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Je reisdromen weer 
waarmaken?
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De wereld ligt eindelijk 
weer aan onze voeten

voorwoord

a tweeënhalf jaar zijn de restricties om vrij te kunnen reizen voor zo goed als 
alle toeristische topbestemmingen weggevallen. Ook in Azië komen meer en meer 
versoepelingen, en kunnen steeds meer landen je weer verwelkomen voor een 

deugddoende vakantie. Bovendien komen er ook opnieuw meer rechtstreekse verbindin-
gen vanuit Brussel naar onder andere Noord-Amerika, de Caraïben en Zuid-Afrika. Naar 
goede gewoonte zijn we je graag van dienst om van jouw onverhoopte reisdromen weer 
onvergetelijke droomreizen te maken.

In dit magazine tonen we je een selectie uit het aanbod van de betere nichetouroperators 
en luxerederijen. Boeiende reisreportages en vakantieverhalen over droombestemmingen, 
ontdekkingen en avontuur. Van tips voor een trip tussendoor tot suggesties voor een grote 
reis.

We hebben oog voor authentieke ervaringen, dichtbij én ver weg, met aandacht voor 
natuur, cultuur en lokale gemeenschappen. Zoals slow travel in het noorden van Vietnam, 
een fietssafari in Swaziland, leuke adresjes op Mauritius en bijzondere boetiekhotels in 
onder andere Brazilië, Portugal en Lapland. Pareltjes als uitvalsbasis voor een bijzondere 
vakantie met leuke activiteiten. 

Welke vakantie je ook wil, laat de uitwerking over aan experts, aan ons. Want meer dan 
ooit is reizen samenstellen echt een metier dat up-to-date kennis en ervaring vergt. Aan 
de hand  van je verwachtingen adviseren we je graag over reismogelijkheden die bij je 
wensen passen. En helpen we je graag verder bij de volledige uitwerking, zo geniet jij van 
een vakantie zonder zorgen.

N
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De wereld ligt eindelijk 
weer aan onze voeten

a tweeënhalf jaar zijn de restricties om vrij te kunnen reizen voor zo goed als 
alle toeristische topbestemmingen weggevallen. Ook in Azië komen meer en meer 
versoepelingen, en kunnen steeds meer landen je weer verwelkomen voor een 

deugddoende vakantie. Bovendien komen er ook opnieuw meer rechtstreekse verbindin-
gen vanuit Brussel naar onder andere Noord-Amerika, de Caraïben en Zuid-Afrika. Naar 
goede gewoonte zijn we je graag van dienst om van jouw onverhoopte reisdromen weer 
onvergetelijke droomreizen te maken.

In dit magazine tonen we je een selectie uit het aanbod van de betere nichetouroperators 
en luxerederijen. Boeiende reisreportages en vakantieverhalen over droombestemmingen, 
ontdekkingen en avontuur. Van tips voor een trip tussendoor tot suggesties voor een grote 
reis.

Welke vakantie je ook wil, laat de uitwerking over aan experts, aan ons. Want meer dan 
ooit is reizen samenstellen echt een metier dat up-to-date kennis en ervaring vergt. Kom 
dus zeker langs op onze Travelshow op 16 november. Traditiegetrouw stellen we onze 
groepsreizen voor 2023 voor.

N

V.U. : Cynthia Pylyser, Kaai 50/B0001 - 8620 Nieuwpoort

Cynthia, Silke, Bethanny en Joke

Na 3 jaar kan het eindelijk terug! 
Esperanto Travelshow | wo 16 november 2022 | Vismijn Nieuwpoort
Voorstelling groepsreizen 2023
- rondreis Mexico
- rondreis Toscane
Meer info & inschrijven:  www.esperantotravel.be/travelshow



Familie
4 Authentiek Mauritius
5 Rondreis Zuid-Afrika

12 Superlatieven in Abu Dhabi
28 Skivakantie Franse Alpen
29 30 jaar luxezeilvakanties

31 Actieve vakantie Slovenië

Ontdek
11 Winters Lapland
16 Highlights Egypte
17 Madagaskar in kleine groep
22 Brazilië in stijl
26 Eilandhoppen in de Caraïben
27 Slow travel Vietnam

Cruises
8 Oostkust Zuid-Amerika & Antarctica
14 Riviercruises Nijl, Oman & Mekong
18 Expeditiecruise Groenland & Canada
24 Trans-Atlantische jubileumcruises
32 Frans-Polynesië
36 Langs de oevers van Europa

Geniet
6 Meer reismogelijkheden 

vanuit Zaventem
7 Culinair Curaçao

10 Duurzame luxe op Tenerife
20 Boetiekhotels Portugal

30 Corfu & Kreta
38 Wellness in Parijs

Colofon
OpVakantie! is een realisatie van  
www.koombanabay.eu
Contact: Axel De Corte

Coverbeeld:  
Kabelbaan van de Suikerbroodberg 
in Rio de Janeiro, Brazilië

– 3 –

inhoud



Ondergedompeld in het 
authentieke eilandleven

MAURITIUS

KIES EEN DUURZAAM HOTEL
Eens je er bent, is het duidelijk: Mauritius herbergt een natuur 
om te koesteren. Uit het enthousiasme van klanten die bewust 
kozen voor een duurzaam verblijf, kunnen we alleen maar af-
leiden dat het hun vakantie-ervaring nóg rijker maakte. 

De Attitude Hotels leveren alvast dagelijks inspanningen voor 
het milieu, en de lokale economie en gemeenschappen. Daarbij 
is aan elke schakel gedacht: van meubilair gemaakt door schrijn-
werkers uit de regio tot ingrediënten van lokale landbouwers. 
En geen single-use plastics.

OTENTIK EXPERIENCES
Al ruim 15 jaar organiseert Attitude Hotels ook activiteiten met 
een originele, Mauritiaanse touch. Of ‘otentik’, zoals de locals 
zeggen. Laat je bijvoorbeeld op sleeptouw nemen naar het beste 
streetfood van Port Louis, ga dineren bij een lokaal gezin, woon 
een concert bij van aanstormend muzikaal talent … Jij leert 
het échte eilandleven kennen en de lokale gemeenschappen 
plukken er mee de vruchten van.

Voorbij de stranden en de palmbomen ontluikt op Mauritius 
een verrassend groen en kostbaar hinterland. Ontdek  
ongerepte landschappen, weelderige vegetatie en panorami-
sche vergezichten. En kies voor een hotel dat je verblijf echt 
authentiek maakt.

SCHATTENJACHT MET GEZIN
Op die manier het échte Mauritius leren kennen met het hele 
gezin? Dan is hotel Zilwa Attitude (4*) uniek in zijn soort. ‘Zilwa’ 
is Mauritiaans Creools voor ‘eilandbewoner’. En dat is waar dit 
hotel om draait.

Van een boottocht bij zonsopgang met een ‘pirogue’ – een tradi-
tionele kano – tot een barbecue op privé-eiland Gran Zil. Water-
sportliefhebbers kunnen naast snorkelen, duiken en kitesurfen 
ook paddleboarden, kajakken en zeilen met een catamaran. Of 
ga op schattenjacht op het eiland, een avontuur voor grote en 
kleine goudzoekers.

EILANDROMANTIEK
Op huwelijksreis of liever met z’n twee van het eiland genieten? 
Iets verder aan de noordkust vind je Paradise Cove Boutique 
Hotel (5*), een adults-only hotel aangesloten bij Small Luxury 
Hotels of the World.

Deze romantische getaway combineert klassieke grandeur met 
eigentijdse elegantie. Wat een idyllische plek om te genieten met 
twee. Overloopzwembad, privéstrand en een eigen turquoise 
lagune met betoverend uitzicht over de noordelijke eilanden. 
Rondom liggen de ‘Love Nests’, knusse hoekjes waar je onge-
stoord kan genieten van de rust, de zon en elkaar. 

Paradise Cove Boutique Hotel

Paradise Cove Boutique Hotel

Zilwa Attitude

Otentik Experiences
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Puur 
avontuur

ZUID-AFRIKA

  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.

CULTUUR VAN DE SWAZI
De Panoramaroute met de Blyde River Canyon en God’s Window. 
De ‘Big Five’ spotten in Kruger Nationaal Park. Kaapstad zien en 
de Tafelberg beklimmen (of een rit per kabelbaan). Uiteraard 
staan alle highlights op het programma.

Maar Zuid-Afrika beleef je pas echt tijdens een rondreis door-
spekt met authentieke ervaringen. Zoals de veelzijdige cultuur 
van de Swazi. Maak een rondleiding in een traditioneel dorp in 
het Mlilwane Wildlife Conservancy, en fiets met de mountain-
bike tussen zebra’s en antilopen. 

Onze favoriete rondreis
(Ook het jaar rond individueel mogelijk)

Vertrekdata in 2023: 19 jan, 19 feb, 31 maa, 15 jul, 14 sept, 
23 okt, 6 nov en 14 nov.

Prijs: vanaf € 3.350 p.p.
(single supplement: € 500)
(internationale vluchten inbegrepen)

De 18-daagse Nederlandstalige groepsreis van Live To Travel 
is zonder twijfel een van de meest complete rondreizen naar 
Zuid-Afrika. Een mix van wereldberoemde highlights en on-
gerepte ervaringen, in samenwerking met duurzame en plaat-
selijke partners. 

100% AUTHENTIEKE REIZEN
Authenticiteit en respect voor lokale gemeenschappen zitten al altijd in het DNA van 
Live To Travel. Zo ben jij als reiziger zeker van een reis vol  authentieke ervaringen en 
couleur locale. Reden te meer dat de Belgische touroperator geselecteerd is voor het 
Sustour-programma voor duurzaam toerisme, gefinancierd door de EU. Daarnaast 
wil Live To Travel een 100% klimaatneutraal bedrijf zijn tegen 2024.

Droom je al langer van Mauritius of  
Zuid-Afrika? Grijp dan nu je kans.  

Dankzij recente rechtstreekse vluchten van en 
naar Brussel zijn beide bestemmingen vandaag 

toegankelijker dan ooit.

TIP

OVERNACHTEN IN BIJENKORF
In Mlilwane slaap je in een échte ‘beehive hut’, een koepelcon-
structie van gras met lage deuren in de vorm van een bijenkorf. 
Een ander bijzonder verblijf is Montagu Country Hotel. Een van 
de eerste fairtradehotels van heel Afrika, en trouwens het enige 
originele art-decohotel van het land.

Montagu Country Hotel
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Nu de wereld steeds meer opengaat, 
blijven ook vanuit Zaventem de 
reismogelijkheden toenemen. Van de 
nieuwe bestemmingen die nu ook vanuit 
Brussels Airport rechtstreeks bereikbaar 
zijn, sommen we hier alvast enkele 
favoriete verwegbestemmingen op. 

RECHTSTREEKS NAAR ZUID-AFRIKA
Sinds september kan je vanuit Zaventem 
rechtstreeks naar Johannesburg en Kaap-
stad vliegen (Air Belgium). Groot nieuws, 
want het is intussen zelfs bijna 20 jaar ge-
leden dat onze hoofdstad en Zuid-Afrika 
direct met elkaar verbonden waren. Het 
land van de Kaap is vanaf nu dus opnieuw 
nog makkelijker bereikbaar.

TIPS VOOR WINTERZONVAKANTIE
In de winter is Mauritius (Air Belgium) een 
ideaal droomeiland ten oosten van Afrika 
om even aan alle dagelijkse beslommerin-
gen te ontsnappen. Ontspannend, kleurrijk, 
authentiek en bovenal zonnig. 

