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Een brochure gewijd aan 103 bestemmingen om weg te dromen van uw volgende 
reis. Individuele reizen of in kleine groep naar Azië, Afrika, Latijns-Amerika,  
het Midden-Oosten, Oceanië en de Pacific. 
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AZIË
Armenië 8
Bhutan  24
Cambodja  60-63
China  26
Filipijnen 42
Georgië  10
India 18-21
Indonesië  44-49
Japan  30-35
Laos  56
Maleisië en Hong Kong  38
Maleisisch Borneo 40
Mongolië  28
Myanmar 54
Nepal 22
Oezbekistan 12
Sri Lanka  14-17
Thailand 50-53
Vietnam  58-61
Zuid-Korea 36

AFRIKA
Botswana  84
Ethiopië  66
Kaapverdië  104-107
Kenia  68-71
Madagaskar  98-101
Namibië  86
Oeganda  78-81
Rwanda  82
Senegal  102
Tanzania  72-77
Zimbabwe  88-91
Zuid-Afrika 92-97

LATIJNS-AMERIKA
Argentinië 132
Bolivia  126
Brazilië 128-131
Chili  134
Colombia  116
Costa-Rica  112-115
Ecuador  118-121
Mexico  110
Peru  122-125

MIDDEN-OOSTEN
Egypte  138-143
Iran  156
Israël  146
Jordanië 148
Libanon 150
Marokko 144
Oman  152-155

OCEANIË
Australië  160-163
Frans-Polynesië 166
Nieuw-Zeeland 164
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Individueel reizen 3

Een team, 15 jaren vol passie ! 4 
Sensations is ook… 5

De Wereld van Sensations
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• HOE UW INDIVIDUELE BELEVINGSREIS VOORBEREIDEN ?

Deze brochure geeft een goed overzicht van de bestemmingen waar we uw reis op maat kunnen uitwerken. 
We bieden nog andere bestemmingen en programma’s aan. Op de continentpagina’s vindt u alle Sensations-
bestemmingen terug. Staat een bestemming of reis er niet tussen ? Dan werken we deze graag tot in de puntjes 
voor u uit ! Aan de hand van een gesprek met uw vertrouwde reisagent zal een van onze Travel Designers een 
concreet voorstel uitwerken. Geef ons zoveel mogelijk details over uw perfecte reis : lengte van de reis, type 
hotels, persoonlijke interesses, reisperiode, eventuele strandverlenging, budget... Dit eerste voorstel kan nog 
verder aan uw wensen worden aangepast om zo uw ideale belevingsreis uit te werken. 

• VERSCHILLENDE THEMA’S EN BENADERINGEN VOOR UW REIS OP MAAT

Onze Travel Designers ontwikkelen uw reis en doorspekken die met unieke ervaringen die u op het lijf ges-
chreven zijn. We houden natuurlijk ook rekening met wat u zeker niet op uw reis wil ! 

Uw belevingsreis met onze benadering

Ons team van Travel Designers staat tot uw beschikking om uw droomreis  
uit te werken en te realiseren. We werken een programma uit dat beantwoordt aan  
uw specifieke wensen en voorkeuren, rekening houdend met uw budget. U kiest voor een reis op 
maat of voor een van onze Kant-en-Klaar programma’s. Elke reiziger heeft andere interesses en 
behoeftes, daarom verdienen uw reisplannen een Sensations-aanpak !

• Sensations, de smaak van de authenticiteit !
De kracht van Sensations : zich aanpassen aan uw smaak en tegelijkertijd de valkuilen van het massatoerisme 
zoveel mogelijk vermijden. Ons team van reisfanaten trekt de kaart van authenticiteit en vermijdt de 
klassieke toeristische valkuilen.

• Cultuur, natuur en strandverblijf 
Op een Sensations-reis proberen we een goede mix te vinden tussen het bezoek aan de hoogtepunten 
van een land en de ongekende verborgen parels in de vorm van ongekende natuurparken, ongerepte 
plaatsen en authentieke uitstappen, steeds weg van het massatoerisme en met respect voor inwoners 
en reizigers. Een bezoek aan onbekende dorpen en traditionele gemeenschappen zal steeds voor een 
unieke beleving zorgen op uw reis. Ervaringen, ver weg van de toeristische dorpen, waar elke woning 
een winkel is… Voor strandverlengingen selecteren we vaak hotels, gelegen in prachtige omgevingen, nog 
grotendeels ongeschonden door het toerisme. 

• Wandelingen & Respectvol toerisme 
Het aspect van een respectvolle aanpak staat centraal in de filosofie van Sensations. Onze keuze van 
hotels, trektochten, korte wandelingen en bezoeken aan humanitaire projecten kaderen vaak in een 
aanpak waarbij het toerisme iets terug kan doen voor de lokale inwoners.

• Honeymoon & Charmehotels
U bent klaar voor uw ultieme droomreis ? Sensations biedt aparte huwelijksreizen, rekening houdende 
met uw voorkeuren en een goede dosis originaliteit !
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Al 15 jaar een team met passie !

Al 15 jaar ontwerpt Sensations reizen die draaien rond cultuur, ontdekkingen, ontmoetingen en authenticiteit. 
We beschouwen onszelf als vakmensen en als gepassioneerde reisontwerpers die tot het uiterste gaan om uw 
droomreis te realiseren. We gaan zo vaak mogelijk zelf het terrein op om originele adresjes te vinden, op de 
hoogte te blijven van nieuwe toeristenvallen en minder gekende plekjes toeristenvallen te vermijden ! Sensa-
tions is gespecialiseerd in de kunst van het reizen en vaart kordaat tegen de stroom in, weg van het massatoe-
risme en van de voorgekauwde reisprogramma’s die allemaal praktisch hetzelfde voorstellen. 

Sensations bestaat bovenal uit een steeds groter wordend team van specialisten die, gemotiveerd door een 
gedeelde passie voor reizen, graag hun expertise delen. We berekenden onlangs dat we - sinds onze oprichting 
15 jaar geleden - onze bestemmingen al meer dan 300 keer bezochten ! Die veelheid aan ervaring en kennis 
verklaart meteen waarom uw reis met Sensations altijd een schot in de roos is. 

In deze brochure vindt u een brede waaier van individuele reisprogramma’s met alweer heel wat nieuwigheden. 
We zijn specialisten in maatwerk en onze reizen kunnen aangepast worden aan uw interesses en uw gewenste 
reisduur. 

Deze brochure geeft slechts een fractie van onze bestemmingen weer ! Daarom vindt u per geografisch gebied 
een dubbele pagina met een aantal extra suggesties en de lijst van landen die we u voorstellen. Op onze web-
site vindt u een veel uitgebreider overzicht van onze reisbestemmingen. Uiteraard kunt u ook uw vertrouwde 
reisagent onder de arm nemen zodat hij samen met ons uw volgende droomreis kan samenstellen ! 

PAUL LORSIGNOL
Associate Director
Sales & Marketing Wallonië

SANDRINE VERSTREPEN
Quality Control & Realisatie
Reisdocumenten

GLENN CASAER
Sales & Marketing
Vlaanderen



5

• EEN BROCHURE “ SENEGAL & KAAPVERDIË ”

Onze brochure Senegal & Kaapverdië biedt heel wat originele reisprogramma’s aan : 
wandelen op de eilanden van São Antao en São Vicente in Kaapverdië, ecotoerisme in 
Senegal, cruise op de Senegalrivier met de Bou El Mogdad, de karaktervolle charme van 
Casamance, het Niokolo-Koba Nationaal Park... 

• EEN WEBSITE

Op onze website www.travel-sensations.com vindt u tal van ideeën, suggesties, nuttige 
reisinformatie en verlengingen op programma’s. Een inspiratiebron om u te helpen 
kiezen welke bestemming en programma het best bij u past.

• EEN FACEBOOKPAGINA

Hou onze pagina “ Travel Sensations Vlaanderen ” in de gaten voor heel wat nieuwighe-
den, onze favoriete verblijven en reistips. 

Sensations is ook...
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Mijn favorieten :
•  Het verblijf in de Phu Luong Retreat, in het hart van de rijstterrassen en bergdorpen van Noord-Vietnam
•  De persoonlijke ontmoeting met de ongelofelijke zwaveldragers van de Ijen-vulkaan op Java
•  Deelnemen aan het gebed en de dagelijkse ceremonie in de privé-tempel van Tetsuji Matsubayashi,  

een “ Shugendô ”-monnik en eigenaar van een prachtig verblijf in Japan.

Mijn reisschatten :
• De ontdekking van Sanchi, de oudste stoepa ter wereld in Madhya Pradesh, India
• De ochtendceremonie van het Lamaic Monastery van Thiskey in Ladakh
• De beklimming in Sri Lanka van de top van Adam’s Peak, omringd door pelgrims van alle religies.

Mijn mooiste momenten :
• Een overnachting in een drijvend hotel op het Tonle Sap-meer in Cambodja
• De ontdekking per fiets van de vele prachtige tempels en Japanse tuinen in Kyoto.

Serge Lebrun stippelt al meer dan 20 jaar kwalitatief hoogstaande 
belevingsreizen uit en is één van de pijlers van Travel Sensations. Hij maakte 
talrijke prospectiereizen door het hele Aziatische continent. Serge besteedt veel 
tijd aan het uitwerken van de meest complexe projecten en staat dan ook garant 
voor fantastische belevingsreizen. 

Laurent Mandiaux is vooral gepassioneerd door India, de landen van de 
Himalaya en Indochina, en keert er regelmatig terug. Laurent is de man die 
steeds op zoek is naar het droomadres en het meest originele restaurant. Hij 
blinkt uit in het maken van hoogwaardige reizen voor de meest veeleisende 
reizigers, over uiteenlopende onderwerpen als gastronomie, design, Tibetaans 
boeddhisme...

Anne-Leen De Backer is gepassioneerd door Azië, waar ze veel kennissen 
en vrienden heeft en waar ze regelmatig op bezoek gaat. Ze voelt zich 
evengoed thuis in de drukke straten van Japan, de sprituele tempels van 
Myanmar, de markten van Thailand en de spectaculaire verborgen dorpjes van 
Vietnam. Ze begeleidt u graag bij het samenstellen van uw droomreis in Azië.

Mijn tips voor de gepassioneerde reizigers :
•   Op wandel in Dashanzi, de oude Communistische fabrieken rond Beijing, die werden omgetoverd tot kunstgalerijen voor 

moderne kunst
•  Het heerlijke gevoel om na een dag vol bezoeken je onder te dompelen in de Onsen baden van je ryokan-hotel in Japan
•  Ontmoeting met de pratende Boeddha van Wat Si Chum te Sukhothai
• De uitzonderlijke sfeer van Varanasi, waar het spirituele Indië hoogtij viert 

Glenn Casaer, marketingmanager, studeerde af als Japanoloog en werd 
gebeten door de Azië-microbe. Hij woonde en werkte 8 jaar in China, Thailand, 
Japan, Taiwan en Zuid-Korea. Zijn expertise bezorgt ons voortdurend nieuwe 
elementen die onze programma’s verrijken.
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Azië

Armenië
Bhutan
Brunei
Cambodja
China
Filipijnen
Georgië
Hong Kong
India
Indonesië

Japan
Ladakh
Laos 
Macau
Maleisië
Malediven
Mongolië
Myanmar (Birma)
Nepal
Oezbekistan

Oost-Timor
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Tibet
Thailand
Vietnam
Zuid-Korea

ONZE BESTEMMINGEN IN AZIË
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1/ Vlucht naar Yerevan
Vertrek vanaf Brussel naar Yerevan.

2/ Yerevan (B)

Vertrek vanaf Brussel naar Yerevan.

2/ Yerevan (B)
Onthaal bij aankomst op de luchthaven en transfer naar het hotel. Vrije voormiddag. 
‘s Namiddags stadstoer waarbij u de belangrijkste bezienswaardigheden van de 
hoofdstad ontdekt. U bezoekt het museum Maténadaran met de rijkste verzameling 
manuscripten ter wereld. U sluit de dag af met de ontdekking van het historisch 
museum van Armenië. 

3/ Yerevan • Geghard • Garni • Yerevan (B, L) 

U rijdt oostwaarts richting Geghard. U bezoekt het klooster dat gebouwd werd om 
een van de meest aanbeden relieken van het christendom, de Heilige Speer, te 
herbergen. Rond de kerk en op de rotsen vindt u tal van bijzonder interessante kach-
kars of kruisstenen. Middagmaal bij een lokale familie. Tijdens de lunch observeert 
u de bereiding van lavash, het traditioneel Armeens brood. Rit naar Garni voor het 
bezoek aan de zonnetempel. Deze tempel is in de 1ste eeuw gebouwd. U maakt 
een mooie wandeling doorheen de kloven van Garni. Terugrit naar Yerevan. 

4/ Yerevan • Ashtarak • Saghmosavank • Dzoraghet (B, L)

Na het ontbijt vertrek naar de Ashtarak-streek. Ontdekking van het dorp Ashtarak 
met een mooie kapel en middeleeuwse brug. Verdere rit en bezoek aan het kloos-
ter van Saghmosavank. De kerk van Johannes de Doper is een juweeltje van het 
Armeense erfgoed. Middagmaal bij een lokale familie. Rit naar het fort van Lori 
Berd (11e eeuw), gelegen aan de oever van de rivier Dzoraget. De omgeving en 
de vergezichten zijn spectaculair. Rit naar Dzoraghet. Intrek in een karaktervol hotel 
gelegen aan de Debed-rivier.

