Suite. Met daar-

bovenop nog een extra verblijf in Dubai vóór de cruise!
Meer info: www.miratours.be/groepscruises

Meer info & boekingen:

016 600 600

haacht@miratours.be

Werchtersesteenweg 115, 3150 Haacht

Je eerste stap
naar de wereld

Werchtersesteenweg 115
3150 Haacht
016 600 600
haacht@miratours.be
www.miratours.be