Ook het Midden-Oosten doet dromen 
van de deugddoende winterzon, badend 
in luxe. Abu Dhabi (Etihad Airways), Dubai 
(Emirates) of Qatar (Qatar Airways): kies 
je lievelingsoase en vlieg recht naar de  
Perzische Golf.

CARAÏBEN, VS & CANADA
Uitblazen op een exotische bestemming 
aan de overkant van de Atlantische Oce-
aan? Sinds eind vorig jaar kan je vanuit 
Zaventem naar een plekje onder de palm-
bomen vliegen op Curaçao (Air Belgium). 
Of ga energie tanken op de Dominicaan-
se Republiek, tijdens een paradijselijke 
strandvakantie in Punta Cana (TUI fly en 
Air Belgium) of een avontuurlijke rondreis. 

Ook de weg naar Canada ligt weer hele-
maal open met rechtstreekse vluchten 
naar Toronto (Air Transat en Air Canada) 
en Montréal (Air Transat). In Oost-Canada 
kan je cityhoppen en de ongerepte wilder-
nis zelfs heel makkelijk combineren.

Vanuit Brussels Airport rechtstreeks 
naar je droombestemming

OPNIEUW MEER INTERCONTINENTALE VLUCHTEN

Sinds september kan je vanuit Zaventem rechtstreeks naar Zuid-Afrika vliegen

  Als toegangspoort naar de wereld bereik je vanuit 

Brussels Airport opnieuw bijna 170 bestemmingen 

binnen en buiten Europa. Zo kan je vanuit Zaventem 

vlot op vakantie vertrekken. Dichtbij of ver weg, waar 

wil jij naartoe? Contacteer ons met je reiswensen. 

Extra comfort bij je 
vertrek in Zaventem?
Vraag ons naar de comfortservices van 
Brussels Airport: 
• Snel door de veiligheidscontrole 

met een Fast Lane Pass
• Relaxen in de lounge 

en ongelimiteerd buffet
• Shop online en haal je bestelling af
• Dankzij de bTag krijg je een 

melding wanneer je bagage op de 
band ligt
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  Afro-Caribische tradities, een smeltkroes van culturen en 

tropische temperaturen. Curaçao is de perfecte uitvalsbasis 

om de batterijen op te laden met een deugddoende vakantie. 

Vraag naar deze bestemming en vluchtmogelijkheden bij ons, 

uw reisagent.

1. STOBÁ
Stobá is een Curaçaos stoofpotje. Iedere familie en 
ieder restaurant heeft een eigen geheim recept dat 
al generaties meegaat. Meestal bevat een stobá geit, 
kip, papaja en zelfs komkommer om de stoofpotjes te 
maken. Veel proeven dus om jouw favoriet te vinden. 

2. SOPI JAMBO
Sopi Jambo is een soep van okra, vaak gecombineerd 
met vlees en verschillende soorten vis en zeevruch-
ten. Aan de textuur van de soep moet je misschien 
een beetje wennen, maar aan de smaak zal het niet 
liggen! 

3. KESHI YENÁ
Als je geen dag kan overslaan zonder kaas, dan is 
keshi yená zeker iets voor jou. De oorsprong van dit 
gerecht ligt in de rijke geschiedenis van het eiland. 
De uitgeholde Edammers of Goudse kazen werden 
aan de armere bevolking gegeven en zij vulden deze 
met wat ze maar aan ingrediënten konden vinden.

4. AREPA DI PAMPUNA
Deze pompoenpannenkoek wordt vaak gegeten als 
bijgerecht of tussendoortje. Ze smaken lekker zoet, 
een ideaal gerecht dus als je met kinderen op pad 
bent.

5. BOLO PRETU
We sluiten de lijst af met een bijzonder dessert. Bolo 
pretu (zwarte taart) is een gebak met kersenlikeur of 
cognac; gewelde, gedroogde vruchten; en noten. Het 
duurt heel lang om de taart te maken, want meestal 
komen alle smaken pas na een maand tot hun recht. 
Neem daarom zeker zelf de tijd om van dit lekkere 
dessert te genieten. 

Gezellig samen eten is een belangrijk onderdeel van de Curaçaose cultuur. Of het nu gaat om een lokaal 
gerecht in een restaurantje langs de weg of fine dining op internationaal niveau. Lokaal gevangen, verse 
vis is een belangrijk ingrediënt van het menu, maar hier lees je nog andere lokale gerechten die je moet 
geproefd hebben. Zoals ze op Curaçao zeggen: Bon apetit!

5x Curaçaose cuisine
CULINAIR GENIETEN
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  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.

AVONTUUR MET FLINKE DOSIS LUXE
Gebouwd met hoogstaande hardware en 
technologie, kan de Seabourn Venture 
overal ter wereld te water. Van de Caraïben 
tot Antarctica, over de Amazone en andere 
afgelegen bestemmingen. 

Behalve een volbloed expeditieschip is de 
Seabourn Venture ook een ultraluxueus 
boetiekschip met de royale sensatie van 
een superjacht. Maximaal 264 passagiers 
en enkel suites. Overal met extra grote ra-
men met een maximaal zicht op zee: van 
je eigen suite, tot de observatielounge en 
zelfs de sauna. Zo bewonder je de meest 
boeiende landschappen en wildlife gewoon 
vanuit het comfort aan boord. 

NUANCE, LICHT EN RUST
De blauwdruk komt van de tekentafel van 
Adam Tihany, gerekend tot een van ‘s we-
relds meest vooraanstaande designers van 
hotels, cruiseschepen en sterrenrestau-
rants. 

Ook de Seabourn Venture heeft Tihany 
zichtbaar ontworpen met de zintuigen van 
luxegasten in zijn achterhoofd. Je voelt je 
aan boord meteen welkom in een wereld 
van ultraluxe. Geen overdaad, wel nuance, 
licht en rust. Met veel aandacht voor subti-
liteit. Want échte luxe zit ‘m in details. 

EXCURSIES MET ONDERZEEËR
De unieke troeven van de Seabourn Ven-
ture? Een 26-koppig expeditieteam van 
wetenschappers en natuuronderzoekers 
gidst je door de volledige ervaring. En voor 
bepaalde vaarroutes zet de rederij twee on-
derzeeërs in. Zo daal je comfortabel af tot 
300 m diepte, waar de oceaan zijn grootste 
geheimen onthult. Gezonken scheepswrak-
ken, prachtige koraalriffen, unieke zeedie-
ren … die voor het menselijke oog normaal 
gesproken verborgen blijven.

Nieuwe grand cru 
in luxe-expedities

VLAGGENSCHIP SEABOURN VENTURE

Met de komst van de Seabourn Venture voor de zomer, legde Seabourn de lat voor ultraluxueuze 
expeditiecruises nog maar eens hoger. Zoals we van de rederij verwachten, is ook dit gloednieuwe schip 
een maritiem raspaard. Welkom aan boord!
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In luxe ongeëvenaard 
onder de evenaar

EXPEDITIES ZUID-AMERIKA & ANTARCTICA

De weelde aan boord van de Seabourn Venture zelf ervaren? Ontdek 
Costa Rica, Ecuador en Chili in alle comfort. Of zet koers naar de  
Chileense fjorden en Antarctica. Deze twee vaarroutes kan je ook 

combineren in één aaneengeschakeld programma.

Zuid-Amerika & Humboldt Current
16 nachten, van 15/10/23 tot 31/10/23
Veranda Suite vanaf € 10.999 p.p.

De Humboldt-stroom langs de westkust van Zuid-Amerika 
is de belangrijkste koudwaterstroom van de wereld. Op deze  
Seabourn-cruise ontdek je zelf waarom. Vanuit startpunt  
Puntarenas bereik je de verschillende natuurreservaten van 
Costa Rica, zoals het nevelwoud van Monteverde.

De eerste landing onder de evenaar? Havenstad Manta in 
Ecuador. Laat je verrassen door een cultureel lappendeken 
van erfgoed en tradities. Daarna cruise je comfortabel verder 
naar Peru: de archeologische site van Chan Chan, de koloniale 
herenhuizen in Lima en nog meer Unesco Werelderfgoed in 
het historische centrum van Arequipa.

In Chili volgen onder andere nog de mysterieuze Atacama- 
woestijn, en de wilde bruinvissen en orka’s in het National  
Humboldt Penguin Reserve.

Chileense fjorden & Antarctica
18 nachten, van 31/10/23 tot 18/11/23
Veranda Suite vanaf € 16.999 p.p. 

Vanuit Santiago vaar je naar de baai van Reloncavi Sound in 
Patagonië. Bezoek ‘Alerce Milenario’, volgens de laatste schat-
tingen misschien wel de oudste boom ter wereld: minstens 
5.000 jaar oud.

De Seabourn Venture voert je daarna door de doolhofachtige 
Chileense fjorden. Tussen de toppen van de verzonken Chileen-
se kust door het Darwin-kanaal. En langs het meerarmige fjord 
van het Baker-kanaal dat zo’n 120 km het vasteland in snijdt. 

Imposante gletsjers doen je haast achterover vallen. Zoals de 
Brüggen-gletsjer aan de kop van het Eyre-fjord. Met zijn 66 km 
de langste gletsjer van het zuidelijk halfrond buiten Antarcti-
ca. En Antarctica zelf? De absolute apotheose van de reis. To-
renhoge schotsen, indrukwekkende pinguïnkolonies, en witte 
landschappen zo ver het oog reiken kan. 



  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.

WATER UIT OCEAAN
Tenerife is een eiland met onstuimige vulkaanland-
schappen, halfwoestijnen en kale maanlandschappen. 
Deze natuurlijke troeven vormen Tenerife tot een 
prachtig eiland, maar maken tegelijk ook duidelijk 
dat water hier een schaars goed is.

Reden te meer voor The Carlton-Ritz, Abama om 
grote duurzaamheidsinspanningen te leveren. Het 
buitengewone luxeresort in Moorse stijl liet bij-
voorbeeld een grote ontziltingsinstallatie bouwen, 
naadloos geïntegreerd in de omgeving. Al het water 
in het hotel komt vanaf nu dus recht uit de oceaan. 
En water voor douches, airco en zwembaden wordt 
verwarmd met zonne-energie.

BETER VOOR LOKALE GEMEENSCHAP
Niet alleen de natuur, ook de lokale gemeenschap 
heeft baat bij een groen waterbeheer. Omdat het ho-
tel nu zijn eigen water voorziet, hebben de boeren in 

de omgeving meer toegang tot het zoete water van  
elders op het eiland. Daarnaast zijn de ingekochte 
producten en diensten in het resort zo lokaal  
mogelijk.

NOG EXCLUSIEVER CLUB LEVEL
Sinds september geniet je in The Ritz-Carlton,  
Abama trouwens van een verbeterd Club Level. Op 
de bovenste verdieping van het iconische Citadel- 
gebouw verblijf je nu in een nóg exclusiever toe-
vluchtsoord. Adults-only en met nog meer comfort, 
gemak en privacy. Maar met minstens evenveel  
eilandgevoel.

Bijna de helft van Tenerife bestaat uit beschermde natuurgebieden. Het eiland is een kwetsbare plek. Dat 
je duurzaam op vakantie kan gaan zonder aan luxe en comfort in te boeten, weten ze bij The Ritz-Carlton, 
Abama al langer ...  