5/ Dzoraghet • Sanahin • Haghbat • Akhtala • Dilidjan (B, L,D)

Vandaag staan de schitterende kloosters van Akhtala en Haghpat op het pro-
gramma. De kloosters van Sanahin en Haghpat zijn Unesco-werelderfgoed. Mid-
dagmaal bij een lokale familie. Vervolgens bezoekt u het versterkte klooster van 
Akhtala. In het rurale stadje Odzun bezoekt u de unieke basiliek. Rit naar Dilidjan.

6/ Dilidjan • Sevan • Noratus • Selim • Noravank • Goris (B, L)

Na het ontbijt vertrek naar het Sevan-meer, prachtig gelegen op 2.000 m hoogte 
en omgeven door bergen. Bezoek aan het schiereiland met talrijke vogels en twee 
kerken. Bezoek aan het dorp Noratus met zijn uitgestrekte kerkhof. Middagmaal. 
Verdere rit naar de pas van Selim en bezoek aan de karavanserai. Die was gelegen 
langs de befaamde Zijderoute. Intrek in een charmant gastenverblijf en overnachting 
in Goris. 

7/ Goris • Khndzoresk • Tatev • Goris (B, L)

Ontdekking van het dorpje Khndzoresk, de tot 1958 bewoonde grottenstad, die er 
nu verlaten bij ligt. In Halidzor neemt u de kabelbaan naar het klooster van Tatev en 
ontdekt u de prachtige canyon van Vorotan. Middagmaal in een lokaal restaurant. 
Nadien bezoek aan het klooster dat het belangrijkste historische monument van de 
provincie is. De kerk van de Heilige Gregorius dateert uit 1285. Het klooster was 
ooit de zetel van de universiteit van Tatev. Rit naar Goris en intrek in het hotel.

8/ Goris • Noravank • Khor Virap • Yerevan (B, L)

Rit naar en bezoek aan de megalithische site van Karahundj, het ‘Armeense Stone-
henge’. Dit complex van menhirs is 6.000 jaar oud. Bezoek aan het klooster van 
Noravank. Middagmaal bij een lokale familie. Vervolgens ontdekking van het kloos-
ter van Khor Virap. Rit naar Yerevan. Intrek in het hotel en overnachting.

9/ Yerevan • Echmiadzin • Zvarnots • Yerevan (B, L, D)

Rit naar Echmiadzin, de thuishaven van de Armeense christenen. De patriarch van 
de Armeense Kerk heeft zijn zetel in de kathedraal die de naam Echmiadzin (‘Afda-
ling van de Zoon’) draagt. Ontmoeting met een van de priesters van de kathedraal. 
Middagmaal. Rit naar Zvarnots waar de ruïnes van zowat de oudste kerk van 
Armenië liggen. Terug naar Yerevan. Vrije namiddag. Transfer naar de internationale 
luchthaven. ‘s Avonds terugvlucht naar Brussel.

10/ Aankomst Brussel

Armenië
Mysterieus en ongerept
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De “ Troeven ” van Sensations
• Verblijf in karaktervolle accommodatie
• Ontdekking van bekende en minder bekende sites
• Professionele Engelstalige chauffeur
• Ontmoeting met de lokale bevolking en de Armeense cultuur
• Evenwicht tussen cultuur en natuur

Kura (Koura)

AZERBAÏDJAN

Europa

Erevan

Goris

Orbellian

Sanahin
Haghpat

Dzoraguet

Dilidjan

Sevan

Amberd

Echmiadzin
Garni

Inbegrepen : Internationale vluchten met PS (klasse V) - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie 
- Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : 
diner) - Vervoer en transfers met privéwagen met chauffeur - Toegangsgelden voor sites en musea - Vermelde activiteiten, 
begeleide wandelingen en kabellift te Tatev - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) 
- Engelstalige privégids - Reisverzekeringen - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

PRIJS / PERS. . CHARME 2P. CHARME 4P.
0 5 / 0 1  –  2 0 / 1 2 / 2 0 €  1 . 8 4 0 €  1 . 6 4 0
S i n g l e  to e s l a g €  3 2 0 €  3 2 0

To e s l a g  
En g e l s t a l i g e -
p r i vé g i d s

€  4 2 0 €  4 2 0

PLAATSEN CHARME
Erevan (4n) Historic Yerevan Hotel of Opera Hotel
Dzoraguet (1n) Avan Dzoraguet Hotel
Dilidjan (1n) Paradise Hotel
Goris (2) Hotel Mirhav

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
10 dagen
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1/ Vlucht naar Tbilisi
Vertrek vanuit Brussel naar Tbilisi. Na aankomst op de internationale luchthaven 
privétransfer naar uw hotel.

2/ Tbilisi (B, D)

Dit is de Tbilisi sightseeing dag! Wandelend door het oude gedeelte van de stad 
kunt u de rijke historie in u opnemen en meer leren over de speciale, religieuze sta-
tus : iedereen is hier welkom. Daarom bezoekt u ook verschillende religieuze gebou-
wen : kerken, synagoge, moskee. U ontdekt eveneens de beroemde 19e-eeuwse 
huizen met hun kleurrijke balkons en het Nationaal Museum. Een interessante bele-
ving zijn de zwavelbaden, bekend om hun ontspannend effect. U ontdekt ook het 
standbeeld van Moeder Georgië en het oude kasteel Narikala.

3/ Tbilisi • David Gareja • Kvareli (B, D)

Rit richting het grottencomplex David Gareja. Het landschap verandert langzaam 
van wijngaarden in een halfwoestijn. Het unieke grottencomplex ligt op de grens 
met Azerbeidzjan en is gesticht door de heilige David. Bezoek aan het Lavra-kloos-
ter met het graf van St. David.

4/ Kakheti-streek (B, L, D) 

Vandaag is het tijd om Kakheti, de beroemde wijnstreek te verkennen. U zult niet 
alleen de wijn proeven die deze streek zo beroemd en aantrekkelijk maakt maar 
ook een glimp van het dagelijks leven opvangen U bezoekt het landgoed van de 
19e-eeuwse dichter en edelman Aleksandre Chavchavadze in Tsinandali, het cen-
trum van het intellectuele leven. Het huis is omgeven door prachtige wijngaarden 
en tuinen. Verder bezoek aan de kathedraal van Alaverdi en een plaatselijke wijn-
kelder, U proeft ook wijnen die gemaakt worden volgens de Georgische traditie, 
rechtstreeks uit de kleipotten (Qvevri). Bij de wijnboer helpt u bij het bereiden van 
een aantal nationale gerechten. Nadien ontdekt u Gremi.

5/ Kvareli • Sighnaghi • Mtskheta (B, D) 

Bezoek aan de vestingstad Sighnaghi. De 4,5 km lange muur die meer dan 40 hec-
tare omsluit, maakt van Sighnaghi een van de grootste volledig ommuurde steden 
ter wereld. U bezoekt het Sighnaghi-museum. U verkent ook het Bodbe-klooster, een 
belangrijk bedevaartsoord. Nadien bezoek aan de oude hoofdstad en het religieus 
centrum van Georgië : Mtskheta. U vindt er in twee Unesco-werelderfgoedsites : de 
Jvari-kerk en de Svetitskhoveli-kathedraal. Vandaag bezoekt u de kathedraal, mor-
gen Jvari.

6/ Mtskheta • Kazbegi (B, D)

U begint de dag met een bezoek aan de Jvari (kruis)-kerk, die over Mtskheta waakt. 
Nadien verkent u het Grote Kaukasus-gebergte al rijdend op de eeuwenoude mili-
taire hoofdweg richting Rusland. De eerste stop is het versterkte fortcomplex Ananuri. 
Daarna ontdekt u Kazbegi National Park. Als u aankomt bij het charmant gelegen 
stadje Kazbegi kunt u de indrukwekkende en heilige Mount Kazbek (5.047 m) zien.

7/Kazbegi • Gori • Borjomi (B, D) 

Vandaag verlaat u het hoge Kaukasus-gebergte en daalt u af naar Gori. Dit is het 
stadje waar Josef Dzhugashvili (Stalin) werd geboren. U bezoekt het Stalin-museum. 
U ontdekt ook Uplistsikhe, een site uit het Bronzen Tijdperk en ooit een immense 
grottenstad.

8/ Borjomi • Vardzia (B, D) 

Rit naar Akhaltsikhe voor een bezoek aan het onlangs gereconstrueerde, indrukwek-
kende Rabati-fort. Vervolgens ontdekking van een fantastische site : Vardzia, een 
grottencomplex en ooit een verborgen stad. U bezoekt ook het fort van Khertvisi uit 
de 2e eeuw voor Christus. De muren die u vandaag ziet dateren uit de 12e eeuw.

9/ Vardzia • Tskaltubo • Kutaisi (B, D) 

In de ochtend bezoekt u Borjomi Park waar u het beroemde mineraalwater proeft. 
U ondekt ook de grot(ten) van Prometheus. U observeert er in 16 grotten : zeer oude 
stalactieten en stalagmieten, onderaardse rivieren en meren. Verder rit naar Kutaisi 
waar u de dagelijkse, kleurrijke markt aandoet. Nadien transfer naar uw hotel en 
avondmaal. Optioneel : bij het avondmaal is het mogelijk om lokale zangers van 
een polyfone groep te voorzien. Zij zullen de traditie van de supra (toasten, zingen 
en eten) met u delen. 

10/ Kutaisi • Tbilisi (B, D)

U start de dag met twee culturele hoogtepunten : de Bagrati-kathedraal en het Gelati-
klooster. Beide zijn Unesco-werelderfgoed en verschillen van de religieuze gebou-
wen die u tot nu toe gezien heeft. Voor uw overnachting rijdt u terug naar Tbilisi en 
onderweg passeert u dorpjes met verschillende ambachten. Afscheidsdiner in een 
restaurant.

11/ Terugvlucht (B)

Transfer naar de luchthaven van Tbilisi. Terugvlucht naar Brussel.

Georgië
Verrassend Georgië
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Europa

Akhaltsikhe
Tbilisi

David Gareja

Kvareli
Mtskheta

Stepantsminda

Borjomi

Vardzia

De “ Troeven ” van Sensations
• Overnachting in kleinschalige en karaktervolle logies
• Een af wisselend en volledig programma met onbekende sites
• Wijnproeverij en culinaire ontdekkingen
• Optioneel : concert van polyfone gezangen te Kutaisi
• Optioneel : Engelstalige privégids

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
11 dagen met chauffeur

Inbegrepen : Internationale vluchten met Georgian Airlines in klasse S - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend 
bij publicatie - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, 
L : lunch, D : diner) - De transfer en het transport met chauffeur en airco - Alle toegangsgelden - Vermelde activiteiten en 
bezoeken (wijnproeverij, kookles...) - Verzorgde reisdocumenten 
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) 
- Engelstalige privégids - Reisverzekeringen - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegr epen ”.
Formaliteiten : Geldige identiteitskaart - Geen verplichte inentingen

PLAATSEN CHARME
Tbilisi (3n) Museum Hotel of Vinotel 
Kvareli (2n) Kvareli Eden of

Mtskheta (1n) Guesthouse Amazi  
of Hotel Gino Wellness

Kazbegi (1n) Rooms Hotel
Borjomi (1n) Borjomi Palace Hotel
Vardzia (1n) Vardzia Resort
Kutaisi (1n) Gastverblijf

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

PRIJS / PERS. . CHARME 2P. CHARME 4P.
1 5 / 0 1 / 1 9  –  3 0 / 0 6 / 2 0 €  2 . 4 9 0  €  2 . 1 4 0
0 1 / 0 7 / 1 9  –  3 1 / 0 8 / 2 0 €  2 . 5 6 0 €  2 . 2 1 0
0 1 / 0 9 / 1 9  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  2 . 5 5 0 €  2 . 1 9 0
0 1 / 1 0 / 1 9  –  3 0 / 1 1 / 2 0 €  2 . 4 6 0 €  2 . 1 1 0
To e s l a g  En g e l s t a l i g e 
p r i vé g i d s  €  5 6 0 €  2 8 5

To e s l a g  s i n g l e €  4 2 0 €  4 2 0
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1/ Vlucht naar Tasjkent

2/ Tasjkent • Oergentsj • Khiva (B, L, D) 

Bij aankomst in Tasjkent, verwelkoming door uw gids. Ontbijt. Vlucht naar Oergentsj. 
Transfer naar Khiva. Ontdekking van Khiva, oude hoofdstad van de regio Khorezm 
en een duizendjarige ‘museumstad’ met een architecturaal geheel dat geen gelijke 
vindt in Centraal-Azië. Vervolgens bezoek aan de Itchan Kala, een oude versterkte 
stad. Deze stad werd erkend als Unesco-werelderfgoed. Na het middagmaal staan 
de volgende bezoeken op het programma : de citadel van Kounia Ark, de minaret 
van Kalta Minor, de medresse van Alla Kouli Khan, de medresse van Moukhammed 
Amin Khan, de praalgraven van Seyid Allaoudîne en van Pakhlavan Makhmoud, 
het paleis Tash Kaouli en de Vrijdagsmoskee met 212 zuilen in houtsnijwerk. Avond-
maal en overnachting.

3/ Khiva • Buchara (B, L, D)  

Laatste bezoeken in Khiva. Na de lunch lange rit doorheen de Kyzylkum-woestijn 
tot in Buchara, de vroegere hoofdstad en een mythische karavaanetappe op de 
Zijderoute. Buchara werd beschreven door Marco Polo als een grote, nobele stad. 
Aankomst en intrek in het hotel, gevolgd door een avondmaal.

4/ Buchara (B, L, D)

Verdere ontdekking van de stad, ook behorend tot het Unesco-Werelderfgoed.
Middagmaal tijdens het stadsbezoek. Bezoek aan de citadel van de Ark, die 10
eeuwen geschiedenis samenbrengt. Aan de andere kant van het Registan-plein ligt
de pittoreske moskee Bolo-Chauz. De toegangspoort wordt ondersteund door 20
in houtsnijwerk gesneden zuilen. Bezoek aan de praalgraven van Chashmai Ajoeb
en van Ismaïl Saman, de historische vorst die over de Zijderoute heerste. Geniet van 
‘couleur locale’ op een plaatselijke markt en vervolgens middagmaal. Bezoek aan 
het imposante complex Po-i-Kaljan met haar gekende grote moskee (15e-16e eeuw) 
met 7 poorten. U woont tenslotte nog een avondmaal en een folklorespektakel bij 
met dans en muziek in de Nodir Divan Begui medresse (indien het weer dit toelaat). 
Aansluitend terugkeer naar het hotel en avondmaal.

5/ Buchara (B, L, D)

Ontdekking van de pracht en praal van het Liabi-Khaouz plein met zijn handels-
huizen. U snuift er de lokale sfeer op en bewondert er de befaamde tapijten van 
Buchara. U verkent er ook de handelshuizen van Taq-i-Sarrafon en Taq-i-Telpak 
Fourouchon. Verdere ontdekking van de stad met een bezoek aan de moskee 
Magokki-Attori (12e eeuw) en de minaret van Tchor in blauw aardewerk. Middag-
maal. Bezoek aan het zomerpaleis van de emir van Buchara : een romantisch geheel 
van paviljoenen rondom de harem. Ontdekking van de Chor Bakr-necropool. Deze 
in de 16e eeuw gebouwde dodenstad is prachtig in zijn eenvoud. Avondmaal.

6/ Buchara • Samarkand (B, L, D)

Vrije tijd om nog wat te bezoeken op eigen houtje en de laatste inkopen te doen.
Middagmaal. Transfer naar het treinstation van Kagan (12 km van Buchara). Daar 
neemt u de hogesnelheidstrein ‘Afrosiyob’ met bestemming Samarkand. Aankomst 
en intrek in het hotel. Avondmaal en overnachting.

7/ Samarkand (B, L, D)

Volledige dag gewijd aan de ontdekking van Samarkand. Ooit was dit de hoofd-
stad van Sogdië, vervolgens ingenomen door Alexander de Grote in 329 vóór 
Christus. In 712 werd ze veroverd door de Arabieren en nadien verwoest door 
Dzjengis Khan in 1220. Bezoek aan de Registan Square, het mooiste plein in 
Centraal-Azië, begrensd door drie majestueuze medresses : de 15e-eeuwse Oeloeg 
Begh, de 17e-eeuwse Tillya Kari (bedekt met goud), en de 17e-eeuwse Cher Dor 
(die leeuwenfiguren omvat). Het Goer Emir Mausoleum (15e eeuw) met de gra-
ven van Tamerlane en zijn nakomelingen, DE bron van trots en vreugde bij uitstek 
van Samarkand, met zijn prachtige turquoise blauw geribbelde koepel. Er wordt 
gezegd : “ Als de lucht verdwijnt, zal de koepel van Goer Emir hem vervangen ”. 
Bezoek aan de moskee van Bibi Khanoum, opgericht tijdens het bewind van Timoer. 
Vóór het middagmaal even tijd om gezellig rond te kuieren in de stad. Aansluitend 
bezoek aan de koninklijke dodenstad van Shaki Zinda en het observatorium van 
Oeloeg Beg. Avondmaal.

8/ Samarkand (B, L, D)

Bezoek aan het observatorium van Oeloeg Beg en het museum van de stadsstich-
ting. Middagmaal. Aansluitend bezoek aan Goer Emir, een graftombe van de 
Timoeriden-dynastie. Het straalt de fierheid uit van Samarkand met een prachtige 
blauwkleurige betegelde koepel. 

9/ Samarkand • Brussel
Transfer naar de luchthaven. Check-in voor de vlucht naar Europa. Aankomst 
dezelfde dag.

Oezbekistan
Koepels en woestijnen
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
9 dagen met privéchauffeur en Engelstalige gidsen

Inbegrepen : Internationale vluchten met Turkish Airlines (Klasse E) - 1 binnenlandse vlucht - Luchthaventaksen en 
brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig 
- Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Alle transfers in privévoertuig - Alle vermelde bezoeken met 
Engelstalige gidsen - Alle toegangsgelden - Treinticket tussen Buchara / Samarkand in business class.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag 
(brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort.

PERIODES PRIJS/PERS. 
BASIS 2 P

PRIJS/PERS. 
BASIS 4 P

PRIJS/PERS. 
BASIS 6 P

SINGLE 
TOESLAG 

0 1 / 0 3  –  3 1 / 1 0 / 2 0 2 0 €  2 . 4 9 0 €  2 . 1 9 0 €  2 . 0 5 0 €  2 4 0

PLAATSEN 1ste CAT. & CHARME
Khiva (1n) Madrasa Orient Star
Buchara (3n) Omar Khayyam
Samarkand (3n) Grand Samarkand of Grand Samarkand Sup

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

K y z y l k u m
- w o e s t i j n

Fergana

Shakhrisabz

Aral-meer KAZACHSTAN

Europa

Tasjkent

Khiva

Buchara Samarkand

De “ Troeven ” van Sensations
• Kleine karaktervolle hotels
• Volpension
•  Lange trajecten in comfortabele treinen om de reistijden in te korten
•  Mogelijkheid om een nacht door te brengen in een joert, de 

traditionele woonst van de nomaden : een unieke ervaring

Oergentsj
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1/ Vlucht naar Colombo

2/ Colombo • Yapahuwa • Aukana • Dambulla (D)

Aankomst op de luchthaven. Onthaal en vertrek naar Dambulla. Onderweg bezoek 
aan het fort van Yapahuwa, de ‘prachtige berg’ die werd gebouwd in de 13de 
eeuw om invallen vanuit Zuid-India te weerstaan. Waar eens kortstondig een hoofd-
stad was, ligt nog een prachtig bewerkte trap. Die leidt naar het heiligdom waar 
de Tand van Boeddha bewaard werd voordat die werd overgebracht naar Kandy. 
Mede door de weinige toeristen op deze site lijkt de tijd hier stil te staan. Ver-
der naar Aukana met zijn 12 m hoge boeddha die uit de rots werd gehouwen 
en beschouwd wordt als het mooiste beeldhouwwerk op het eiland. Aankomst en 
check-in in het hotel. Avondmaal en overnachting.

3/ Ontdekking van Sigiriya en Polonnaruwa (B, L, D)

Rit door een fantastisch mooi gebied en stop aan een ananasplantage. Vervolgens 
bezoekt u de rotscitadel van Sigiriya, ook wel de leeuwenrots genoemd. De rots 
wordt bekroond door paleisruïnes en is vermaard om de fresco’s van de ‘meisjes van 
Sigiriya’. Vervolgens zal u een traditionele offergave kunnen brengen in de tempel 
van Wewala en kunt u genieten van een typisch middagmaal in een ashram. In 
de namiddag bezoek aan de overwoekerde ruïnes van de koninklijke hoofdstad 
Polonnaruwa. U ontdekt er prachtige monumenten zoals de Boeddha’s van de Gal 
Vihara, de tempel van Vatadage en het standbeeld van koning Parakramabahu. 
Terug naar het hotel en avondmaal.

4/ Sigiriya • Kandy (B, L, D)

Na het ontbijt bezoekt u de boeddhistische grotten van Dambulla, geklasseerd 
Unesco-werelderfgoed. Prachtige rit naar Matale. Bezoek aan een heerlijk geurende 
kruidentuin en een ambachtsatelier. Lunch ter plaatse. Aankomst in Kandy, de oude 
hoofdstad wordt door jungle omringd en is het kloppende hart van het religieuze Sri 
Lanka. Stadsbezoek. U wandelt rond het meer en kuiert in de gezellige koloniale 
stadswijken en de edelstenenbazaar. Avondmaal en overnachting in Kandy.

5/ Kandy en haar geheime tempels (B, L, D)

Bezoek aan de drie geheime tempels, elk met een unieke sfeer. Embekke Devale, 
met zijn 130 magnifieke houtgravures, Gadaladeniya Devale, met zijn Dravidische 
architectuur en Lankathilaka Devale, in typisch Singalese stijl en zo groot als een 
kathedraal. ’s Avonds bezoekt u de befaamde tempel van de Tand van Boeddha. 
De pelgrims aanbidden er de relikwie tijdens een kleurrijke offerandeceremonie. 
Daarna woont u een spektakel bij met typische dansen. Avondmaal en overnach-
ting.

6/ Kandy • Nuwara Eliya • Ella (B, L, D)

Na het ontbijt bezoek aan de botanische tuin van Peradeniya met zijn duizenden 
orchideeën en exotische planten. Vervolg naar Nuwara Eliya, een parel van een 
heuvelstadje met een goed bewaarde Britse koloniale sfeer. Lunch in een restau-
rantje met zicht op de watervallen. Onderweg bezoek aan een typische theeplan-
tage, voordat u aankomt in de stad van de planters. Aankomst en intrek in het hotel. 
Avondmaal en overnachting.

7/ Ella • Uda Walawe N.P. (B, L D)

Na het ontbijt vertrek naar Ella, een dorpje in de provincie Uva. Door zijn uitzon-
derlijke ligging, net ten zuiden van het bergachtig gebied van het eiland, biedt dit 
kleine dorp een adembenemend uitzicht. Men komt meteen tot rust in de glooiende 
omgeving met de groene toppen. U maakt een wandeling door Little Adam’s Peak 
langs dit fenomenaal landschap. Vertrek naar Uda Walawe, een reservaat van 310 
km², gekend voor zijn 500 wilde olifanten, luipaarden en andere zoogdieren. De 
weelde aan dieren is hier fenomenaal en ook ornithologen vanuit de hele wereld 
komen hier observeren. Check-in en avondmaal in het hotel.

8/ Uda Walawe • Galle • Tangalle (B, D)

Ontbijt en ontdekking van de verbazende ‘steltvissers’ van het dorp Weligama. 
Galle is een voormalig Portugees fort op de handelsroute, dat nu geklasseerd werel-
derfgoed is. Betoverend dankzij de steegjes, koloniale huizen, kerken en wallen met 
uitzicht op de oceaan. Aankomst in een charmehotel naar keuze voor een deugd-
doend strandverblijf als afsluiter van de reis.

9/ Tangalle (B, D)

Vrije dag in halfpension. Strand, rust, zwembad... 

10/ Strandverblijf • Terugvlucht (B)

Vrije voormiddag om te genieten van het strand. In de late namiddag, transfer naar 
de luchthaven voor de terugvlucht.

11/ Aankomst Brussel

Sri Lanka
De hoogtepunten van Sri Lanka
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
11 dagen met privégids

De “ Troeven ” van Sensations
• Uitzonderlijke prijs/kwaliteit
•  Boeiende eerste kennismaking met af wisseling van natuur, 

cultuur en strand
• Charme accommodaties, weg van het grote toerisme
• Mogelijkheid tot een walvistocht (december tot Maa) 
• Strandextensies in Sri Lanka of de Malediven

Colombo

Dambulla

Polonnaruwa

Europa

Kandy

Matale

Ella

Uda Walawe

Tangalle

Yala NP

Sigiriya

Galle

Bentota

Inbegrepen : Lijnvluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen 
in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Transfers en transport in privévoertuigen met airco - Diensten 
van een Engelstalige gids/chauffeur - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Assistentie van onze lokale 
partner ter plaatse.
Niet inbegrepen : Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, 
reservatieklasse...) - Persoonlijke uitgaven, fooien en dranken - Reisverzekeringen - Visumkosten.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort - Visum.

PRIJS / PERS. - BASIS 2 CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
0 1 / 1 1  –  3 0 / 0 4 / 2 0 2 0 €  2 . 2 9 0 €  2 . 8 5 0 €  3 . 3 0 0
S i n g l e  to e s l a g €  3 9 0 €  8 6 0 €  1 . 1 4 5

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Sigiriya (2n) Kumbukgaha Villa Cinnamon Lodge Jetwing Vil Uyana
Kandy (2n) Galavilla Boutique Stone House Lodge Kandy House
Haputale of Ella (1n) Bandarawela Hotel Melheim Resort 98 Acres
Udawalawe (1n) Athgira River Camping Kalu’s Hideaway Mahoora Safari Camp 
Tangalle (2n) Turtle Bay Eraeliya Villas & Gardens The Fortress

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

OPTIES 

- Dagkamer in de buurt van de luchthaven : € 60/persoon.
- Avond in de Ministry of Crab in Colombo voor de terugvlucht : € 95/persoon.