Slapen op twee oren in 
exclusieve hideaway

TENERIFE
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 Poolexpedities, culturele rondreizen, Nederlandstalig begeleide 

groepsreizen en reizen op maat? Deze buitengewone belevenissen 

voor de meerwaardereiziger vind je bij Asteria Expeditions. Vraag 

naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

HUSKYSAFARI & RENDIERSLEE
Door de sneeuw met sneeuwschoenen, fatbikes 
of zelfs te paard? Of een tocht per sneeuwscooter, 
rendierslee of een huskysafari? Samen met Asteria 
Expeditions maken we er een onvergetelijke ervaring 
naar Lapland van. Ook als je het wat actiever of nog 
specialer wil. Denk maar aan langlaufen, skiën, ijs-
drijven, icekarting en meerdaagse expedities.

SLAPEN IN EEN IGLO?
Een origineel of typisch verblijf maakt je Lapland- 
ervaring compleet. Kies voor een gezellig boetiek-
hotel, typische chalet, luxueuze lodge, glazen iglo, 
ijssuite, designboomhut … 

DINER IN IJSRESTAURANT
Wie reist naar Lapland, móét de verrassende en 
heerlijke keuken geproefd hebben. Vooral wanneer 
lokale producten op de kaart staan zoals rendier, 
eland, zalm, kabeljauw, king crab, bereidingen met 
diverse bessensoorten of lekkere zoete dessertjes. 

Wat zeker niet tijdens je reis mag ontbreken is een 
uniek diner in een ijsrestaurant of een heus Laps 
buffet in een gezellige ‘kota’.

Vlieg rechtstreeks  
naar de sneeuw
Van half december tot half maart vlieg je met  
Asteria Expeditions rechtstreeks van Brussel naar 
het Hoge Noorden. In amper 3u20 sta je al met 
je voeten in de sneeuw. In februari en drukkere 
vakantieweken zijn er zelfs meerdere vluchten 
per week, waardoor je reizen kan maken van 4, 
5 of 8 dagen. En dankzij de gunstige vluchturen 
spendeer je ook nog eens een maximum aan tijd 
ter plaatse.

Lapland is een van de laatste stukjes ongetemde wildernis in Europa. Naast een onaangetaste natuur en 
authentieke charme, is er de onverstoorbare rust van Noord-Scandinavië. Het kan er zó oorverdovend 
stil zijn, dat je het eigenlijk niet voor mogelijk houdt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het 
noorderlicht, wat een fabelachtig natuurspektakel … 

Het betoverende Hoge Noorden
WINTERS LAPLAND

– 11 –

Asteria Expeditions



LOUVRE ABU DHABI
Cultuurliefhebbers kunnen hun hart op-
halen in het culturele district op Saadiyat 
Island. Naast prachtige paleizen en  
eeuwenoud erfgoed, zijn er majestueuze 
musea zoals het Louvre Abu Dhabi en het 
Guggenheim Abu Dhabi. 

In 2023 komt daar met het Abrahamic Fa-
mily House een belangrijke trekpleister bij. 
Het monument – bestaande uit een syna-
goge, een kerk én een moskee – hoopt een 
baken te worden van begrip en vreedzaam 
samenleven.

GROTE PRET OP YAS ISLAND
Yas Island is dé entertainmenthub voor jong 
en oud. Met bijna eindeloze mogelijkheden 
om je ogen uit te kijken en unieke beleve-
nissen. Ferrari World, Yas Waterworld en 
Warner Bros World zijn maar enkele van 
de adembenemende themaparken. 

Het F1-circuit van Abu Dhabi is dan weer 
een must voor snelheidsduivels en adrenali-
nejunkies. Eén of twee maal per week wordt 
het trouwens opengesteld voor wandel- en 

an de zeven emiraten is Abu Dhabi veruit het welvarendste. De snel groeiende 
metropool aan de Perzische Golf is dan ook continu in ontwikkeling, goed te 
zien aan de immer veranderende skyline. Kies voor Pegase om Abu Dhabi ten 

volle te beleven en geniet van een vakantie vol superlatieven.

V

fietstochten. Wil je hier in alle luxe over-
nachten? Dan stellen we graag een verblijf 
in het W Abu Dhabi Yas Island of het Hilton 
Abu Dhabi Yas Island voor.

SEAWORLD ABU DHABI
Het National Aquarium van Al Qana is 
momenteel het grootste aquarium van het 
Midden-Oosten. Binnenkort komt daar met 
SeaWorld Abu Dhabi nog eens het grootste 
van de hele wereld bij.

Het aangrenzende, geavanceerde ken-
niscentrum belooft minstens even impo-
sant te worden. Je leert er alles over de  
ecosystemen en het zeeleven in de Perzi-
sche Golf. En behalve maritiem onderzoek, 
verzorging en redding van de zeedieren, 
wordt dit het allereerste centrum in de 
Verenigde Arabische Emiraten voor reha-
bilitatie en vrijlating in het wild.

ONVERGETELIJKE 
WOESTIJNERVARINGEN
De Rub al-Khali ofwel ‘Het Lege Kwartier’ 
is exact hoe je je een woestijn voorstelt: 
de grootste ononderbroken zandmassa 

© Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

© Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

© Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi
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  Pegase

Duizend-en-een 
magische momenten

ABU DHABI



  Reizen verruimt onze blik op de wereld. Met 

Pegase beleef je dat nog intenser. Al meer dan 

dertig jaar neemt de touroperator je mee naar de 

mooiste plaatsen op aarde in de meest exclusieve 

omstandigheden. Je ontgint vreemde culturen, 

onbekende aroma’s en onverwachte smaken en 

verblijft in luxueuze hotels die uitblinken in comfort, 

service en beleving. Droom weg terwijl Pegase elk 

detail van je vakantie verzorgt, zodat jij enkel hoeft 

te genieten. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

ter wereld. Maar met Pegase beleef je hier 
tal van onvergetelijke woestijnervaringen. 
Zoals valkerij, fat-tyre fietsen, barbecues 
bij kampvuur en shows met woestijnjacht-
honden. Of kies voor ‘dune bashing’: met 
een 4x4 door de woestijn stuiven! 

ONTMOET DE BEDOEÏENEN 
Op zoek naar authentieke ervaringen met 
de lokale bevolking? Vraag ons dan zeker 
naar de ‘Emirati Experience’ van Pegase. 
Geniet van een traditionele maaltijd met 
Emirati, een kamelenrace, een bezoek aan 
de bedoeïenen op een lokale boerderij, een 
picknick met locals, een exclusieve tour 
door de nachtelijke woestijn en meer … 

Pegase 
Privileges

• Steeds een vaste prijs.  
Geen fuel- of wisselkoerssupplementen.

• Handbagage én ruimbagage 
altijd inbegrepen.

• Golf- of duikmateriaal gaat gratis mee.
• Privé-luchthavenvervoer thuis en 

op bestemming.
• Sneller door de luchthaven dankzij 

Fast Lane-service.
• Ontspannen wachten in  

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

bereikbaar, in België en op bestemming.
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Luxueus onder zeil op de Nijl
Glijden over de legendarische Nijl, voortgestuwd door wind en 
stroming? Aan boord van een luxueuze dahabiya – een traditio-
neel zeilschip van de rijke reizigers uit de 19e eeuw – wordt dat 
een authentieke en bijzondere belevenis. Zeilschip Queen Isis 
is volgens het eeuwenoude concept van de dahabiya’s gebouwd. 
Geen schroefaandrijving, enkel twee masten en driehoekige 
zeilen. 

IN ALLE STILTE
Het moderne luxeschip ligt nog maar sinds juni 2022 in het 
water en biedt plaats aan slechts 17 passagiers. Omdat je vaart 
zonder motor, kan je de oevers ontdekken in alle stilte en zon-
der trillingen. Niet te overtreffen. 

Is de wind gaan liggen? Geen  
probleem, dan neemt een 
sleepbootje over. En dankzij de  
geringe diepgang kan de Queen 
Isis varen waar de typische  
drijvende Nijlhotels niet komen. 
Op het programma staan onder 
andere het Egyptisch Museum in 
Caïro, de piramides van Gizeh en uitgebreide bezoeken aan de 
tempels van Dendera, Karnak en Philae. Topper van de reis is 
een exclusieve excursie naar de imposante tempels van Abu 
Simbel. 

100% Nederlandstalige cruises op 10 maart 2023 en 21 april 
2023 (11 dagen)

Droom je van een kwalitatieve, kleinschalige ontdekkingsreis per schip? Als geen ander slaagt  
riviercruise-touroperator Rivages du Monde erin om karaktervolle vaartuigen te charteren.  

Op welbepaalde data zelfs 100% Nederlandstalig. Snel zijn is dus de boodschap. Voor deze winter 
selecteerden we alvast volgende drie unieke, begeleide reizen. 

3x Verbazing langs de oevers
RIVIERCRUISES

Yachtingcruise Oman
Zonder duizelingwekkende wolkenkrabbers of artificiële 
eilanden blaast Oman je van je sokken. Het sultanaat heeft 
de moderne wereld al lang omarmd, en tegelijk waakt het 
vreedzaam over zijn tradities en cultuur. 

Eind deze winter kan je het authentieke land ontdekken 
met een geraffineerd motorjacht, ontworpen door dezelfde 
designers van topboetiekhotels. Met maximaal 45 anderen 
zet je koers naar het beste wat Oman te bieden heeft. 

MUSCAT SKYLINE
Hoogtepunten in hoofdstad Muscat zijn onder meer de Sul-
tan Qaboes-moskee, het Al Alam-paleis en de gigantische 
wierookbrander die de skyline 
van de haven domineert. Ook 
de traditionele vismarkt van 
Sohar en schiereiland Musan-
dam staan op het programma. 
In de schaduw van grote kliffen 
wachten vissersdorp Kumzar, 
de wondermooie fjorden van 
Khasab en wilde dolfijnen. 

100% Nederlandstalige cruise op 17 maart 2023 (9 dagen)
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 De aanpak van Rivages du Monde doet dromen van bekende, verrassend bekeken 

en ongekende oevers en kusten. Van Donau, Douro, Rhône en Saône, tot Nijl en 

Mekong.  Met een hart voor cultuur, ontdekking en een onvergetelijke, menselijke 

beleving. Alle cruisemedewerkers waken voortdurend over het vlekkeloze verloop  

van jouw vakantie. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Mekong: moeder der rivieren
Wanneer de Mekong uitmondt in de Zuid-Chinese Zee, heeft het 
water uit het Tibetaanse hooggebergte er al een lange reis op zit-
ten. Langs verschillende volkeren en culturen, door subtropische 
natuur, voorbij grootsteden en paaldorpen. 

Een riviercruise langs de Mekong is dan 
ook een ideale manier om Cambodja en 
Vietnam te leren kennen. Dan ontdek je 
hoezeer de geschiedenis tussen beide lan-
den vervlochten is. En hoe deze waterloop 
zich voor de Cambodjanen en Vietnamezen 
ontvouwt als een broodnodige levensader. 

SUBTROPISCHE & URBAN JUNGLE
Stap aan boord van de Mekong Prestige, een vijfsterrenschip voor 
maximaal 64 passagiers. Onderweg dompelt de adembenemende 
tempelsite van Angkor (Unesco Werelderfgoed) je helemaal onder 
in de aloude Khmer-cultuur. En wisselen subtropische vegetatie 
en de urban jungle van Phnom Penh en Saigon elkaar af. Met veel 
couleur locale en verrassend streetfood.

Tweetalige cruises in het Nederlands/Frans (13 dagen)
Vertrek op 21 november 2022 en 2 januari, 7 februari, 13 maart 
2023

Tempelsite van Angkor

– 15 –



  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 aanbod bij ons, uw reisagent.