-  Luchtballonvaart van 30 minuten over de rots van Sigiriya, mogelijk van oktober tot 
april : € 290 per persoon (wordt volledig terugbetaald bij slechte weerscondities) .
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Sri Lanka
De parel van de Indische Oceaan met het gezin 

1/ Vlucht naar Colombo

2/ Aankomst Colombo • Negombo (-)
Ontvangst op de luchthaven en korte transfer naar het hotel. Vrije lunch. Bezoek ‘s 
middags Negombo, een vissersdorpje met veel pastelkleurige Portugese kerken.

3/ Negombo • Wilpattu • Anuradhapura (B, D)

“ Vergeten fort en woonplaats van luipaarden ”
Vroeg vertrek naar het noorden. Stop aan de levendige Chillaw Fish Market voordat 
u verder gaat naar de Yapahuwa Fortress. “ De uitstekende berg ”, ver weg van alle 
drukte, is een buitengewone plek waar kinderen zich al snel als een ontdekkingsrei-
ziger zullen voelen! Laat in de middag safari in het Wilpattu National Park, waar 
zich de grootste concentratie luipaarden van het eiland, waarschijnlijk zelfs een van 
de grootste populaties in Azië, bevindt. Het park is een voormalig ‘niemandsland’ 
uit de burgeroorlog en dus heeft de vegetatie zich uitgebreid ontwikkeld en zijn de 
dieren bijzonder mensenschuw. De andere sterbewoners van het park zijn de vele 
luie beren, olifanten, krokodillen... Het park wordt ook beschouwd als een van de 
beste in het land op het gebied van ornithologie. Check-in bij het hotel.

4/ Anuradhapura • Mihintale • Trincomalee (B)

“ Bakermat van het Boeddhisme ”
Bezoek Anuradhapura, de belangrijkste archeologische site van het eiland en 
getuige van de gouden eeuw van de Singalese beschaving. In 993 werd de konink-
lijke residentie na 13 eeuwen verlaten. De grootste schatten zijn de “ dagobas ”, 
boeddhistische stoepa’s in hemisferische vorm. Vervolg met de ontdekking van Sri 
Maha Bodhi waar veel lokale bewoners elkaar ontmoeten. Deze boom, bekend als 
de oudste ter wereld, zou een afstammeling zijn van de boom waar Boeddha de 
verlichting kreeg. Vertrek naar de heilige plaats Minhintale, de bakermat van het 
Singalese boeddhisme. 1840 treden in een granieten trap leiden naar de Ambas-
thale dagoba, vanwaar het panorama uitzonderlijk is. Vertrek naar de oostelijke 
stranden van de regio Trincomalee. Check-in in het hotel.

5/ Trincomalee (B)

“ Op zoek naar walvissen en dolfijnen ”
Vaar uit om dolfijnen in open zee te observeren. Met een beetje geluk kunt u in 
de zomer in dit gebied migrerende walvissen zien. Vervolg met de boot naar de 
Koneswaram-tempel gelegen op de top van een spectaculaire klif. Terug naar het 
hotel om te genieten van het zwembad. De moedigsten kunnen proberen de onop-
houdelijke golven van de Nilaweli-stranden te “ temmen ”.

6/ Trincomalee • Minneriya • Sigiriya (B)

“ Snorkelen op Duiveneiland en een ontmoeting met de Minneriya-olifanten ”
Vroeg in de ochtend vertrekt u naar het centrum van Trincomalee om met uw boot 
naar Pigeon Island en zijn prachtige koraalriffen te varen. Met een beetje geluk heeft 
u de mogelijkheid om ongevaarlijke haaien op een diepte van 6 tot 8 meter te zien.
Vertrek in de vroege namiddag naar Minneriya National Park, gelegen rond het 
grote stuwmeer. Het is de thuisbasis van veel wilde olifanten, vooral in de zomer. 
Ervaar hier de grootste olifantenmigratie in Azië, een geweldig spektakel! Check-in 
bij het hotel.

7/ Sigiriya (B)

“ Lion Rock en de heilige grotten ”
Om de grote drukte en de hitte te vermijden, raden wij u aan zeer vroeg te vertrek-
ken voor een bezoek aan de beroemde Citadel van Sigiriya. De ‘leeuwenrots’, 
bekroond met de ruïnes van het paleis, is beroemd om de beroemde fresco’s van de 
‘Sigiriya-dames’. Van bovenaf geniet u van een fenomenaal zicht op de bosvlakte, 
thuisbasis van de olifanten die nog altijd in de dichte jungle leven. Bezoek dan de 
boeddhistische grotten van Dambulla, geklasseerd als Unesco-werelderfgoed. De 
allerkleinsten zullen de verbazingwekkende grotten en doolhoven die versierd zijn 
met vele boeddha’s, graag verkennen.

8/ Sigiriya • Polonnaruwa • Passikudah (B)

“ Met de fiets in de oude stad en de droomstranden van het oosten ”
Vrije ochtend. Vertrek in de namiddag om de ruïnes van de koninklijke hoofdstad 
Polonnaruwa, diep in de jungle verscholen, te bezoeken (2-3 uur wandelen) : de 
prachtige Boeddha’s van Gal Vihara, de tempel van Vatadage en de mysterieuze 
maansteen en het standbeeld van koning Parakramabahu. De site wordt bezocht 
door vele elegante langurapen, een ontdekking voor kinderen! Vervolg naar Pas-
sikudah, een kleine badplaats ver weg van de drukte en beroemd om zijn prachtige 
stranden.

8 tot 11 / De stranden van Passikudah (B)

Vrij verblijf. Genieten, zwemmen, activiteiten en excursies aangeboden door uw 
accommodatie.

11/ Passikudah • Colombo • Terugvlucht (B)

Vlucht met Cinnamon Air naar de luchthaven van Colombo. Mogelijkheid om bij te 
betalen voor een dagkamer in een hotel vlakbij de luchthaven, voor uw transfer naar 
de luchthaven voor de terugvlucht.

12/ Aankomst Brussel
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
12 dagen met privévoertuig en Engelstalige gidsen

Leuk voor heel de familie
•  Indiana Jones-exploratie van de Yapahuwa citadel
• Beklim de ongelooflijke Lion Rock
• Jeepsafari op zoek naar olifanten
• De dolfijnen van Trincomalee
• Fietstocht naar de ruïnes van Polonnaruwa
• De magische stranden van Passikudah 
• Overvliegen van de natuurgebieden

Inbegrepen : Internationale vluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie - Transfers 
en bezoeken met Engelstalige privégids/-chauffeur - Toegangsgelden tot de sites, musea en nationale parken - 
Overnachtingen in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Onze assistentie 
en die van ons lokaal agentschap ter plaatse - Binnenlandse vlucht met Cinnamon Air
Niet inbegrepen : Alle niet-vermelde diensten bij “ Inbegrepen ” - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, 
reservatieklasse...) - Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Visumkosten.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort - Visum.

PLAATSEN CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Negombo (1n) Ranweli The Suriya 
Anuradhapura (1n) Palm Garden Ulagalla
Trincomalee (Nilaveli) (2n) C Beyond Jungle beach by uga escape
Sigiriya (2n) Kumbukgaha of Lake House Jetwing’s vil uyana
Passikudah (3n) Karpaha Sands Uga bay

NOODZAKELIJKE SUPPLEMENTEN SUPERIEUR LUXE
Kerstdiner € 190 € 250
Nieuwjaarsdiner € 215 € 315
OPTIONEEL SUPERIEUR LUXE
9 lunches in lokale restaurants van dag 2 tot 10 € 230 € 230
8 diners in de hotels van dag 3 tot 10 € 305 € 430
Daggebruik Hotel Gateway + diner (Dag 11 - Prijs/pers base dbl) € 120 € 120

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Colombo

Kalpitiya Anuradhapura

Sigiriya

Chilaw

Trincomalee
Wilpattu NP

Minneriya NP

Passikudah

Passikudah

Polonnaruwa

Europa

11/ Passikudah • Gal Oya NP (B)

Vertrek naar Gal Oya National Park, een van de mooiste wildparken in Sri Lanka met 
zijn meer en rotsachtige en beboste heuvels op de achtergrond. Dit geïsoleerde reser-
vaat, van meer dan 25.000 hectare, is de thuisbasis van 32 soorten zoogdieren, 
waaronder langurapen, makaken, luipaarden, wilde zwijnen, waterbuffels en herten, 
evenals bijna 150 vogelsoorten. Gal Oya is uniek in Sri Lanka omdat het enige 
nationale park is waar bootsafari’s worden uitgevoerd, waardoor het benaderen van 
dieren veel natuurlijker is. Uniek is als u de kans heeft om olifanten te spotten die rond 
de eilanden in het meer zwemmen. Een geweldige ervaring! Check-in in uw lodge 
voor de nacht.

12/ Gal Oya • Madulkelle (B)

Vertrek naar de groene heuvels en theeplantages van de Madulkelle-regio. Uw lodge
in het hart van de natuur ligt op slechts 15 minuten wandelen van de Hatale-water-
vallen aan de voet van het Knuckles-gebergte en Unesco-werelderfgoed. Het gastvrije
personeel van de eco-lodge maakt voor u graag een kampvuur klaar of organiseert
een rondleiding in de theefabriek. Mogelijkheid om deel te nemen aan wandelingen
en dagtochten.

13/ Madulkelle • Kandy (B)

Vrije dag om te genieten van uw lodge of om deel te nemen aan een van de activi-
teiten/excursies. In de late namiddag, vertrek naar Kandy, de voormalige koninklijke 
hoofdstad, gelegen in een landschap van met jungle begroeide bergen. Check-in in 
het hotel en bezoek ‘s avonds de beroemde tempel van de Tand van de Boeddha. 
Pelgrims aanbidden hier de heilige relikwie...

14/ Kandy • Trein naar Colombo • Terugvlucht (B, D)

Wandeling rond het meer, bezoek de oude wijken met een koloniale sfeer en de 
bazaar vol edelstenen. Ontdek de Botanische Tuin van Peradenya, een aange-
legde tuin met duizenden orchideeën en exotische planten. Vertrek met de trein naar 
Colombo en diner in het gerenommeerde restaurant The Ministry of Crab voor uw 
transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

15/ Aankomst Brussel

Extensie : Gal Oya • Madulkelle • Kandy • Colombo : “ De verborgen schatten van Ceylonn ”

PRIJS / PERS.
KAMER DBL / TWIN

BASIS 2 
VOLW.

BASIS 4 
VOLW.

BASIS 6 
VOLW.

SINGLE 
TOESLAG

KORT. 
3DE PERS*

KORT. 
-12 JAAR*

CHARME SUPERIEUR
01/11/2019 – 30/11/2019 € 2.995 € 2.895 € 2.735 € 660 € 195 € 710
01/12/2019 – 19/12/2019 € 3.125 € 2.990 € 2.830 € 755 € 195 € 710
20/12/2019 – 10/01/2020 € 3.565 € 3.430 € 3.270 € 830 € 215 € 840
11/01/2020 – 31/03/2020 € 3.170 € 3.030 € 2.875 € 795 € 195 € 710
01/04/2020 – 30/04/2020 € 3.295 € 3.160 € 2.995 € 925 € 215 € 780
01/05/2019 – 30/06/2020 € 3.105 € 2.960 € 2.855 € 695 € 195 € 710
01/07/2020 – 31/08/2020 € 3.670 € 3.545 € 3.440 € 915 € 215 € 840
01/09/2020 – 31/10/2020 € 3.140 € 2.995 € 2.890 € 730 € 195 € 710

CHARME LUXE
01/11/2019 – 19/12/2019 € 3.620 € 3.470 € 3.300 € 955 € 250 € 885
20/12/2019 – 10/01/2020 € 4.540 € 4.390 € 4.220 € 1.515 € 305 € 1.130
11/01/2020 – 31/03/2020 € 3.755 € 3.610 € 3.435 € 1.090 € 250 € 885
01/04/2020 – 30/04/2020 € 3.885 € 3.735 € 3.565 € 1.220 € 275 € 950
01/05/2019 – 30/06/2020 € 3.650 € 3.510 € 3.395 € 995 € 250 € 885
01/07/2020 – 31/08/2020 € 4.520 € 4.375 € 4.265 € 1.495 € 250 € 1.130
01/09/2020 – 31/10/2020 € 3.650 € 3.510 € 3.395 € 995 € 250 € 885
* persoon/kind die de kamer deelt met twee volwassenen

Toeslag per persoon voor een verblijf van 4 dagen/3 nachten : Charme superieur : + € 505 in dubbele kamer 
(single + € 280) - Charme Luxe : + € 750 in dubbele kamer (single + € 375). 
Details over de voorgestelde accommodatie verkrijgt u bij uw reiskantoor.



18  www.travel-sensations.com

1/ Vlucht naar Madras (Chennai)
Verwelkoming en transfer naar het hotel. 

2/ Mahabalipuram (B, L, D)

Bezoek aan de Vijf van Pancha Rathas, de Shore Tem-
ple, en het beeldhouwwerk van “ De geboorte van de 
Ganges ”, het grootste reliëf-beeldhouwwerk in steen 
ter wereld! Vrije tijd op de lokale markt, beroemd voor 
zijn lokale steenkappers.

3/ Mahabalipuram • Pondicherry  
(132 km) (B, L, D)

Op weg naar Pondicherry. De Compagnie Française 
had hier zijn laatste handelspost. Getuige hiervan de 
koloniale buurt, de gouverneursresidentie en de ash-
ram van Sri Aurobindo.

4/ Pondicherry • Chidambaram • Tanjore 
(243km) (B, L, D)

Bezoek aan het Nataraja-heiligdom in Chidambaram,
een hoogtepunt van de Chola-kunst. Op weg naar 
Tanjore, bezoek van de tempel van Gangaikonda-
cholapuram. In Tanjore stops aan de Shiva-tempel van 
Brihadesvara, de Saraswathi-bibliotheek met 30.000 
manuscripten en het bronzen museum met werken uit 
de Chola-dynastie.

5/ Tanjore • Trichy • Chettinad  
(120 km) (B, L, D)

Vertrek naar Trichy. Beklimming naar Rock Fort, met 
een prachtig zicht op de stad. Bezoek aan de tempels 
van Ganapathi en Shiva. Het tempelcomplex van Ran-
ganathaeen is gewijd aan Vishnu en wordt omringd 
door een levendige en kleurrijke bazaar. Vertrek naar 
de Chettinad, de regio van de bloeiende Chettiar-
gemeenschap van bankiers en ondernemers.

6/ Chettinad (B)

Vrije dag om deze weinig bekende regio zelf te ver-
kennen met zijn rijk erfgoed op vlak van architectuur, 
cultuur, ambachten en vooral gekend in Indië voor de 
gastronomie. Kruiden worden zowel in de keuken als 
in de geneeskunde gebruikt.

7/ Chettinad • Madurai (102 km) (B, L, D)

Vrije ochtend. Lunch in een van de beroemdste res-
taurants in Zuid-Indië. Vertrek voor Madurai om er de 
nachtceremonie van de Minakshi-tempel bij te wonen. 

8/ Madurai • Thekkady (137 km) (B, L, D)

Ontdekking van het Paleis in Indo-Islamitische stijl : fijne 
versieringen en het gebruik van kostbare houtsoorten. 
Kuieren door de straatjes met de geuren van kruiden 
naar het oude stadsdeel met de immense tempel van 
Minakshi, een meesterwerk! Op weg naar Thekkady, 
de poort naar Periyar NP. 

9/ Peryiar • Kumarakom (200 km) (B, L, D)

Afdaling door de theeplantages en bezoek aan een 
theefabriek. Aankomst in Kumarakum, genesteld in een 
doolhof van backwaters, in de schaduw van de vele 
kokospalmen. Vrije namiddag met mogelijkheid tot 
Ayurvedische behandelingen.

10/ Kumarakom •  
Cruise in de Backwaters (B, L, D)

In de late namiddag, ga je aan boord van een ‘house 
boat’. Dit is een voormalig rijstschip dat werd omge-
toverd tot een comfortabel drijvend huis. Cruise op de 
Backwaters : een gezapige tocht langs de landelijke 
landschappen vol rijstvelden, vissersdorpen... Diner en 
overnachting aan boord.

11/ Backwaters • Cochin (B, L, D)

Einde van de boottocht in Allepey en korte tocht naar 
Cochin. Historische stad op de route van de spece-
rijenhandel. Avondvoorstelling met Kathakali-dansen.

12/ Cochin (B)

Parels uit de koloniale tijd : het Nederlandse Paleis (vrij-
dag gesloten), de oude synagoge (vrijdag en zater-
dag gesloten), de Santa Cruz-kathedraal, het graf van 
Vasco da Gama, de rijke stuurmanshuizen… Transfer 
naar de luchthaven voor terugvlucht of verlenging 
Noord-Kerala.

VERLENGING NOORD-KERALA TUSSEN 
THEEPLANTAGES EN NATIONALE PARKEN.

12/ Cochin • Vythiri “ Treehouse ”  
(285 km) (B, L, D)

Vertrek naar Vythiri. Stop aan de Guruvayur-tempel, 
waar tientallen olifanten verblijven. Check-in bij het 
Green Magic Treehouse met kamers 30 m boven de 
grond (er zijn ook kamers op de begane grond). Back 
to basics in dit fantastische kader met basiscomfort en 
biologische voeding.

13/ “ Treehouse ” Vythiri • Kotagiri • Ooty  
(137 km) (B, L, D)

Vrije tijd voor de beklimming in het Nilgiris-gebergte. 
Even langs Kotagiri en de watervallen van Sainte 
Catharina voordat u in Ooty aankomt. Wandel naar 
de markt en de botanische tuin. Overnachting in het 
Savoy Hotel of Destiny Farmstay.

14/ Ooty “ Blue Mountain Railway ” • 
Kabini (195 km) (B, L, D)

Onvergetelijke ervaring aan boord van de Blue 
Mountain Railway die Connoor met Ooty verbindt. 
De trein is werelderfgoed en werkt met een krachtige 
stoomlocomotief om de steile hellingen te beklimmen. 
Vervolg naar Kabini.

15/ Kabini 
Exploratie per jeep in het Nagarhole NP. In het park 
wonen olifanten, gaur buffels (een soort Indiase 
bizon), panters en een kleine populatie tijgers.

16/ Kabini • Mysore (105 km) (B, L, D)

Ochtendsafari en vertrek naar Mysore. Bezoek aan 
het paleis van de maharadja en de kolossale stier 
van Nandi.

17/ Mysore • Bangalore • Envol (B, L)

Wandeling op de kleurrijke Devaraja markt, voordat u 
het imposante Srirangapatnam-fort bezoekt. Op weg 
naar Bangalore en terugvlucht. Aankomst volgende 
dag.

India
Handelsposten, tuinen en tempels
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
13 of 18 dagen met privégids en chauffeur 

De “ Troeven ” van Sensations
• De schoonheid van het groene tropische Indië
• De tempelsteden van Trichy, Tanjore en Madurai
• Nadruk op charme en eco-accommodaties
• Ontdek de Chettiar-levenswijze
• Verkenning van Noord-Kerala (verlenging )
• Korte reisafstanden en meer tijd voor bezoeken

Inbegrepen : Internationale en binnenlandse vluchten - Luchthaventaksen 
en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie - Alle transfers en privétransfers - 
Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Lokale Engelstalige gidsen 
voor alle vermelde uitstappen, toegangsgelden inbegrepen - Overnachtingen in 
dubbelkamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Lokale taxen.
Niet inbegrepen : Reisverzekeringen - Dranken, fooien en persoonlijke 
uitgaven - Al wat niet duidelijk vermeld staat in “ Inbegrepen ” – Visumkosten 
- Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...).
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort - Visum.

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
1 5 / 0 4  –  3 0 / 0 9 / 1 9 €  3 . 3 9 0 €  3 . 5 6 0 €  3 . 8 5 0
S i n g l e  to e s l a g €  8 3 5 €  9 6 5 €  1 . 1 5 0
0 1 / 1 0  –  1 5 / 0 4 / 2 0 €  3 . 6 9 0 €  4 . 2 9 0 €  4 . 4 4 5
S i n g l e  to e s l a g €  9 9 5 €  1 . 5 2 5 €  1 . 6 1 0
V E R L E N G I N G  No o rd - Ke ra l a  1 5 / 0 4 / 1 9  –  1 5 / 0 4 / 2 0 €  1 . 9 4 5

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Mahabalipuram (1n) Ideal Beach resort (garden view) Radisson Intercontinental Mahabalipuram
Pondicherry (1n) Maison Perumal (studio room) Maison Pérumal Le Palais de Mahé
Tanjore/Kumbakonam (1n) Ideal Riverview Mantra Koodam The Svatma
Chettinad (2n) Saratha Vilas Visalam Visalam
Madurai (1n) Heritage (Geoffrey Bawa Room) Heritage Madurai (luxury villa) Heritage Madurai (luxury villa)

Periyar (1n) The Elephant court (patio room) Spice Village Aanavilasam
Niraamaya Cardamon Club

Kumarakom (1n) Olavipe (standard) Coconut Lagoon Niramaya Backwaers & Beyond
Visamaya

Backwaters (1n) Lakes & Lagoon CGH Houseboat Xandari Housebaot
Cochin (1n) Eight Bastion / Secret Garden Brunton Boatyard / Malabar House Old Harbour / Le Colonial

K l imaat J F M A M J J A S O N D

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Madras

Cochin

Mahabalipuram 

Pondicherry

Chidambaram Chettinad 

Madurai

Thekkady 

Kumarakom Tirouchirappalli
Thanjavur 

Europa
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1/ Vlucht naar Delhi (-)
Vlucht van Brussel naar Delhi. Bij aankomst transfer en 
check-in.

2/ Delhi • Jodhpur (B)

Ontdekking van de stad en de getuigenissen van het 
rijke verleden van Delhi. Bezoek aan de Qutub Minar, 
de hoogste minaret ter wereld. De Qutub Minar staat 
op de Unesco-werelderfgoedlijst. Transfer naar de 
luchthaven en binnenlandse vlucht naar Jodhpur. Ver-
volgens ontdekking van de stad. U krijgt een prachtig 
panoramisch uitzicht op de stad en omgeving vanop 
de versterkte muren van het Meherangarh-fort, een van 
de meest indrukwekkende citadellen van Rajasthan. 
Bezoek aan het parelpaleis, het paleis van de bloe-
men en het paleis der geneugten. Afdaling naar de 
blauwe stad en wandeling door de lokale markten tot 
aan de klokkentoren. Check-in bij het hotel.

3/ Jodhpur • Narlai (B)

Rit doorheen het dorre landschap van de Thar-woes-
tijn. Ontmoeting met de Bishnoi-stam en hun aparte 
levenswijze in symbiose met de natuur. Ontdekking 
van verschillende soorten gazelles uit de regio. Ver-
dere rit door dit ongerepte platteland richting Narlai. 
Aankomst en check-in bij het vroegere jachtpaviljoen 
van de maharadja van Jodhpur.

4/ Narlai • Udaipur (B)

Vertrek naar Ranakpur en bezoek aan de bijzonder 
mooie jaïntempelsVerder richting Udaipur, bekend om 
de paleizen. Het meest beroemde is Lake Palace : 
een meesterwerk van wit marmer, te midden van het 
Pichola-meer. 

5/ Udaipur (B)

Een volle dag om de stad te ontdekken : de tuinen, de 
jagdishtempel, het enorme City Palace. Aansluitend in 
de late namiddag een zeer mooie boottocht op het 
Pichola-meer. 

6/ Udaipur • Deogarh of Shahpura (B)

Rit richting Deogarh door het Araveli-gebergte. Halte 
te Nagda en Eklingji om de talrijke gebeeldhouwde 
heiligdommen te bewonderen. In de late voormid-
dag intrek in het paleis van Deogarh of Shahpura. ‘s 
Namiddags uitstap per jeep door het platteland en de 
omliggende dorpen.

7/ Deogarh of Shahpura (B)

Vrije dag om te genieten van authentieke plaatsen, 
weg van de betreden paden. In Deogarh of Shahpura 
beleeft u het adellijk Rajasthan.
-  In charme standaard : het paleis Deogarh Mahal is 
eigendom van leden van de koninklijke familie van 
Udaipur. Het 15e eeuwse pand werd gerestaureerd 
en heeft enkele zeer mooie bewaarde schilderijen 
(met audiogids in het Engels). Voor de liefhebbers 
van paarden : het hotel heeft een paar marwaris, 
een paardensoort die endemisch is voor Rajasthan. 
Mogelijkheid om Fort Anjana te ontdekken in zijn 
bucolische omgeving.

-  In charme superieur en luxe : Shahpura Bagh is een 
van onze favoriete adresjes. Het is een oase van 
groen en rust. Het domein behoort tot een prinselijke 
familie, die u als oude vrienden komt begroeten. Het 
paleis telt enkel suites, een prachtig zwembad en ligt 
aan een meer vol zilverreigers en andere zeldzame 
vogels. Ideaal om te wandelen, te ontspannen bij het 
prachtige zwembad, een gesprek aan te gaan met 
uw gastheren en een van de meest charmante dorp-
jes van Rajasthan te ontdekken.

8/ Deogarh of Shahpura • Samode (B)

Rit naar Samode, gelegen op 45 km van Jaipur in het
hart van de Arawalli-heuvels. Wandeling in het dorp
en ontdekking van het Samode Palace, een van de 
meest verfijnde paleizen van Rajasthan.

9/ Samode • Jaipur (B)

Vrije voormiddag om de omgeving te ontdekken of te 
genieten van het hotel. Vóór het middagmaal transfer 
naar Jaipur. Bezoek aan de roze stad. Ontdekking van 
de Iswari Minar, de Hawa Mahal, ook het “ Paleis van 
de wind ” genoemd en het gigantische paleis van de 

maharadja. Sluit af met een bezoek aan Jantar Mantar, 
het observatorium dat de door astronomie gepassio-
neerde maharadja, Raja Jai Singh, stichtte in 1728.

10/ Jaipur (B)

Bezoek aan het Amberfort, de vroegere verblijfplaats 
van de vorsten van Kaissahwah. Bezoek aan de ver-
schillende zalen van het fort en panoramisch zicht 
vanop de kantelen. Terugrit naar Jaipur en vrije tijd om 
de stad verder te ontdekken. 