PIRAMIDES VAN GIZEH
Een reis naar Egypte brengt je bijna 5.000 jaar terug in de tijd. 
Dicht bij Caïro vind je het plateau van Gizeh met de beroemde 
piramides van Cheops, Chefren en Mykerinos. Onderaan het 
plateau rekt de sfinx zich uit. De leeuw met het hoofd van Ko-
ning Chefren bewaakt de ingang tegen plunderaars.

DE SCHAT VAN TOETANCHAMON
Andere tips in Caïro zijn uiteraard het Egyptisch Museum met 
de grote kunstschat van Toetanchamon, de oude stad en de 
soeks. 

LUXOR EN DE NIJL
Voor de mysteries van de Nijl moet je naar Luxor vliegen, zo’n 
700 km zuidelijker. Bij Imagine Travel kan je de formule kiezen 
die best bij je past, gaande van een 4-daagse ‘korte’ cruise tot 
een 7-daags vaarprogramma, telkens tussen Luxor en Aswan. 
In comfortklasse of toch extra luxe? De zeilcruises met een 
dahabiya van vijf tot tien cabines kan je bovendien helemaal 
privatiseren. Dan heb je de Nijl precies helemaal voor jezelf.

KOLOSSEN VAN MEMNON
Blikvangers tussen je bezoeken aan wal zijn onder andere de 
tempel van Karnak, de necropolis van Thebe met de kolossen 
van Memnon, de Vallei der Koningen en Koninginnen, de tempel 
van Luxor en de tempel van Hatsjepsoet.

ls wij Egypte zeggen, denk jij waarschijnlijk spon-
taan aan de piramides, de farao’s en de Nijl. Bij 
bestemmingsspecialist Imagine Travel kan je de 

hoogtepunten van Caïro combineren met die van Luxor en 
de Egyptische levensader. Vertel ons hoeveel tijd je wenst te 
spenderen, dan stellen wij een programma voor je samen, op 
maat van je wensen. 

Zin om samen de  
wereld te verkennen?

Egypte in  
vogelvlucht

EGYPTE

A
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  Citytrip, culturele rondreis, cruise, ver weg of dichtbij … Met Groepsreizen 

50 Plus ontdek je de wereld in een ongedwongen sfeer, samen met andere 

50-plussers en met Nederlandstalige begeleiding van bij het vertrek.  

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

BAOBABS & MAKI’S
Madagaskar is op zijn minst gezegd een unieke biotoop. Een 
fotogenieke natuur van ondoordringbare jungles en iconische 
baobabs. Een koninkrijk van maki’s, kikkers en gekko’s. 

COMFORTABEL ONTDEKKEN
Wees gerust: een avontuurlijke en uitdagende bestemming als 
Madagaskar kan je ook op een behapbare manier ontdekken. 
Met de reisformule van Groepsreizen 50 Plus geniet je van 
een zorgvuldig samengesteld programma. Overdag is er ruim-
schoots de tijd om volop te genieten en te ontdekken, ‘s avonds 
kom je tot rust in comfortabele hotels en lodges.

DAVID ATTENBOROUGH
Je krijgt een maximale couleur locale voorgeschoteld. Mens, 
natuur en dier in al hun facetten. Als je hoogsteigen David Atten-
borough neemt de natuurgids je bijvoorbeeld mee op avondwan-
deling op Lemureneiland. De verschillende nachtdieren maken 
er bovendien een spannend luisterspektakel van. 

Andere hoogtepunten van de reis zijn bijvoorbeeld het indruk-
wekkende zandsteenmassief in Isalo National Park en de heuvel-
achtige jungle van Ranomafana. Elk jaar worden hier trouwens 
nog steeds nieuwe plant- en diersoorten ontdekt.

angenaam en in kleine groep bijzondere bestemmingen 
ontdekken: hét terrein van organisatie Groepsrei-
zen 50 Plus. Trek eropuit in het gezelschap van 

andere gelijkgestemde 50-plussers en geniet. Nauwkeurig  
uitgewerkte programma’s, betaalbare luxe en Nederlandstalige 
begeleiding van vertrek tot thuiskomst. Maak kennis met hun 
concept aan de hand van deze 17-daagse voorbeeldreis naar 
Madagaskar.

Reis je alleen of gaat je partner niet mee op 
vakantie? Vraag ons zeker naar de formule op 

kamerdeelbasis, zonder singlesupplement. 

TIP

Zin om samen de  
wereld te verkennen?

MADAGASKAR

A
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WITTE WILDERNIS
Slechts 57.000 inwoners – waarvan het 
grootste deel Inuit – en 70 keer zo groot als 
België. Groenland is één grote witte wilder-
nis. Overheerst door poolhazen, poolvossen, 
ijsberen en ruigharige muskusossen die de 
arctische toendra zelfs al sinds de prehis-
torie bewonen.

Tijdens hun expeditiecruise aan boord van 
de HANSEATIC inspiration werden Davy en 
zijn gezin dan ook continu getrakteerd op 
de schoonheid van de natuur. “Tegelijkertijd 
bleven we gefascineerd door de vraag: hoe 
kan je hier in godsnaam overleven? Want 

In augustus maakten Davy, zijn echtgenote en hun kinderen van 8 en 10 een grote expeditiecruise.  
Laverend tussen de westkust van Groenland en het noordoosten van Canada.  

Aan boord van de HANSEATIC inspiration beleefden ze drie weken lang een ongelooflijk avontuur.  
“Een onvergetelijke exploratie in het spoor van ontdekkingsreizigers en de Inuit.”

“De Inuit in Siorapaluk leven 
in een wereld die niets met 

de onze te maken heeft.  
Gewoon fascinerend.”

“We ontdekten een wereld 
die in niets te vergelijken 

is met de onze”

EXPEDITIECRUISE GROENLAND & CANADA

lijkste punt van onze reis. Onderweg had-
den we walrussen en onze eerste ijsberen 
kunnen spotten.”

ONTMOETING MET INUIT
Vervolgens kwam het gezin terecht in 
Siorapaluk: de meest noordelijke natuur-
lijk ontstane nederzetting ter wereld. Op 
1.262 km van de Noordpool, waar vandaag 
nog 46 Inuit wonen.

“De Inuit in Siorapaluk leven in een wereld 
die niets met de onze te maken heeft. Ge-
woon fascinerend. Vriendelijk begroet door 
de lokale bevolking, was communiceren 

hoe mooi het hier ook is, zo’n zes maanden 
per jaar vriest de zee meedogenloos dicht 
rondom elke nederzetting.”

78° NOORDERBREEDTE
“Op 11 augustus om half zeven ‘s avonds raak-
ten we niet verder door het pakijs. Op 78° 
noorderbreedte bereikten we het noorde-

Ilulissat
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  Hapag-Lloyd Cruises



  Hapag-Lloyd Cruises zorgt al meer dan 130 jaar 

voor bijzondere expeditiecruises. De gepassioneerde 

crew heet je welkom aan boord. Kies voor een 

unieke belevenis in alle comfort met een Europese, 

gemoedelijke sfeer. Vraag naar hun aanbod bij ons, 

uw reisagent.

voornamelijk met gebaren. Plots zette een 
van de lokale jongeren een spurt in naar 
de lokale winkel. De zaak werd per direct 
gesloten, uit schrik dat we die zouden leeg-
kopen.”

De boeiende ontmoetingen met de Inuit 
blijven ook Davy’s kinderen vandaag nog 
intrigeren. “Hoe verdienen ze geld? Hoe 
overleven ze in de winter? Wat als iemand 
naar het ziekenhuis moet? En smaakt wal-
rus lekker?”

ILULISSAT IJSFJORD
Na een bezoek aan spookstad Qullissat waar 
enkel nog een groepje poolvossen leken te 
wonen, vaarde de HANSEATIC inspirati-
on naar het hoogtepunt van de expeditie. 

“Wat we richting Ilulissat zagen, tartte alle 
verbeelding. Hoe dichter bij de bewoonde 
regio van Groenland, hoe imposanter onze 
omgeving.”

“Met ijsbergen die hoog boven ons schip uit 
torenden, naderden we een van de meest 
actieve gletsjers van de planeet. Elke dag 
breekt daar zo’n 70 miljoen ton ijs af, om 
dan 12 tot 15 maanden het Ilulissat IJsfjord 
in te drijven. De ijsberg waar de Titanic 
tegen botste in 1912 komt waarschijnlijk 
daarvandaan.”

TSUNAMI VAN IJS
Aan wal maakte de familie een intensieve 
wandeling langs het ijsfjord. “Je zou daar 
uren op een rots kunnen blijven zitten, en 
staren naar de heel traag stromende rivier 

van ijsbergen. Je hoort het ijs kraken, ziet 
het bewegen en hoopt dat op een bepaald 
moment een groot stuk afbreekt. Een har-
monieus landschap waar iedereen stil van 
wordt. Echt een plek waarvan je zegt: hier 
kom ik terug.”

“In de monding van het ijsfjord brachten 
de rubberen excursieboten ons naar een 
feeëriek universum van ijsbergen die weer-
spiegelden in het heldere water. We zagen 
verschillende brokken ijs het water in val-
len en een kleine tsunami veroorzaken.”

WONDERBAARLIJKE WALVISSEN
“Maar het werd nóg beter. Een zestal wal-
vissen lieten ons heel dichtbij komen en 
toonden voortdurend hun vinnen en staart, 
terwijl ze rond de boten cirkelden. Twee 
walvissen leken zichzelf zelfs aan een ijs-
berg te krabben en plonsten met hun vin-
nen in het water. Ook het weergalmende 
geluid van die dieren tussen de ijsbergen 
was wonderbaarlijk.” 

3 NACHTEN NOORDERLICHT
Met fantastische impressies verliet het 
gezin West-Groenland richting Reykjavik. 

“We lagen al in bed toen een aankondiging 
door de luidsprekers iedereen plots wek-
te. Noorderlicht! De intensiteit van de 
hemelverschijnselen was zelfs nog groter 
dan voorspeld. Een lichtspel van dansende 
tinten kleurden de hemel helemaal groen.”

“De weersomstandigheden waren zo uitzon-
derlijk dat we tijdens de laatste drie nachten 
van de expeditie telkens werden beloond 
met het noorderlicht. We konden ons geen 
mooier einde van onze uitzonderlijke expe-
ditie voorstellen.”

“We bleven gefascineerd door 
de vraag: hoe kan je hier in 

godsnaam overleven?”
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19E-EEUWSE GRANDEUR
Voor wie in Porto even wil ontsnappen aan 
de levendige drukte, weten we de ideale 
plek. In Foz, een nobele wijk uit de 19e eeuw 
op een paar minuten van het bruisende 
centrum, verblijf je direct aan het strand. In 
een statig landhuis langs een van de meest 
emblematische avenues van de stad komen 
de glamour, historie en authenticiteit van 
de jaren 1800 helemaal tot leven. 

Ook tafelen is hier een echte zaligheid. 
Het à-la-carterestaurant van chef Arnaldo  
Azevedo kreeg dit jaar zelfs één Michelin-
ster. Het knappe interieur is dan weer de 
verdienste van beroemde designer Nini  
Andrade Silva. Precies uit een Wes Anderson- 
film geknipt. 

SLAPEN TUSSEN DE WIJNRANKEN
Voor een wijnvakantie in de vinho  

verde-streek moet je op het wijndomein 
van de familie Meireles zijn. Oorspron-

kelijk wilden de eigenaars gewoon enkele 
kamers bijbouwen voor vrienden, tot het 
project helemaal uit zijn voegen barstte. In 
dit kleinschalige designhotel slaap je letter-
lijk tussen de wijnranken.
Dat de familie hun diepe passie voor 
wijn graag met hun gasten deelt, merk 
je aan alles. Zowel tijdens de exclusieve  
proeverijen, als tijdens de rondleidingen 
door het domein en de wijngaarden. Je kan 
hier zelfs je persoonlijke wijn creëren van 
blend tot botteling. 