11/ Jaipur • Agra (B)

Vertrek naar de kloven van Galta. Hier liggen enkele 
tempels en paleizen tussen rotsen ingeklemd nabij 
waterbekkens. De bevolking komt op deze frisse 
plaats bidden en baden. Vervolgens rit naar Abhaneri 
en in de nabijheid wordt het middagmaal voorzien. 
Abhaneri is gekend voor de zogenaamde step wells, 
enorme waterputten die dateren uit de 7e en 8e eeuw. 
In de namiddag bezoek aan de spookstad Fatehpur 
Sikri, een schitterende stad in rode zandsteen. De his-
torische stad werd gebouwd in opdracht van Akbar 
de Grote in 1569. Verder naar Agra en check-in bij 
het hotel.

12/ Agra • Delhi (B, D)

We sluiten de reis af met eenhoogtepunt : het bezoek 
aan de legendarische Taj Mahal. De befaamde 
‘droom van wit marmer’ van Sjah Jahan wordt geken-
merkt door zijn onwerelds mooi inlegwerk van half-
edelstenen. Vervolgens ontdekking van het massieve 
Rode Fort met zicht op de Yamuna-rivier en de Taj 
Mahal. Bezoek aan het mausoleum van Itmad-ud-
Daullah. Aansluitend rit naar Delhi. Avondmaal in een 
lokaal restaurant en transfer naar de luchthaven voor 
uw terugvlucht naar Brussel.

13/ Aankomst Brussel

India
De hoogtepunten van het Noorden
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
13 dagen met privégids en chauffeur

De “ Troeven ” van Sensations
• Verblijf in charme accommodaties met keuze uit 3 comfortniveaus
• Vlucht Delhi / Jodhpur i.p.v. 3 dagen met lange ritten
• Verblijf in de paleizen van Narlai en Deogarh
• Galta : Hindoeïstische pelgrimssite verborgen in een bergkloof

BANGLADESH

AFGHANISTAN

Bhopal

Amristar

Calcuta

Bombay

Puri 

Varanasi

Darjeeling

Leh

Gwalior

Jaisalmer

Europa

Delhi

Udaipur

Narlai

Jodhpur
Samode

Jaipur

Agra

Deogarh

Inbegrepen : Internationale regelmatige lijnvluchten vanuit Brussel - Lokale 
vlucht Delhi / Jodhpur - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij 
publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels 
of gelijkwaardig - Alle transfers en excursies met een privévoertuig met airco 
- Lokale Engelstalige gidsen per etappe - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : 
lunch, D : diner).
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Visumkosten - 
Reisverzekeringen -Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...)- 
Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort - Visum.

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
0 1 / 1 0  –  1 5 / 0 4 / 2 0 €  3 . 1 1 5 €  4 . 8 9 0 €  6 . 6 9 0
S i n g l e  to e s l a g €  8 1 5 €  2 . 0 7 0 €  4 . 9 3 0
1 6 / 0 4  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  2 . 9 9 0 €  3 . 6 7 0 €  5 . 5 3 5
S i n g l e  to e s l a g €  5 0 €  1 . 3 1 0 €  2 . 8 6 5

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Delhi (1n) The Surya The Claridges Leela Palace Imperial
Jodhpur (1n) Ranbanka Ajit Bhawan The Raas
Narlai (1n) Rawla Narlai (Classic Room) Rawla Narlai (Grand Heritage Rooms) Rawla Narlai (Jharoka Rooms)
Udaipur (2n) Fateh Niwas Fateh Prakash Leela Palace / Lake Palace
Deogarh/Shapurah (2n) Deogarh Mahal Shapurah Bagh Shapurah Bagh
Samode (1n) Samode Bagh Samode Palace Samode Palace
Jaipur (2n) Shapurah House/ Ksar Bagh Samode Haveli/Royal Heritage Haveli Rambagh Palace
Agra (1n) Double Tree by Hilton Trident Amarvilas

K l imaat J F M A M J J A S O N D

Rondre is l l l l l l l l l l l l
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1/ Vlucht naar Kathmandu

2/ Kathmandu
Aankomst in Kathmandu. Bezoek van de Swayambunath-stoepa met uitzicht op 
de stad. Ontdek de paleizen en prachtige gebeeldhouwde pagodes van Durbar 
Square (werelderfgoed).

3/ Kathmandu (B)

Bezoek het Newar-dorp Thimi, beroemd om zijn aardewerk. De stad is een belang-
rijke rivaal van de koninklijke stad Bhaktapur (Bhadgaon) geweest. Ontdek deze 
echte museumstad met zijn unieke kenmerken. Een ware architecturale pracht door-
heen de stad : de mooiste Nepalese versieringen zijn te vinden in huizen, tem-
pels of paleizen. Deze middeleeuwse stad is een bezoek meer dan waard dankzij 
zijn weelderige monumenten en de gezellige steegjes met huizen vol ongelooflijke 
details : fijn bewerkte balkons, versierde ramen en gebeeldhouwde deuren...

4/ Kathmandu • Bandipur • Pokhara (B, L)

Vertrek naar Bandipur. Dit charmante dorp lag op het kruispunt van de karavaan-
routes tussen India en Tibet. In het dorp is de typische Newar-architectuur goed 
bewaard. De Newar, de eerste bewoners van de Kathmandu-vallei, beoefenen een 
unieke mix van hindoeïstische en boeddhistische riten en staan bekend om hun rijke 
architectuur. Het pad loopt langs de prachtige Trisuli-kloof. Na de lunch in Bandipur 
vertrek naar de tropische vallei van Pokhara. Overnachting in Pokhara.

5/ Pokhara (B)

Vroeg vertrek voor een trekking naar Sarangkot. Ontdekking van de dorpjes tijdens 
de beklimming en schitterend uitzicht over het Annapurna-massief en de vallei van 
Pokhara. In de namiddag, boottochtje over het Phewa-meer, een van de grootste 
meren van Nepal. Op een klein eilandje, ontdekt u een hindoeïstische tempel. 
Terugkeer en vrije tijd om te genieten van Phokhara : de oevers van het meer, de 
natuur en de vriendelijke bewoners.

6/ Pokhara • Chitwan NP (B, L, D)

Een kronkelweg tussen de valleien en bergen van Centraal Nepal. Wouden en 
rijstvelden volgen elkaar op rond de dorpjes. ’s Middags aankomst in het nationaal 
park van Chitwan. Vroeger was het een koninklijk jachtdomein. Tegenwoordig wor-
den de bedreigde diersoorten zoals de neushoorn er beschermd. U hebt de kans om 
verschillende diersoorten en ontelbare vogelsoorten te spotten.

7/ Chitwan NP (B, L, D)

Volledige dag gewijd aan de verkenning van het park. U verkent het park met twee 
safari’s per jeep te voet of per boot. 

8/ Chitwan • Kathmandu (B, L)

Vandaag is het aan te raden om zeer vroeg op te staan voor vogelobservatie. Na 
het ontbijt, terug naar Kathmandu. Check-in bij het hotel en rest van de dag vrij.

9/ Kathmandu (B)

Panoramische vlucht over de Himalaya tot aan Mount Everest (optioneel en enkel 
bij helder weer). ’s Morgens bezoek aan Dakshinkali, een pelgrimsstad opgedra-
gen aan de afschrikwekkende godin Kali. Elke dinsdag en zaterdag worden er 
dierenoffers gebracht. Daarna volgt de ontdekking van het Newari-dorp Kirtipur, 
gekend voor zijn eeuwenoude tempels. Ontdek de heilige plaats Pashupatinath, 
de “ kleine Benares ” van de Himalaya. Bij valavond woont u vanuit de ghats een 
Arti-ceremonie mee.

10/ Kathmandu (B)

Wandeling in de charmante Newar-dorpjes Bungamati en Khokhana. Daarna 
bezoek aan de monumenten van Patan, een voormalige koninklijke hoofdstad en 
kunstenstad. Ontdekking van de talrijke tempels, paleizen en het prachtig bewerkte 
bassin. Bezoek aan het zeer mooie museum. In de namiddag verderzetting van 
het bezoek van Patan, een stad met een zeer lange boeddhistische geschiedenis. 
De vier buitenhoeken van de stad worden aangeduid door stoepa’s die de grote 
veroveraar Ashoka zou gebouwd hebben 250 v. Chr. Bezoek aan het paleis en de 
tempels die tot het Unesco- werelderfgoed behoren. Aan het eind van de dag ont-
dekt u de beroemde stoepa van Bodnath, omgeven door vele Tibetaanse kloosters, 
setting voor de film “ Little Buddha ”.

11/ De hoogtes van Kathmandu (B)

Vertrek naar de uw gekozen hotel, gelegen in de hoogtes van Kathmandu. U verblijft 
in een oase van rust buiten de drukte van de hoofdstad. De verschillende accommo-
daties bieden zicht op weelderige berglandschappen en zijn uitstekend gelegenom 
het Himalaya-gebergte te observeren. Vrije tijd om van het panorama te genieten of 
een wandeling te maken.

12/ Kathmandu • Terugvlucht
Ochtendwandeling om van de zichten op de Himalaya te genieten. De moedigsten 
kunnen een wandeling van twee uur maken van Telkot over een klein pad door 
bossen, velden en gehuchten. Anders per wagen. Op weg naar de tempel van 
Changunarayan, een van de oudste in de vallei en een mooi voorbeeld van Nepa-
lese architectuur. De tempel valt op door de rijke decoraties die contrasteren met de 
sereniteit van de omgeving. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

13/ Aankomst Brussel

Nepal
De hoogtepunten van Nepal
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
13 dagen met privégids

De “ Troeven ” van Sensations
• Bezoek aan minder gekende dorpen : Bungamati, Kokhana…
• Panoramische vlucht over de Himalaya
• Zonsopgang uitkijkend op de Machapuchare-berg , vanaf Sarangkot 
•  Safari’s per olifant in Chitwan NP : benader wilde dieren zoals 

neushoorns en tijgers van dichtbij

Everest 

CHINE

INDE

Dandeldhura

Dhangarhi

Nepalganj

Bhairewa

Annapurna  H I M A L A Y A

Chitwan

Mustang
Jomosom

Europa

Kathmandu 

Bandipur
Pokhara

Chitwan NP

INDIA

CHINA

Inbegrepen : Internationale vluchten met Qatar Airways vertrek vanuit Brussel - Luchthaven- en brandstoftaksen bekend 
bij publicatie brochure - - Overnachting in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een double kamer - Transfers en 
transport met privé-voertuigen - Lokale Engelstalige privégidsen en alle toegangsgelden - Maaltijden volgens programma 
(B= ontbijt, L= lunch, D= diner) - Lokale taksen.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Annulatie en bijstandsverzekering - Alle niet-vermelde 
diensten - Mogelijke uitreistaksen vanuit de bestemming - Visumkosten.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort - Visum.

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
0 1 / 0 1  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  3 . 4 7 5 €  3 . 5 9 0 €  5 . 4 9 0
S i n g l e  to e s l a g €  7 6 5 €  8 0 0 €  2 . 1 7 5

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE

Kathmandu (5n) The Traditional Comfort
The Roadhouse
The Nepali Garh
The Patan Inn

Dwarika’s

Pokhara (2n) Atihi The Tempel Tree Tiger Mountain Lodge

Chitwan (2n) Kasara Resort The Temple Tiger Tiger Tops Tharu Village  
of Meghauli Serai

Hoogtes van Kathmandu (1n) Namo Buddha resort Hattiban Resort  
Shivapuri Heights Dwarika’s Lodge

OPTIONEEL & TIPS

-  Panoramische vlucht van 45 minuten met zicht op de Himalaya en de Everest  
(op dag 9, alleen op heldere dagen) : € 285/persoon.

-  Sept-nov : beste periode om bij helder weer de bergtoppen te zien vanuit de vallei 
van Kathmandu 

-  Mogelijkheid voor comfortable trekkings van 2 à 3 dagen (gemakkelijk niveau).
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1/ Vlucht naar Kathmandu

2/ Kathmandu (L, D)

Aankomst in Kathmandu. Bezoek aan de stoepa van Swayambunath die over de 
stad uitkijkt. Ontdekking van het paleis en de prachtig gebeeldhouwde pagodes 
van Durbar Square (Unesco-werelderfgoed).

3/ Kathmandu • Paro • Thimphu (B, L, D)

Ochtendvlucht naar Paro. Bij aankomst onthaal en rit naar de hoofdstad Timphu. 
Bezoek aan het Chorten Memorial : dankzij de rijke iconografie biedt het memoriaal 
een uitstekende inleiding tot het tantrisch boeddhisme.