OUDE BOERDERIJ OP DE AZOREN
Een pure oase van rust op de Azoren, hele-
maal in het teken van wellness en natuur? 
Op vulkanisch eiland São Miguel weten we 
de weg naar een zalig boetiekhotel midden 

Is je vakantie pas helemaal af als je kan overnachten in een bijzonder verblijf? Bestemmingsspecialist Christine van reisorganisatie 
Adagio weet in Portugal als geen ander verborgen parels te vinden. Hieronder enkele van haar favoriete adresjes.

Bekend om hun originele 
insidertips, kleurt Adagio je 
vakantie. Zoals wandel- en 

fietsroutes, lokale gastronomie, 
authentieke activiteiten …  

Vraag ons naar hun 
programma’s en reisideeën 

in de buurt van de 
voorgestelde hotels.

TIP

PORTUGAL
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Luz Charming Houses

Buitengewoon  
logeren in boetiekstijl

Vila Foz Hotel & Spa Monverde Wine Experience Hotel
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  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.

in de natuur van Ginetes. Tussen de weilan-
den, de bergen en de zee, vlak bij de therma-
le wateren van Ferraria, de kratermeren van 
Sete Cidades en de natuurlijke zwembaden 
van Mosteiros. 

De gerenoveerde boerderij werd een cocon 
van luxueuze rust, met een design van zuive-
re eenvoud en natuurlijke materialen. Geniet 
van een deugddoende sauna, een ontspan-
nende massage en de therapeutische stoom 
van een Turks bad. Dobberend in het buiten-
zwembad met zicht op de oceaan worden je 
batterijen weer helemaal opgeladen. 

ERGENS IN NERGENS
Stel het je even voor: in de middle of 
nowhere gewekt worden door fluisterende  
oceaangolven. En na een dag vol avontuur 
de oranje zon zien ondergaan met de mach-
tige Pico-berg op de achtergrond. 

Logeer in een van de rustieke huisjes 
van het biosfeerreservaat van de Fajãs op  
Azoren-eiland São Jorge. De stenen gebou-
wen lijken wel te versmelten met de omlig-

is net een dorpje op zichzelf met aparte 
huisjes en weelderige tuinen vol fruitbomen 
en oude eiken. 

Kom helemaal tot rust in je kamer, suite of 
bungalow, knap ingericht met natuurlijke 
materialen en boho-chique sfeer. Even ont-
spannen? Lees een boek bij de knusse haard, 
word één met de natuur bij de schapen in de 
stal of maak een wandeling langs het medi-
tatiepad. Helemaal herbronnen doe je in de 
spa en natuurlijke wellnessgrot.

gende rotspartijen. Maar vergis je niet: ach-
ter de schattige, blauwe deurtjes schuilt een 
modern design met een frisse beachlook. 
Naast schitterende wandelroutes, kan je in 
deze omgeving onder andere ook paardrij-
den en mountainbiken. Of wat dacht je van 
canyoning langs de waterval?

NATUURLIJKE WELLNESSGROT 
In Centraal-Portugal, om de hoek bij bede-
vaartsoord Fátima, tipt Christine nog een 
bijzonder verblijf. Dit charmante ecoresort 

Sensi Azores

Vila Foz Hotel & Spa 

Vila Foz Hotel & Spa 

Luz Charming HousesLuz Charming Houses

– 21 –



JAREN 50-GLAMOUR
Bij aankomst in Rio de Janeiro brengt je  
Engelstalige gids je naar je luxehotel. Emi-
liano Rio is een rustig, luxueus toevluchts-
oord op een bevoorrechte locatie aan het 
legendarische strand van Copacabana. 
Geniet van een hoog niveau aan Brazili-
aanse verfijning, exclusiviteit, comfort en 
persoonlijke service, zoals een fabuleus 
à-la-carte-ontbijt.

Het hotel schetst het glamoureuze Rio van 
de jaren 50. Vanuit het overloopzwembad 
op het dak lijken de blauwe oceaan en het 
uitzicht op de Suikerbroodberg in elkaar 
over te lopen. 

NIEUW WERELDWONDER
Het beeld van Christus de Verlosser staat 
ongetwijfeld in drukletters op je Rio- 
lijstje. Het beroemde bouwwerk op de top 
van Corcovado-berg is een van de zeven 
nieuwe wereldwonderen. Rond de berg 

huizen honderden diersoorten, waarvan 
sommigen met uitsterven bedreigd.

Het rijke architecturale verleden van 
Rio leeft nog steeds voort in de barok-
ke kerken en statige gebouwen aan het  
Cinelândia-plein downtown. Of het kof-
fiehuis Confeitaria Colombo uit 1894: een  
levend portret van de belle époque. En het 
fameuze carnaval? Een bezoek aan een car-
navalschool leert je alles over de samba, de 
praalwagens en de kostuums.

COCKTAIL OP SUIKERBROODBERG
Een aperitief met dat tikkeltje meer? Drink 
een caipirinha bij zonsondergang op de top 
van de Suikerbroodberg. Bij de kabelbaan 
hoef je trouwens niet aan te schuiven, wij 
zorgen dat je voorrang krijgt.

VAN BOOTHUIS NAAR VILLA
Met een fantastische privévlucht over Rio 
brengt de helikopter je naar de groene kust 

van Paraty. Een speedboot voert je daarna 
naar Loft Bom Jardim. Wat ooit een boot-
huis was, is vandaag een luchtige en luxu-
euze villa, hellend over de zee. 

Grote en vele raampartijen zorgen voor een 
prachtzicht over de volledige baai. Verder 
telt de knappe villa een ruime keuken en 
leefruimte, één mastersuite van 100 m², 
twee andere suites van 50 m², een sauna en 
een groot houten terras aan het water. En 
dankzij de butlerservice en chef aan huis 
moet je maar aan één iets denken: genieten. 

SPEEDBOOTTOUR 
De omgeving van Paraty verkennen? De ex-
clusieve jeeptour van Cosmic Travel is een 
complete reisroute van één dag door de ber-
gen, langs zoetwatermeren en watervallen. 
De baai zelf ontdek je best per speedboot. 
Op privéboottocht vaar je naar de mooiste 
eilanden en verdoken plekjes waar je kan 
zwemmen en snorkelen.

Nu de wereld opnieuw aan onze voeten ligt, wil je misschien eindelijk werk maken van 
die ene onnavolgbare droomreis. Daarbij raden we graag iets aan zoals deze bijzondere 
voorbeeldreis naar Brazilië uit het aanbod van Cosmic Travel. Een subliem viparrange-
ment van 11 dagen onbeperkt genieten. 
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Cosmic Travel 

Als een 
royal in Rio

BRAZILIË

ParatyCopacabanaSuikerbroodberg



  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.
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VERTEL ONS JE WENSEN 
Dit programma is een voorbeeldreis.  

Vertel ons op welke manier je 
je droombestemming wil doorgronden.  

De reis van je dromen naar Latijns-Amerika  
stellen we graag samen met de 

bestemmingsspecialisten van Cosmic Travel.

2 EXTRA NATUURTIPS

Op vlak van natuur in Brazilië is de 
Amazone de gekende eyecatcher. 

Maar als we het aan onze  
Latijns-Amerikaspecialist Chris  
vragen, zijn de reservaten van  

Pantanal en Lençóis Maranhenses 
haar persoonlijke favorieten!

SURREALISME IN DE DUINEN
Chris: “Lençóis Maranhenses in het 
noorden is een gigantisch uitgestrek-
te duinregio. Niet de witte zandduinen 
op zich, maar de azuurblauwe meren 
ertussen zorgen voor een surrealis-
tisch decor. Geen luchtspiegeling of je 
verbeelding, maar natuurlijke warm-
waterbaden. Betoverend mooi.”

JAGUARS IN PANTANAL
Chris: “Pantanal herbergt de grootste 
concentratie papegaaien van Zuid- 
Amerika, en nog 600 soorten andere 
vogels en reptielen. Maar tussen juni 
en oktober, wanneer de overstroomde 
gebieden droogstaan, toont de regio pas 
zijn ware gelaat. De jaguars komen dan 
heel dicht om te eten aan de droge oe-
vers. Vanuit een bootje kon ik zelfs tot 
op  anderhalve meter naderen!”

Emiliano Rio

Loft Bom JardimParaty

Emiliano Rio

Loft Bom Jardim



ANDERHALVE EEUW GESCHIEDENIS
In een tijd dat vliegtuigen nog niet  
bestonden, was varen de enige manier 
om Amerika te bereiken. Door de jaren 
heen heeft Holland America Line dan ook 
van miljoenen mensen het leven geraakt.  
Gelukzoekers op weg naar een nieuw leven 
in Amerika. Als transportschip voor troe-
pen tijdens de Eerste Wereldoorlog. En als 
cruiseschip voor vakantiegangers richting 
mooie oorden. 

HISTORISCHE ROUTES
Op 15 oktober 2022 vertrok cruiseschip 

‘de Rotterdam’ vanuit Rotterdam naar 
New York. Exact 150 jaar na de allereerste  
afvaart van 15 oktober 1872, en eigenlijk nog 
vóór de effectieve oprichting van de rede-
rij. De trans-Atlantische jubileumcruise 
volgt trouwens dezelfde historische route 
van toen, met bezoeken aan Le Havre en  
Plymouth. 

Wil je de tweede jubileumcruise zeker niet 
missen? Op 4 april 2023 staat de terug-
vaart op het programma. Ook tijdens deze 

tweede jubileumcruise komt anderhalve 
eeuw aan geschiedenis opnieuw tot leven.  
Dan gaat de Rotterdam eerst van Fort Lau-
derdale (Florida) naar New York. In ‘the city 
that never sleeps’ geniet je trouwens van 
een extra overnachting. 

FEESTELIJK ONTHAAL IN ROTTERDAM
Daarna volgen acht dagen ontspanning op 
zee en de oversteek van de Atlantische Oce-
aan. Onderweg geniet je van een ervaring 
waarbij de 150-jarige geschiedenis is ver-
weven. Zoals speciale menu’s, activiteiten, 
aangepast entertainment, straffe gastspre-
kers en veel meer. 

Terug in Europa meer je aan in Plymouth en 
Dover bij Londen. Wanneer de Rotterdam 
op 18 april 2023 in Rotterdam aankomt – 
precies op de 150e verjaardag – wordt het 
schip groots onthaald. Thuis in de stad 
waar de rederij is opgericht. Als gast van de 
cruise geniet je van een spetterend avond- 
evenement ter ere van deze historische 
mijlpaal.

p 18 april 2023 viert Holland America Line zijn 150e verjaardag. De cruisemaat-
schappij is daarmee een van de langst draaiende reisorganisaties ter wereld. 
Om die bijzondere mijlpaal niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, heeft de 

rederij enkele jubileumcruises en feestelijke evenementen voor je in petto.

Is je cruise-honger na aankomst nog niet gestild? De Rotterdam 
gaat nog op 5-daagse ontdekkingscruise door de Noordzee 
richting Scandinavië (Oslo en Kopenhagen), en op 5-daags 

avontuur naar Schotland (Edinburgh en Inverness).  
Twee korte, feestelijke vaarroutes waar je gerust ook apart voor 

kan inschepen. Vraag ons vrijblijvend naar meer informatie.