4/ Timphu (B, L, D)

Na het ontbijt korte rit naar het noorden van de stad voor een bezoek aan Chan-
gangangkha Lhakhang. Deze kloosterburcht, die een kloosterschool huisvest, ligt 
op een bergkam hoog boven Timphu, ten zuiden van Motithang. Ze werd in de 
12e eeuw op deze plek gebouwd op aanwijzing van de uit Tibet afkomstige Lama 
Phajo Drugom Shigpo. Verder naar Buddha Point (Kuensel Phodrang) : op korte 
rij-afstand bevindt zich de grootste boeddha van het land. Het beeld domineert 
de stad en de vallei van Thimphu. Op de terugweg bezoekt u het Takin Preserve. 
De takin is het nationaal dier van Bhutan en lijkt op een kruising tussen een koe en 
een geit. Het dier komt enkel voor in Bhutan en omstreken. Bezoek aan het klooster 
Anim Dratshang in Drubthob Goemba. In de late namiddag verkent u de dzong 
van Tashichho. ‘Het fort van de glorieuze godsdienst’ is de bestuurlijke en religieuze 
hoofdzetel van het land.

5/ Thimphu • Wangdue (Phodrang) • Gangtey (B, L, D)

Rit naar Wangdiphodrang. De dzong ligt op een rotsachtige uitloper aan de samen-
vloeiing van twee rivieren. Wandeling op de markt. Daarna slingert de weg zich 
door bossen vol eiken en rododendrons tot aan de vallei van Phojikha. Bezoek aan 
het klooster van Gangtey, het enige klooster van de Nyingmapa-orde in het westen 
van Bhutan.

6/ Gangtey • Punakha (B, L, D)

Bezoek aan de vallei, in de hoop de uiterst zeldzame zwartnekkraanvogel te spotten 
(in februari en maart). Rit naar Punakha via de pas van Dochula, waar regelmatig 
yak-kuddes grazen. Aankomst in Punakha waar de dzong, gebouwd op een land-
tong tussen de rivieren Pho en Mo, van een uitzonderlijk verfijnde architectuur is. De 
17e-eeuwse dzong was tot 1955 de winterhoofdstad van de koninklijke familie.

7/ Punakha • Paro (B, L, D)

Bezoek vanuit Lobeysa aan de tempel van Chimey Lhakhang, gewijd aan de ‘God-
delijke Gek’ Drukpa Kinley. De kleine tempel straalt een bijzondere charme uit en 

wordt vooral bezocht door vrouwen die zwanger willen worden. Wandeling door 
het typische dorpje Lobeysa, omgeven door weiden en velden waar mannen de 
nationale sport boogschieten beoefenen. Rit naar Paro via de pas van Dochula, 
met een panoramisch zicht op de hoogste bergtoppen van Bhutan. Bezoek aan de 
dzong van Paro, het nationaal museum en de uitkijktoren. Rit naar de dzong van 
Rinpung, ‘het fort met de opeengestapelde juwelen’.

8/ Paro (B, L)

Verdere verkenning van de vallei van Paro. Op weg naar de Jomolhari-bergketen 
bezoekt u o.a. de ruïnes van de dzong van Drugyel. Klimtocht te voet of te paard 
naar het 3.000 m hooggelegen klooster van Taktsang of ‘Tijgernest’. Guru Rimpo-
che zou hier in 7e de eeuw op de rug van een tijger aangekomen zijn en medi-
teerde er drie maanden lang. Het ligt als een adelaarsnest tegen de bergflank en 
biedt dankzij de duizelingwekkende kloof van 1.000 m een prachtig vergezicht op 
de vallei van Paro. Vrije tijd in de late namiddag. Inspannende wandeling van onge-
veer 3 uur heen/terug door dennenbossen op een steil wandelpad. Mogelijkheid 
om een deel van het pad te paard af te leggen (te regelen ter plaatse).

9/ Paro • Kathmandu (B, L, D)

Ochtendvlucht en transfer naar uw hotel in Kathmandu. Bezoek aan de koningsstad 
Bhaktapur (Bhadgaon), een openluchtmuseum met opmerkelijke architectuur. Verken-
ning van de mooiste voorbeelden van Nepalese architectuur. Ontdek later op de 
dag de heilige site van Pashupatinath, ‘het Varanasi van de Himalaya’ en neem bij 
het vallen van de nacht deel aan de Arti-ceremonie aan boord van een ghat.

10/ Kathmandu (B, L, D)

Wandeling in de charmante Newar-dorpjes in Bungamati en Khokhana, gevolgd 
door een bezoek aan de monumenten van Patan, de vroegere koninklijke hoofdstad 
en kunststad. U vindt er vele tempels, paleizen en een prachtig bewerkt bassin. 
Bezoek aan het schitterende museum. Vrije lunch. Patan kent een lange boeddhis-
tische geschiedenis en de vier buitenhoeken van de stad worden aangeduid door 
stoepa’s die gebouwd zouden zijn rond 250 v.Chr. Bezoek aan het paleis en tem-
pels die tot het Unesco-werelderfgoed behoren. Op het einde van de dag bezoek 
aan de beroemde stoepa van Bodnath, omringd door vele Tibetaanse kloosters.

11/ Kathmandu • Terugvlucht (B, L)

Ochtendwandeling om de schoonheid van het Himalaya-gebergte nog eenmaal te 
bewonderen. Wie dit wenst, kan een twee uur durende wandeling maken naar Tel-
kot via een wandelpaadje (of per wagen) doorheen bossen, velden en gehuchten. 
Rit naar de tempel van Changunarayan, een van de oudste in de vallei en opnieuw 
een prachtig voorbeeld van Nepalese architectuur. De tempel is rijkelijk gedeco-
reerd en vormt een mooi contrast met de rust van de plaats.

12/ Aankomst Brussel

Bhutan & Nepal
De Koninkrijken van de Himalaya
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
12 dagen met privégids

De “ Troeven ” van Sensations
• Privétempel van een invloedrijke familie in Thimphu
• Theeceremonie bij een Bhutanees gezin
• Plan je reis tijdens de kleurrijke boeddhistische Tsechu-festivals
• Cultureel erfgoed in de middeleeuwse steden Bhadgaon en Patan 

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
0 1 / 0 9 / 1 9  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  4 . 7 7 0 €  6 . 3 4 5
S i n g l e  to e s l a g €  7 4 0 €  1 . 8 2 0

PLAATSEN CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Kathmandu (1n) The Roadhouse The Dwarika
Thimphu (2n) The Druk The Norkhill Boutique
Gangtey (1n) Dhangsa Resort The Gangtey Village
Punakha (1n) Zhingkam Resort The Dhensa Boutique
Paro (2n) Uduwara Resort The Naksel Boutique
Kathmandu (2 n) The Patan Inn The Dwarika

Phuntsholing

Europa
Kathmandu 

Paro

Timphu
Gangtey

Vallée de la BumthangPunakha

Inbegrepen : Internationale vluchten en vluchten naar Kathmandu en Paro - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen 
bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in vermelde hotels of gelijkwaardig - Transfers en vervoer in privéwagens 
met airconditioning - Diensten van lokale privégidsen - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner).
Niet inbegrepen : Dranken en persoonlijke uitgaven – Reisverzekeringen - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” 
- Eventuele luchthaventaksen bij vertrek uit de luchthaven van bestemming - Visumkosten voor Nepal ($ 30, ter plaatse 
te betalen).
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort - Visum.

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Nepal l l l l l l l l l l l l

Bhutan l l l l l l l l l l l l



26  www.travel-sensations.com

1/ Vlucht naar Beijing

2/ Beijing • Simatai (-) (ver trek op dinsdag, donderdag of zaterdag)

Aankomst en onthaal op de luchthaven door uw gids. Vertrek naar Simatai, een rit 
van 2 uren. Aankomst te Gubei Watertown en check-in in het hotel dichtbij Grote 
Muur. Sensations kiest voor een minder toeristische locatie, want deze is veel spec-
taculairder dan de populaire site van Badaling. Na wat rust maakt u een prachtige 
wandeling op de Muur. 

3/ Simatai • Beijing (B)

Na een ochtendwandeling over een verlaten stuk van de Grote Muur vertrekt u naar 
het Zomerpaleis in Beijing. Vervolgens verder naar de hutongs, de typisch Pekinese 
oude wijken met smalle straatjes en oude huizen. Check-in in het hotel. 

4/ Beijing (B)

Vroege wandeling en bezoek aan de Tempel van de Hemel. Vervolgens ontdekking 
van het Tian An Men plein en de Verboden Stad, een aaneenschakeling van grote 
pleinen en paleizen. Verkenning van de verschillende zalen en het Paleis van de 
Onthouding, vandaag een museum waar de keizerlijke schatten bewaard worden. 
Daarna bezoekt u het Park van de Steenkoolheuvel, waar u van het uitzicht over heel 
Beijing kunt genieten. Terugrit en overnachting in het hotel.

5/ Beijing • Pingyao (B)

Bezoek aan de Lama Tempel, gewijd aan Confucius. Transfer naar het station waar 
u de hogesnelheidstrein neemt naar Pingyao. Aankomst en check-in in het hotel. 

6/ Pingyao • Xi’an (B)

Wandeling in het oude centrum van Pingyao, erkend als UNESCO-Werelderfgoed. 
Veel gebouwen dateren uit de Ming- en Qing-dynastie. Bezoek aan de tempel 
Shuanglin Si en twee zeer mooie voorbeelden van oude architectuur : de voormalige 
Rishengchang bank en de residentie van de Lokale Gouverneur.
Transfer naar het station waar u de hogesnelheidstrein neemt naar Xi’an. Aankomst 
en transfer naar het hotel. 

7/ Xi’an (B)

Na het ontbijt bezoek aan het graf van de eerste keizer Qin Shi Huangdi en zijn 
leger van 6000 krijgers in terracotta. Wandeling doorheen de oude wijken van 
Xi’an en bezoek aan de Grote Moskee. 

8/ Xi’an • Tunxi • Huangshan (B)

Bezoek aan het park van de kleine Pagode van de Wilde Gans. Wandeling op 
de indrukwekkende vestingmuren en bezoek aan een jade-atelier. Vervolgens volgt 
u een les in kalligrafie. Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Huangshan (op 
dinsdag, donderdag of zaterdag). Check-in in een verblijf in een historisch gebouw.

9/ Huangshan • Bishan (B, L, D)

Vroeg ontbijt en vertrek naar de prachtige regio van Mount Huangshan of Yellow 
Mountain, een verzamelnaam voor een uitgestrekt gebied vol gekartelde granieten 
bergtoppen. Wandeling door de westelijke vallei met een adembenemend uitzicht 
over de ‘zee van wolken’. Verder naar het dorp Bishan en check-in in een bijzondere 
maar eenvoudige herberg, gebouwd tijdens de Qing-dynastie. 

10/ Bishan • Shanghai (B, L)

Na het ontbijt doet u een fietstocht doorheen prachtige landschappen, gevolgd 
door een wandeling in het dorp om er het dagelijkse leven te observeren en de sfeer 
op te snuiven. Ontdekking van enkele typische dorpen om te eindigen in het meer 
toeristische Hongcun, dat samen met het dorp Xidi erkend is als Unesco-werelderf-
goed. Transfer naar het station van Huangshan en vertrek met de hogesnelheidstrein 
naar de bruisende metropool Shanghai, een rit van ca. 4 uren. Bij aankomst wordt 
u opgewacht en naar het hotel gebracht.

11/ Shanghai (B)

Bezoek aan het oude Shanghai met de Tuin van de Mandarijn Yu en de tempel van 
de Jaden Boeddha. Fietstocht doorheen de oude Franse concessie met koffiepauze 
in de legendarische Art Deco-wijk. Bezoek aan Pudong waarvan sommige wolken-
krabbers op meer dan 630 meter hoogte eindigen. Klim naar de top van de Jinmao-
toren voor een panoramisch uitzicht over de stad. Cruise op de Huangpu-rivier om 
de verlichte stad te bewonderen. 

12/ Shanghai • Terugvlucht (B)

Ontbijt en vrije tijd tot aan transfer naar luchthaven. Terugvlucht naar Europa (aan-
komst dezelfde dag of ‘s anderendaags afhankelijk van de vluchturen).

China
Het Keizerlijke China
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Europa
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Huangshan

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
12 dagen met privégids

De “ Troeven ” van Sensations
• Ontdekking van pittoreske dorpen
• Een selectie van typische charmante hotels
• Verlengingen naar Guilin en Hong Kong
• Bezoek aan een minder toeristisch deel van de Grote Muur
• Wandeling op de Yellow Mountain of Mount Huangshan
• Fietstocht in het authentieke dorp Bishan en in de metropool Shanghai 

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Bei j ing l l l l l l l l l l l l

Shanghai l l l l l l l l l l l l

Inbegrepen : Lijnvluchten - Binnenlandse vlucht van Xi’an naar Huangshan - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen 
bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde 
maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Transfers en vervoer met privévoertuigen met airco - Diensten van 
privéchauffeur en lokale Engelstalige privégidsen - Treinritten (HST) 2de klasse Beijing-Pingyao-Xi’an en Huangshan/
Shanghai - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Drank, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekering - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, 
reservatieklasse...) - Visum (niet geleverd door Sensations) - Alle niet vermelde diensten bij “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Geen verplichte inentingen.

1/ Shanghai • Guilin • Longshen (B)

Bij aankomst in Guilin, vertrekt u naar de regio van Longshen. Check-in in uw lodge. 

2/ Longshen • Yangshuo (B)

Geniet een halve dag van de rijstterrassen en maak enkele wandelingen. In de vroege
namiddag vertrek naar Yangshuo voor een lichte trekking langs de Li-rivier tussen Yan-
gdi en Xinping. U doorkruist verschillende dorpen, boomgaarden en een ongewoon
karstandschap van groen beboste kalkheuvels. Intrek in het Yangshuo Mountain 
Retreat, een klein en charmant hotel gelegen aan de spectaculaire oevers van de 
Yulong-rivier. Diner in alle rust in het hotel.