O

Rotterdam

Le Havre

Fort Lauderdale

New York
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 Holland America Line

Trans-Atlantische jubileumcruises 
ter ere van 150e verjaardag

ATLANTISCHE OCEAAN 

TIP



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

ruime, middelgrote schepen, merk je het verschil. 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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  Travelworld is al meer dan 30 jaar dé referentie  

voor droombestemmingen. De Belgische 

reisorganisator werd al meermaals verkozen tot 

beste touroperator voor verre reizen en exotische 

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

KONING NATUUR IN GUADELOUPE
Archipel Guadeloupe is misschien wel het 
meest tropische stukje Frankrijk. Van de vijf 
eilanden is Basse-Terre voor Lieven alvast 
de uitblinker. 

“Je gaat volledig op in de afwisselende natuur. 
Actieve vulkaan Soufrière, de watervallen 
van Carbet, de nevelwouden en mangroves 
in Guadeloupe National Park, de 85 dier-
soorten van Parc des Mamelles … En verla-
ten zandstranden die variëren van parelwit 
tot gitzwart.”

DUBBELE CHARME IN BARBADOS
Barbados is een voormalige kolonie van het 
Verenigd Koninkrijk. Britse en Caribische 

charme vind je hier dus allebei en boven-
dien in overvloed.

“Vooral in Bridgetown heb je een afspraak 
met de geschiedenis, dankzij de vele koloni-
ale gebouwen uit de Engelse tijd. Barbados 
telt daarnaast enkele van de meest pres-
tigieuze luxehotels ter wereld, bekroonde 
restaurants … Sportievelingen komen bo-
vendien van heinde en verre om te duiken, 
te snorkelen en te golfen.”

AVONTUURLIJK SAINT LUCIA
De uit de oceaan oprijzende pitons van 
Saint Lucia zijn wereldberoemd. Toch zien 
veel reizigers het eiland ten onrechte over 
het hoofd.

Behalve toeristische hotspots herbergen de Caraïben ook andere, ongerepte plekken. Van de 7.000 eilanden, 
waarvan een honderdtal bewoond, deelt Caraïben-expert Lieven van Travelworld graag drie van zijn 
favorieten. Drie droomplekken die we graag helpen mixen tot je meest gesmaakte reiscocktail.

Eilandhoppen in 
Caraïbische Zee

CARAÏBEN

Barbados Guadeloupe

Barbados

Pitons van Saint Lucia

“Het is een avontuurlijk eiland waar je er-
opuit kan trekken langs vulkanische mod-
derbaden, ongerepte stranden en verlaten 
suikerplantages. Te paard, met de jeep of 
met de mountainbike? Het kan allemaal. 
Neem zeker een kamer in een van de vele 
boetiekhotels met zicht op de magische 
pitons. Zo’n innemend panorama went 
echt nooit.”
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  Ninamu is een Belgische touroperator, 

gespecialiseerd in individuele en groepsreizen 

naar Azië, met de klemtoon op authenticiteit, 

charme en beleving. Vraag naar hun aanbod bij ons, 

uw reisagent.

HOOFDSTAD HANOI
Met zijn brede boulevards, oude pagodes en 
met bomen omzoomde meren, is Hanoi een 
van de meest sfeervolle steden van het land. 
De hoofdstad aan de oevers van de Rode 
Rivier is beroemd om z’n Frans koloniale 
gebouwen, kleurrijke markten, historische 
tempels en musea. Op zo’n 50 km buiten 
de stad vind je Ba Vi National Park en zijn 
drie mystieke bergen, gehuld in wolken en 
jungle.

BERGSTAMMEN
Sapa – helemaal in het noorden – is bekend 
voor zijn lokale markt. Daar komen veel 
bergstammen naartoe, zoals de Red Dao, 
Black Hmong, Tay en Xa Pho. Daarnaast is 
de regio ook een paradijs voor natuurzoe-
kers en wandelaars.

Laat je per boottocht op de Ngo Dong-rivier 
betoveren door de groene rijstvelden tussen 
het grillige karstgebergte. De streek biedt 
ook tal van historische bouwwerken zoals 
het sprookjesachtige Hoa Lu en de prach-
tige Bich Dong-pagode. En vanop het topje 
van de berg in Hang Mua geniet je van een 
onvergetelijk uitzicht.

GROOTSTE NATIONALE PARK VIETNAM
Het kalkstenen landschap van Pu Luong 
strekt zich uit van Mai Chau in het noorden 
tot Cuc Phuong, het grootste nationale park 
van Vietnam. In de prachtige omgeving van 
Mai Chau kan je fietsen, hiken en genieten 
van de rust in bijzonder mooie hotels.

Een kustlijn van maar liefst 3.300 km maakt van Vietnam een heel uitgestrekt land. Wie kiest voor het 
noorden, ontdekt een boeiende mix van het beste wat het land te bieden heeft. Tijdens een 14-daagse rond-
reis in ‘slow travel’-modus heb je alle tijd om te genieten van de sprookjesachtige baaien, de authentieke 
bergstammen en het onvoorspelbare karstgebergte.

Verrassend Vietnam
VIETNAM

DRIJVENDE DORPJES
Ongetwijfeld een van de mooiste natuur-
spots van Vietnam is Lan Ha Bay, de min-
der toeristische variant van het wereld-
beroemde Halong Bay. De ongeveer 300 
eilanden en kalkrotsen van deze baai zijn 
net zo indrukwekkend, maar het is er een 
stuk rustiger. Naast de drijvende dorpjes 
en schitterende grotten, vind je er talloze 
witte zandstranden.
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CLUB MED TIGNES 4
Club Med Tignes 4  ligt in Val Claret, het levendige deel van Tignes 
op 2.100 m hoogte. Met alles in huis voor onder andere skiën, snow-
boarden, langlaufen, freeride en speedriding, is dit een Resort voor 
echte wintersporters.

Proef van nog meer actie tijdens paragliden, ijsduiken of een tocht 
met sneeuwscooter of hondenslee. Ontspannen doe je in het groot-
ste binnenzwembad van de Alpen. Met zicht op de bergtoppen.

AAN DE VOET VAN DE PISTES
Alle kamers zijn royaal ingericht en maar liefst 70% van de kamers 
is speciaal ontworpen voor gezinnen. Je verblijft bovendien aan de 
voet van de pistes, dus iedereen kan op zijn skilatten de deur uit. 

Nog meer luxe, privacy en gepersonaliseerde services? Laat je on-
derdompelen in het comfort van de suites in de Exclusive Collection 
Zone, met een uitzonderlijk uitzicht op de hellingen.

DISCRETE LUXE
Iets verderop ligt Val d’Isère, een van de oudste en beste skidorpen 
van Frankrijk. Tot de jaren 30 een teruggetrokken gehucht van 
landbouwers en herders, vandaag een gerenommeerd skigebied 
met een wereldse reputatie. Een internationaal skioord van discrete 
luxe en authentieke charme.

CLUB MED VAL D’ISÈRE
In het luxueuze Resort in chalet-stijl van Club Med Val d’Isère is 
het helemaal thuiskomen. Dit pas gerenoveerde paradepaardje is 
het allereerste Club Med Exclusive Collection Resort in de bergen. 

Ski of snowboard door de schitterende panorama’s op de Vanoise, 
Val d’Isère en omgeving. Ook in dit Resort logeer je vlak aan de 
pistes. De laatste afdaling van de dag eindigt dus praktisch in het 
Resort! 

Geniet van een intieme, exclusieve sneeuwvakantie zonder com-
promissen, vol verwennerij en een verrukkelijke keuken. Dat je 
hier – vergeleken met andere verblijven in het chique Val d’Isère 

– geniet van de beste prijs per vierkante meter, is mooi meegenomen.

SKIVAKANTIE FRANSE ALPEN

Met bijna zeven maanden sneeuwpret per jaar, beleef je in skigebied Tignes-Val d’Isère het langste 
skiseizoen van Frankrijk. Een skiparadijs met 300 km pistes tussen de meren en gletsjers van de 

Haute Tarentaise. Vanaf december 2022 opent Club Med hier één fonkelnieuw en één tot 
Exclusive Collection geüpgraded Resort.

2 Nieuwe Club Med Resorts

Tignes
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OPVALLENDE METAMORFOSE
Met grote renovaties lijkt de legendarische 
vijfmaster Club Med 2 zichzelf te hebben 
heruitgevonden, balancerend tussen tra-
ditie en moderniteit. De meest opvallende 
metamorfoses zijn bijvoorbeeld de 2.500 m² 
teakdekken, The Yacht Club Lounge, Le 
Monte-Carlo Restaurant en de bars op de 
zonnedekken. En dankzij de zeven nieuwe, 
compleet computergestuurde zeilen  
bespaart het schip maar liefst 25% energie. 

Ook het wellness- en het yoga-aanbod 
werden uitgebreid, net als de activiteiten 
vanop het watersportplatform op de ach-
tersteven. Naast waterskiën, zeilen, suppen 
en snorkelen, kan je nu ook trapboarden en 
wingfoilen!

WAAROM EEN ZEILCRUISE?
Aan boord voel je aan alles dat je vaart met 
een heus en luxueus zeilschip: 187 meter 
lang, met maximaal 350 passagiers. Naar 
cruisenormen is de Club Med 2 niet alleen 
qua formaat, maar ook qua diepgang in het 
water heel bescheiden. Daardoor kan het 
zeiljacht zijn anker uitwerpen in wateren 
die voor grote schepen onbereikbaar blij-
ven. En aangezien je voornamelijk ’s nachts 
vaart, ontwaak je elke ochtend in een ander 
landschap.

Ter gelegenheid van het 30-jarige jubileum van de Club Med 2, wordt het historische 
zeiljacht in november compleet gerenoveerd. Met daarbovenop een nóg straffer route-
aanbod en nieuwe programma’s vanaf internationale luchthavens. 

Legendarische vijfmaster 
krijgt upgrade

ZEILCRUISES

6x Caraïben
Exotische droombestemmingen zoals de Antillen, Colombia, Cuba, de  

Dominicaanse Republiek, de Kaaimaneilanden of de Britse Maagdeneilanden  
combineren op één luxueus cruiseavontuur? Deze winter staan verschillende  
Caraïbische vaarroutes met de Club Med 2 op de agenda. Volgende zomer is de 

Middellandse Zee aan de beurt.

  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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  De brochure Local Colours van Silverjet bundelt de meest karaktervolle  

verblijven van Frankrijk, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal, Kroatië en Marokko. 

Bijzondere boetiekhotels van de hoogste kwaliteit, authentiek en van een  

uitstekend serviceniveau. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

VENETIAANS CORFU
Corfu mag dan wel een Grieks eiland zijn, je voelt overal een  
Italiaans, Venetiaans tintje. Zoals in de oude stad Corfu: vol Unesco 
Werelderfgoed en sprookjesachtige paleizen. 

RETRO-CHIQUE STIJL
In het prachtige landschap van de zuid-oostkust van Corfu ligt The 
Olivar Suites. Zonder ook maar aan luxe in te boeten, hecht het 
boetiekhotel veel waarde aan duurzaamheid. Van pure en lokale 
ingrediënten maakt chef-kok Spyros Voulismas bijvoorbeeld tel-
kens culinaire kunst.

Het 18e-eeuwse landgoed heeft prachtige suites in retro-chique stijl. 
De Riviera Suite met ruim terras is alvast onze stiekeme favoriet. 
Vanuit je bed heb je daar wat ons betreft het beste, directe uitzicht 
op de zee. 

BINNENLAND KRETA
Wie kan zeggen dat die al in het binnenland van Kreta heeft mogen 
vertoeven? Eleonas Country Village is een luxueus eco-resort, ge-
nesteld in een groen berggebied, op een steenworp van Zaros Lake. 

Het forelmeer is zó diep blauwgroen dat het wel uit een Alpenland 
lijkt te komen. 

LOKALE ZALIGHEDEN
Comfortabele cottages, warme gastvrijheid, stille nachten en een 
ruige natuur. Wat wil je nog meer? Juist, heerlijk en eerlijk eten. 
Op de kaart van restaurant Elia staan zo veel lokale zaligheden, 
dat je waarschijnlijk vakantietijd tekortkomt om alles te beleven 
en te proeven. 

De wijnkaart toont heerlijke Kretenzer wijnen van lokale boeren. 
De olijfolie en overheerlijke kazen komen van bioboeren uit de 
directe regio, groenten en kruiden belanden dan weer vanuit eigen 
moestuin op je bord.

Ruim voor vertrek is je vakantie al begonnen. Je kijkt uit naar je 
karakteristieke verblijf in de glooiende heuvels van Toscane. Of je 
bent benieuwd naar die panoramische suite langs de wijngaarden 
van de sprankelende Champagnestreek.  Local Colours weet hoe 
belangrijk het is dat verwachtingen worden waargemaakt. Ook 
op de Griekse eilanden Corfu en Kreta wisten ze verborgen parels 
te vinden die je vakantie extra inkleuren met lokale sfeer.

Welverdiend  
genieten in 
zuidelijk Europa

GRIEKSE EILANDEN

Corfu

KretaRiviera Suite, The Olivar Suites

Eleonas Country Village
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  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.

WILDLIFE SPOTTEN
De Vršič-pas loodst je langs de schitterende 
vergezichten van de mysterieuze Julische 
Alpen. Vlakbij ligt Kranjska Gora, de toe-
gangspoort naar Triglav National Park. Met 
wat geluk ontmoet je de dieren die in deze 
bergen wonen. Zoals lynxen, steenarenden, 
edelherten, auerhoenders en alpensteen-
bokken. Met hoorns tot bijna 1 meter lang!

WINTER- & WATERSPORT
Met de jaarlijkse Alpine Ski World Cup is 
Kranjska Gora bovendien ook een geliefde 
wintersportbestemming. Daal verder af 
naar de Soča-vallei en de smaragdgroene 
Soča-rivier. Je kan er raften, kajakken, fiet-
sen en je op nog tal van andere manieren 

actief uitleven. Trek er zeker opuit naar de 
Sloveense natuurjuwelen zoals watervallen, 
grotten en verborgen dallen. 

BIJZONDERE VERBLIJVEN
Overnachten op een adembenemende lo-
catie of in een karaktervol hotel? Wij weten 
de weg. Een prachtig boetiekhotel, pal aan 
het Jasna-meer met zicht op de bergen bij-
voorbeeld. Een idyllisch landhuis waar de 
tijd stilstaat. 

Een panoramische glamping in de bossen, 
precies genesteld in de boomtoppen? Of 
wat dacht je van een oud vliegtuig, volledig 
omgebouwd tot hotelkamer, met het bed in 
de vroegere cockpit?

Kerst in de grotten
In de winter is Slovenië trouwens extra 
sprookjesachtig. Absolute aanrader is 
het levende kerstverhaal in de grotten 
van Postojna. Een treintje brengt je 
tot 5 km diep in de op één na grootste 
druipsteengrot ter wereld. Daar spelen 
zich maar liefst 16 bijbelse taferelen af, 
vertolkt door zo’n 150 acteurs en arties-
ten per dag. Echt een indrukwekkend 
spektakelstuk!

Actief genieten buiten de gekende klassiekers? Denk dan eens aan 
Slovenië. Meer bepaald aan de Julische Alpen in de noordweste- 
lijke uithoek van het land, op de grens met Oostenrijk en Italië. 
Bind je stapschoenen aan en trotseer machtige bergtoppen. Of 
waag je aan water- en sneeuwpret in schilderachtige decors.

Bergpieken &  
natuurjuwelen

ACTIEVE VAKANTIE
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POLYNESISCHE LEGENDES
Tahiti, Bora Bora, Moorea, Papeete … De 
eilanden van Frans-Polynesië doen dromen 
van azuurblauwe lagunes, parelwitte stran-
den en wuivende palmbomen. Bezongen 
door Jacques Brel, op doek vereeuwigd 
door Paul Gauguin. Meteen ook de naam 
van het PONANT-schip dat hier vaart. “Het 
leven aan boord van Le Paul Gauguin is on-
vergelijkbaar met dat van andere schepen”, 
vertelt Frédéric.

“Het personeel is voor het merendeel zelf 
Tahitiaans. Stewards, chefs, artiesten, 
muzikanten … De authentieke geest van 
Frans-Polynesië wordt door de hele crew 
tot leven gebracht. Met  voorouderlijke 
vertellingen en legendes, tot traditionele 
dans en muziek. Of wat dacht je van een 
Polynesische zegeningsceremonie voor je 
honeymoon of jubileum? Ook voor de leuk-
ste plekjes aan wal kan je iedereen om tips 
vragen. Ze kennen het hier.”

VERSTE PUNT VAN DE AARDBOL
Mocht het al kriebelen om deze exotische 
archipels te ontdekken, dan raadt hij een 
programma van 15 of 17 dagen aan. “De Zui-
delijke Stille Oceaan is vanuit België letter-
lijk het verste punt van de aardbol. Als je de 
grootste oversteek van je leven maakt, moet 
je daar alles uit halen. Wie een cruise van 
bijvoorbeeld 8 dagen maakt, heeft achter-
af vaak spijt geen langere reis gemaakt te 
hebben. Maak dus best een gecombineerde 
cruise met de Markiezen.” 

e Belg Frédéric Jansen is op 20 jaar tijd al cruisedirecteur geweest bij verschil-
lende luxerederijen. Daarvan werkte hij drie jaar aan boord van het schip  
Le Paul Gauguin in Frans-Polynesië en was hij drie seizoenen op Antarctica, 

volgens hem de twee laatste paradijzen op aarde. Dus wie beter dan hij om jou te vertellen 
over het reilen en zeilen aan boord van de expeditieschepen van PONANT? 

D

HAAIEN EN PIJLSTAARTROGGEN
Plan beslist verschillende activiteiten wan-
neer het schip stilligt in bijvoorbeeld Bora 
Bora. “Eropuit varen met de catamaran, 
snorkelen, een helikoptervlucht, haaien 
en pijlstaartroggen spotten … In Bora Bora 
kan je kiezen uit maar liefst 20 activiteiten. 
Sommige excursies duren ook maar een 
uur, dus kan je makkelijk combineren.”

Privé-eiland Mahana in de Taha’a-lagune 
is een unieke plek. “Mahana is een ‘motu’: 
een rifeiland rond een atol dat zich vormt 
door geërodeerd koraal en zand.”

BESTE VAARCONDITIES
Le Paul Gauguin zelf is een bubbel van 
comfort en elegantie. Alle 165 kajuiten 
en suites hebben een uitzicht naar bui-
ten. “Het schip is zelfs specifiek voor de 
navigatie in Polynesische wateren ont-
worpen. Dankzij zijn geringe diepgang,  
geraakt Le Paul Gauguin probleemloos dicht 
bij ondiepe lagunes en afgelegen eilanden. 
Elke tussenstop verloopt dus vlekkeloos en 
in de meest optimale omstandigheden.” 

Naast technologische renovaties voor on-
der andere een betere waterbehandeling 
en efficiënter energieverbruik, werd ook 
het interieur nog maar net opgefrist. In 
alle kajuiten, suites en openbare ruimtes 
komt de Polynesische signatuur van het 
schip helemaal uit de verf. En wat gezegd 
van het virtuele museum met meer dan 150 
werken van Gauguin!

©Studio PONANT/Nathalie Michel

©PaulGauguin

© PONANT

© Tim McKenna, Paul Gauguin-PONANT
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Dagboek van 
een zeevaarder 

FRANS-POLYNESIË & ANTARCTICA



©Studio PONANT/Nathalie Michel

© Tim McKenna, Paul Gauguin-PONANT
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Once-in-a- 
lifetime 

cruiseavontuur
15-daagse eilandencruise

Tijdens deze cruise van twee weken ontdek je maar liefst 
11 eilanden van 3 archipels in één trip. Zet koers naar de 
paradijselijke parels, atollen en koraalriffen van Tuamotu, 
de Markiezen en de Genootschapseilanden.

TIKI’S
Vanuit Tahiti vertrek je eerst naar het hart van de Tuamotu- 
archipel en de diepten van het Fakarava-atol (Unesco  
Biosfeerreservaat). Van daaruit reis je onder meer verder 
naar de wilde schoonheid van de Markiezenarchipel. Waar 
beboste bergpieken als donkergroene forten uit de oceaan 
opdoemen. 

Op Nuku Hiva wachten duizelingwekkende watervallen en 
de tiki’s, op Hiva Oa en Fatu Hiva liggen dan weer duizenden 
jaren oude rotstekeningen verborgen. 

HUAHINE, BORA BORA EN MOOREA
Wanneer Le Paul Gauguin nadien verder vaart naar de vul-
kanische Genootschapseilanden, zijn de verrassingen van 
de Stille Oceaan duidelijk nog steeds niet op. Want behalve 
zijn feeërieke onderwaterwereld, is Huahine minstens even 
idyllisch op zichzelf. 

Daarna volgen onder andere nog privéparadijs Mahana en 
Bora Bora, waar de geur van vanille-orchideeën letterlijk 
in de lucht hangt. Moorea en zijn weelderige tuinen is een 
van de laatste stops.

Zin in deze exotische cruise naar Frans-Polynesië?  
Contacteer ons.
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In 
harmonie 
met mens 
en natuur

Grandioze en memorabele cruise- 
avonturen, maar met een minimale 
impact van voorbijgaande aard. Als 
rederij met een maritieme traditie zet 
PONANT zich al ruim 30 jaar in voor 
verantwoord en duurzaam toerisme. 
Het was onder andere de eerste cruise- 
maatschappij in de wereld die zware 
stookolie volledig had verbannen. 

PONANT FOUNDATION
Naast andere inspanningen weet de 
rederij jaarlijks meer dan 10.000 kg 
aan wegwerpplastic te vermijden. En 
wordt de uitstoot van de cruises in zijn 
totaliteit gecompenseerd door investe-
ringen in herbebossingsprojecten en 
hernieuwbare energie.

Wie reist met PONANT draagt bij aan 
de PONANT Foundation. De stichting 
ondersteunt onder andere projecten 
die bijdragen aan het behoud van de 
oceanen, de verwerving van weten-
schappelijke kennis over de pool-
gebieden en uitwisselingen tussen  
samenlevingen. 

LOPENDE 
DUURZAAMHEIDSPROJECTEN:
• De bouw van een school in de 

Bijagos-archipel
• Behoud van koraal in  

Nieuw-Caledonië 
• Studie van de bultrugwalvissen 

op het zuidelijk halfrond
• Ondersteuning van organisaties 

die strijden tegen plasticvervuiling 
in de oceanen

Tim McKenna, ©Paul Gauguin-PONANT



EXPEDITIE ANTARCTICA
Behalve Frans-Polynesië vindt Frédéric ook 
Antarctica de hemel op aarde. Daar open-
de voor hem een zodanig onvergelijkbare 
wereld dat hij terstond vergat dat hij eigen-
lijk helemaal niet houdt van de kou. “Als je 
ervan droomt om ooit een poolexpeditie te 
doen, moet je absoluut naar de zuidpool.”

NATUUR BEPAALT TEMPO
Met PONANT ligt de focus van een expedi-
tie écht op het ontdekken. Het ritme van de 
reis ligt in de handen van de barre wildernis. 
De natuur laat zich geen programma opleg-
gen. Het bepaalt bovendien zelf het tempo, 
en de kapitein moet volgen. 

“Zo kwam onze kapitein laatst een  
belangrijke lezing van een gerenommeerde 
spreker onderbreken. Om de passagiers te  
informeren over een zeldzame waarneming 
van meerdere walvissen die zich tegelijk 
lieten zien”, vertelt Frédéric. “De kapitein 
liet de lezing meteen stilleggen. ‘Een lezing 
kunnen we op pauze zetten, de natuur niet. 
De dieren zijn er nú en momenten als deze 
moeten we grijpen’, zei hij.”

MAAR ÉÉN KANS
“Genieten van het moment, dat is nu precies 
het DNA van PONANT. Want als wilde die-
ren of natuurverschijnselen zich laten zien, 
weet je nooit hoeveel tijd ze jou gunnen. En 
of ze je ooit nóg een kans geven.”

PONANT wil al zijn reizigers de kans geven 
om zo’n bijzondere ontdekkingen en obser-
vaties mee te maken. Ook als dat bijvoor-
beeld heel vroeg in de ochtend is of tijdens 
een diner. Daarna dan verder uitrusten of 
de maaltijd uitstellen, daar kunnen ze altijd 
wel een mouw aan passen. Ook daarom kie-
zen veel reizigers voor PONANT. 

  Klaar voor een weergaloze ontdekkingscruise met PONANT? Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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“Als wilde dieren of 
natuurverschijnselen zich laten 
zien, weet je nooit hoeveel tijd 
ze jou gunnen. En of ze je ooit 

nóg een kans geven.”

Ragnar Axelsson, © PONANT

Olivier Blaud, ©StudioPONANT

Olivier Blaud, ©StudioPONANT

Laurence Fischer, ©StudioPONANT

PONANT



Wie reist met VIVA Cruises, begint elke ochtend met een uniek riviermoment. Want nog vóór je de gordijnen 
van je kajuit opengooit, heb je je al afgevraagd: op welk uitzicht zal ik vandaag weer verliefd worden? Een 
fascinerend landschap, romantisch dorpje of historische stad? Geen zorgen, langs de oevers van Europa’s 
meest iconische rivieren passeren ze allemaal de revue.

Benieuwd wat de rivieren met 
VIVA Cruises te vertellen hebben?

RIVIERCRUISES EUROPA

Bij VIVA Cruises kan je ook inschepen voor een kort programma van bijvoorbeeld 
drie of vier nachten. Ideaal voor een shortbreak of verlengd weekend!

TIP

MAXIMAAL RIVIERZICHT
Laat je betoveren door wereldberoem-
de culturele bezienswaardigheden of 
treed in de voetsporen van grote kun-
stenaars. Liever unieke natuurschatten 
ontdekken of de heerlijkste wijnregio’s? 
 
Hoe je ook door Europa wenst te reizen, met 
VIVA Cruises beleef je het op een unieke 
manier vol verwennerij. Van bourgondisch 
tafelen tot pure ontspanning. Met ruime 
tijd voor een fietstocht, wandelen, winkelen, 
koffietje, apero, zwemmen … Elke dag, elk 
uur iets anders zien, zonder druk. Voor een 
paar dagen of langer.

Met de VIVA ONE cruise je trouwens met 
het nieuwste boetiekschip uit de vloot. Een 
paradepaardje van hedendaags, Europees 

design. Vanuit je lichtrijke kajuit geniet je 
van een maximaal zicht op de rivier. Fasci-
nerend om het boeiende landschap als een 
film te zien afspelen door de panoramische 
ramen die zich helemaal uitstrekken van 
vloer tot plafond. Op dit riviercruiseschip 
ben je veel dichter bij het water dan op een 
zeeschip.

BOURGONDISCHE RIVIERCRUISES
Ook aan boord vergeet je even de dagelijk-
se routine. De standaard inbegrepen all- 
inclusive formule is namelijk luxueus 
en uitgebreid. Denk aan volpension met  
gastronomische meergangenmenu’s en 
kwalitatieve dranken. Aan boord zijn alle 
dranken, zelfs de minibar, wifi en fooien 
inbegrepen. 

 VIVA Cruises by Cruise Selection verruimt je 

horizon langs de mooiste rivieren van Europa. De fijne 

schepen van VIVA Cruises brengen je onder andere 

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

Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Eenmaal per reis geniet je bovendien van 
een uitgebreide high tea, compleet met 
exclusieve theesoorten en tal van zoete en 
hartige lekkernijen. 

ZIN IN EEN ADVENT- OF WINTERCRUISE?
VIVA Cruises vaart het hele jaar door. Meer 
nog, in de wintermaanden pakt de maat-
schappij uit met unieke pakketten zoals 
advent- en wintercruises. Geniet van een 
welverdiende timeout boordevol knusse 
kerstmarkten en slenteren door verlichte 
straatjes.
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VIVA Cruises vaart het hele jaar door, ook in de wintermaanden.

Rhône
Beginnend als een uitstroom van de Rhône-gletsjer in het 
Zwitserse Wallis, vervolgt de Rhône zijn reis door het Meer 
van Genève en Frankrijk. In de Camargue mondt de rivier 
uiteindelijk uit in de zonnige Middellandse Zee. Onder-
weg weerspiegelt de rivier een mix van Keltische, Romein-
se, Griekse en Franse invloeden, langs onder meer Arles,  
Avignon, Viviers en Lyon.

Rijn
Als grens van het Romeinse Rijk en belangrijke handelsader, 
hadden de Romeinen het over ‘Vader Rijn’. Ook vandaag 
blijft de rivier inspireren en imponeren. In het noordwes-
ten stroomt de rivier door Duitsland en Nederland naar 
de Noordzee, geflankeerd door prachtige landschappen, 
middeleeuwse kastelen, moderne steden en wijnerijen. 

Moezel
De Moezel ontspringt in de Vogezen in Oost-Frankrijk. Na 
een rustige, maar kronkelende odyssee door Luxemburg, 
eindigt de rivier in Duitsland in de Rijn. Bloeiende heuvels 
en charmante valleien laten je de geheimen proeven van 
de lokale wijnbouw. En achter de oevers tonen historische 
steden hun troeven. Monumentaal erfgoed en architectu-
rale juwelen in Trier, gezelligheid in Bernkastel en Cochem.

Donau
Vanuit het Duitse Zwarte Woud baant de Donau zich een 
weg naar de Zwarte Zee. Van west naar oost stroomt de 
op één na langste rivier van Europa door maar liefst tien 
landen, bijna  3.000 km lang. Onderweg leer je een grote 
verscheidenheid kennen aan habitats en ecosystemen. En 
imponeren Wenen, Boedapest en Bratislava met sprook-
jesachtige paleizen en kathedralen. 

De 4 lievelingsrivieren 
 van de Belgen
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  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.

SHOWCASE VOOR ONTSPANNING
De Wellness Galerie brengt het beste van 
beauty, wellness en welzijn samen. Je vindt 
er een zorgvuldig samengestelde selectie 
van diensten en producten om te stralen 
van kop tot teen, vanbinnen en vanbuiten. 
Van aromatherapie, skincare en fitness, tot 
osteopathie, tal van schoonheidsbehande-
lingen en zelfs een gezondheidscafé. 

SHOPPEN & SAUNA
Een energieke pauze na al dat shoppen of 
citytrippen in Parijs? Ga langs voor een 
deugddoende saunasessie van 30 minu-
ten en geniet van een integrale detox voor 
lichaam en geest. Of spring even binnen 
bij een van de wellness-, beauty- en wel-
zijnsexperts voor een gepersonaliseerd 
programma. 

Kleine  
kerstmagie
Ook wie niet shopt, geniet in het  
eeuwenoude warenhuis honderduit 
van de Franse art de vivre en Parijse 
elegantie. Zeker tijdens de eindejaars- 
periode. Pal onder de koepel wordt 
dan een gigantische kerstboom  
opgehangen. Weelderig versierd en 
verschillende verdiepingen hoog. 

Maar waar veel kinderen écht gretig 
naar uitkijken – en volwassenen stiekem 
nog het meest – zijn de jaarlijkse 
kerstetalages. Dan komen de 11  
vitrines als geanimeerde sprookjes tot 
leven. Betoverende wereldjes op zich-
zelf, compleet op stelten gezet door 
bewegende poppen, dansende figuren 
en stomende locomotiefjes.

Reserveer je atelier 
bij ons
Wekelijks staan verschillende ateliers 
en workshops op de planning:
• Modedefilé  
• Atelier macarons bakken
• Masterclass chef-kok 

Ferrandi Paris-hotelschool
• Begeleid bezoek achter de schermen

Vraag zeker je 
geschenkvoucher!
Zin in shopping? Vergeet zeker niet om 
je geschenkvoucher te vragen voor een 
elegante, lederen portemonnee.

Voor het eerst ter wereld wijdt een warenhuis een hele verdieping volledig aan wellness. In hartje Parijs, 
in het hoofdgebouw van departmentstore Galeries Lafayette Paris Haussmann, vind je de gigantische 

‘Wellness Galerie’. Een gloednieuwe lifestyle-hub van 3.000 m².

Welkom in de Wellness Galerie!
PARIJS

@thibaut voisin
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OPENINGSUREN
maandag tot vrijdag: 09u30 - 12u30 & 14u - 18u

zaterdag: 09u30 - 12u30 & 14u - 17u

Blijf je graag op de hoogte van onze promoties, groepsreizen, acties?
Like ons op Facebook: Esperanto Travel 

En / of  schrijf je in voor onze nieuwsbrief via onze website www.esperantotravel.be

Inschrijvingsformulier Travelshow 16 november 2022

NAAM:

AANTAL PERSONEN:

Gelieve dit formulier binnen te brengen vóór 10 november bij ons op kantoor.  
Na betaling van € 5 p.p.* krijgt u van ons uw toegangskaarten.
* De toegangsprijs wordt in mindering gebracht bij boeking van een reis binnen het jaar.

Surf naar onze website www.esperantotravel.be/travelshow
of kom met dit inschrijvingsformulier even langs op kantoor 

info@esperantotravel.be
www.esperantotravel.be

CONTACTEER ONS
Kaai 50, 8620 Nieuwpoort

 +32 (0)58 23 16 30



TRAVELSHOW 2022
WOENSDAG 16 NOVEMBER

Kaai 50/001  I  8620 Nieuwpoort  I  Tel. 058 23 16 30  I  info@esperantotravel.be  I  www.esperanto-travel.be  
Openingsuren: Maandag tot vrijdag: 9u30 - 12u30 & 14u00 - 18u00  I  Zaterdag: 9u30 - 12u30 & 14u00 - 17u00

Check-Circle Boeiende reisreportages 

Check-Circle Exotische sferen

Check-Circle Hapje en drankje

Check-Circle Voorstelling groepsreizen 2023 

Check-Circle Toegang € 5 p.p.*

Check-Circle Inschrijven verplicht

Rondreis Mexico - Maart 2023 Rondreis Italië, Toscane – September 2023

 VISMIJN NIEUWPOORT

Deuren open 19u | Aanvang presentaties 19u30 

Esperanto Travel nodigt je uit voor

www.esperantotravel.be/travelshow

Ontdek onze groepsreizen 2023:

*Wordt in vermindering gebracht bij boeking van een reis binnen het jaar