3/ Yangshuo (B, L)

Fietstocht om het platteland en de rijstvelden van de regio te ontdekken. Lunch in een 
kleine guesthouse op het platteland. U maakt een bamboevlottentocht op de Yulong-
rivier, in de buurt van uw hotel. ‘s Avonds geniet u van het licht- en klankspektakel van 
de bekende Chinese regisseur Zhang Yimou.

4/ Yangshuo • Guilin • Hong Kong (B)

Terug naar Guilin, u bezoekt er de Rietfluitgrot. Met de hogesnelheidstrein (13h36 / 
16h57) naar Hong Kong. Transfer naar het hotel voor de check-in. 

5/ Hong Kong • Terugvlucht
Vrije dag in Hong Kong tot uw terugvlucht.

Verlenging : 5 dagen / 4 nachten : “ Groene karstheuvels, rijstterrassen en de Parel van het Oosten ”

PLAATSEN CHARME SUPERIEUR
Longshen (1) Li’An Lodge
Yangshuo (2n) Mountain Retreat
Hong Kong (1n) The Langham Hong Kong

PLAATSEN CHARME SUPERIEUR
Simatai “ Gubei Water Town ” (1n) Duanjia Courtyard 
Beijing (2n) Shichahai Shadow Art Performance
Pingyao (1n) Dejuyuan Hotel
Xi’an (2n) Zuo You Ke Theme Hotel
Huangshan (1n) Hui Boutique Hotel of Guzo Su The Old House Boutique Hotel & Cafe
Bishan (1n) Pig’s Inn
Shanghai (2n) Pudi Boutique Hotel

PRIJS/PERS. BASIS 2 P BASIS 4 P BASIS 6 P SINGLE.
01/11/2019 – 31/10/2020 (*) €  4 . 1 7 0 €  3 . 7 6 0 €  3 . 5 9 0 €  9 3 5
( * )  Ke r s t  e n  p a a s va k a nt i e  ( ra a d p l e e g  o n s  o p  a a nv ra a g ) .

PERIODES / PRIJS/PERS. BASIS 2 P BASIS 4 P BASIS 6 P SINGLE
01/11/2019 – 31/10/2020 €  1 . 8 0 5 €  1 . 6 4 5 €  1 . 4 6 5 €  5 4 0
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1/ Vlucht naar Ulaanbaatar (ver trek op Maandag)

2/ Ulaanbaatar (-) 
Bij aankomst onthaal en transfer naar uw hotel. Rest van de dag vrij. Overnachting 
in een hotel.

3/ Ulaanbaatar • Khögnö Khan (B, L, D) 

Vandaag begeeft u zich naar de indrukwekkende rotsformaties en kloven van het 
Khögnö Khan Uul Natuurreservaat. Halte aan het 17e eeuwse klooster van Erdene 
Khambiin. Bezoek aan de zandduinen van Mongol Els. Middag- en avondmaal 
klaargemaakt door uw begeleiders. Vandaag overnacht u voor het eerst in een tent 
in open lucht.

4/ Khögnö Khan • Karakorum • Orkhon-vallei (B, L, D) 

Vertrek naar Karakorum (nu Kharkhorin), de voormalige hoofdstad van het Mon-
goolse Rijk. Nu zijn er enkel schaarse overblijfselen te zien, maar ooit was de 
legendarische stad van Dzjengis Khan, gesticht in de 13de eeuw, het bestuurscen-
trum van het grootste rijk uit de wereldgeschiedenis en een van de trekpleisters van 
de befaamde Zijderoute. Bezoek aan het 16de eeuwse Erdene Zuu, het oudste 
boeddhistische klooster van het land, nu Unesco-werelderfgoed. Bezoek aan het 
Museum van Karakorum. Lunch in een lokaal restaurantje. Daarna naar het hart van 
de Orkhon-vallei. De komende dagen verblijft u er bij een lokale familie van vee-
hoeders. Avondmaal klaargemaakt door uw gastgezin. Overnachting in een ger. 

5/ Orkhon-vallei (B, L, D) 

Excursie naar het Tovkhon-klooster. Op de top van de Öndör Ulaan, die we alleen te 
voet kunnen bereiken, ontdekt u de Tovkhon-hermitage met een prachtig uitzicht over 
de hele Khangaï-streek. Picknick in deze uitzonderlijke omgeving van de Orkhon-
vallei

6/ Orkhon-valley (B, L, D)

Paardrijden naar de Orkhon watervallen die 20.000 jaar geleden ontstonden na 
aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.
Paardrijden is toegankelijk voor iedereen maar is niet verplicht! Klanten die niet 
wensen deel te nemen, worden per voertuig naar de watervallen gebracht.

7/ Arvaikheer • Ongiin (B, L, D) 

Vandaag verlaat u het Khangai-gebergte en begeeft u zich naar de wereldbekende 
Gobi-woestijn. Halte bij een lokale markt in Arvaikheer, provinciale hoofdstad, om 
proviand op te slaan. Lunch in een lokaal restaurantje. Dan verder in de richting van 
Saikhan Ovoo, ideale transitstop tussen het noordwesten en de Gobi. Twee kloos-
ters, Bari Lam en Khutagt Lam, vormen er samen het complex van Ongiin. 

8/ Ongiin • Bayanzag (B, L, D) 

U bereikt de Grote Gobi. Bezoek aan de ‘Vlammende Kliffen’ van Bayanzag, met 
hun okerachtige en vuurrode kleuren, en het ‘Drakenkerkhof’. Deze kliffen zijn stille 
getuigen van een tijdperk waarin de aarde bevolkt werd door gigantische schep-
sels, de dinosaurussen. De bekende paleontoloog Roy Andrews Chapman was de 
eerste om er in 1922 beenderen en eieren van dinosaurussen te ontdekken. 

9/ Bayanzag • Khongoryn Els • Gobi-woestijn (B, L , D) 

Vertrek naar Khongoryn Els, waar zich de spectaculairste zandduinen van het land 
bevinden. Het zicht vanop de top is adembenemend. Bovenaan kunt u het melo-
disch geluid horen van de zich verplaatsende zandmassa’s, vandaar de bijnaam 
‘Zingende Duinen’. Erachter strekt de steppe zich uit zover het oog reikt. Picknic-
klunch. U verblijft bij hoeders van Bactrische kamelen. Een unieke kans om van 
naderbij kennis te maken met hun nog authentieke levenswijze en legendarische 
gastvrijheid. 

10/ Kameelsafari in de Gobi-woestijn (B, L, D)

Kameeltocht in de Gobi-woestijn. Een onvergetelijke ervaring. Dit ‘nonchalante’ dier 
leidt ons op zijn eigen rustige tempo langs de duinen en de Khongor rivier “ Bai 
Clair ” naar een kleine oasis. Wandeling te voet vanuit een van de duinen om van 
het prachtig panorama van de woestijn en de steppe te genieten.
De kameeltocht is toegankelijk voor iedereen maar is niet verplicht! Klanten die niet 
wensen deel te nemen, worden per voertuig naar de kleine oasis gebracht.

11/ Gobi-woestijn • Dungenee Canyon • Yol Canyon (B, L, D) 

Vertrek naar de rergio van de canyons. Stop bij de Dungenee Canyon voor een 
eerste magische wandeling langs de rivier, tussen enorme kloven. Wandelen in de 
Yol Canyon bedekt met een laagje eeuwig ijs.

12/ Yol Canyon • Dalanzadgad • Vlucht naar Ulaanbaatar (B) 

Op weg naar Dalanzadgadgad (30 km) voor onze terugvlucht naar Ulaanbaatar. 
Check-in bij het hotel en rest van de dag vrij.

13/ Ulaanbaatar • Terugvluchten (B)

Ontbijt en vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven. Terugvlucht naar Europa 
(aankomst dezelfde dag).

Mongolië 
Avontuur in het land van de Nomaden
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De “ Troeven ” van Sensations
• Vertrek vanuit Brussels met Turkish Airlines
• Verblijven bij gastgezinnen in een “ ger ”-tent
• Geselecteerde goede kwaliteitskampen
• Verblijf bij een kamelenboer uit Bactrië
• Kameeltocht en bezoek aan de hoogste duinen van de Gobi Woestijn

Inbegrepen : Internationale vluchten met Turkish Airlines - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij 
publicatie brochure - Vol pension (behalve in Ulaanbaatar) & mineraalwater - Overnachtingen in vermelde verblijven (gers 
en tent) - 2 nachten in hotel te Ulaanbaatar - PrivétransferMaas en vervoer per Japans 4x4 voertuig of per 4x4 mini-van + 
chauffeur - Engelstalige privégids - Inkomgelden vermelde parken en musea.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisbijstand- en annulatieverzekeringen - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten bij “ Inbegrepen ” - Visumkosten (niet door 
Sensations bezorgd).
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Geen verplichte inentingen

PRIJS/PERS. BASIS 2 PERS. BASIS 4 PERS.
0 1 / 0 5 / 2 0 2 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 2 0 €  3 . 8 9 0 €  2 . 9 9 0
To e s l a g  Na a d a m - f e s t i va l
( i n  U l a a n b a at a r  1 1 - 1 5 / 0 7 / 2 0 2 0 )

€  1 9 0 €  1 9 0

PLAATSEN 1ste CAT. & CHARME
Ulaanbataar (1n) Hotel 2*
Khögnö Khan Park (1n) Eden camp
Orkhon-vallei (3n) Ger (Yurt) gastgezin
Ongiin (1n) Camp Secret of Ongii
Bayanzag (1n) Camp Gobi Tour
Gobi-woestijn (2n) Ger (Yurt) gastgezin
Yol Canyon (1n Ger (Yurt) gastgezin
Ulaanbataar (1n) Hotel 2*

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Europa

Ulaan Baatar

Bayangobi
Karakorum 

Ongyn Khiid

Bayanzag
Dalanzadgad 

Arvaikheer
Vallée de l’Orkhon

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
13 dagen met privégids en chauffeur
Om de bestemming op een authentiekere manier te kunnen beleven, 
hebben wij geopteerd voor een zeer avontuurlijk programma waarbij 
het niveau van comfort “ basic ” is. Een reis voor liefhebbers van de 
natuur, ontmoetingen en authenticiteit.
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1/ Vlucht naar Tokio

2/ Aankomst in Tokio (-)
Aankomst in Tokio. Transfer met de Airport Limousine Bus naar het centrum. Check-in 
bij het hotel. Vrije avond.

3 & 4/ Tokio (-)
Vrije dagen om de stad op eigen houtje te verkennen.
Suggesties : bezoek aan de wijk Asakusa en de tempel Senso-ji, de oudste en meest 
vereerde tempel van de stad, en aan het Shintô-heiligdom Meiji-Jingu. Ontdekking 
van de wijk Harajuku, centrum van de manga. Omotesando is op zijn beurt bekend 
voor haute couture, design en moderne architectuur. Het is ‘s avonds gezellig kuieren 
in de wijk Shinjuku met zijn duizenden lichtjes.

5/ Tokio • Kanazawa (-)
U valideert uw Japan Rail Pass om de trein naar Kanazawa met de shinkansen te 
nemen (een rit van ca. 2u). Kanazawa was in de 17e eeuw één van de machtigste 
feodale steden van Japan. Het was een rijke stad waar kunst en ambacht heel 
belangrijk was. Net zoals Kyoto is Kanazawa gespaard gebleven van de bombar-
dementen van de Tweede Wereldoorlog. 

6/ Kanazawa (-)
Vrije verkenning van Kanazawa. 
Suggesties : de verkeersvrije wijk van Higashi Chaya-gai, de grootste geisha-wijk 
van de stad met talrijke traditionele houten woningen. Ontdekking van de tuinen van 
Kenroku-en, met een oppervlakte van 11 hectare bij de mooiste van het land. Vanop 
het terras van Villa Seisonkaku geniet u van een mooi zicht op de tuinen. Verder 
naar het 21st Century Museum of Contemporary Art, de wijk van de samoerai of 
Nagamachi met de woning Nomura, de dagelijkse markt van Omicho. 

7/ Kanazawa • Kyoto (-)
Na het ontbijt, vertrek met de trein naar Kyoto. Vrij bezoek aan Kyoto, gedurende 
vele eeuwen de keizerlijke hoofdstad en tot op heden dé culturele hoofdstad van 
Japan. Met meer dan 3000 tempels, schrijnen, oude tuinen en historische woningen 
valt hier steeds nog steeds iets nieuws te ontdekken. 

8 & 9/ Kyoto (-)
Vrije dagen om de stad op eigen houtje te ontdekken.
Suggesties : de prachtige tempel Kinkaku-Ji of het Gouden Paviljoen en de tuin 
Ryoan-Ji, het mooiste voorbeeld van een ‘droge’ Japanse zen-tuin. Wandeling door 
de bamboebossen van Sagano en bezoek aan Arashi-yama, met de beroemde 
brug die dateert uit de 17e eeuw. Wandeling over het Filosofenpad naar Gingaku-Ji 
of het Zilveren Paviljoen. De verkeersvrije wijk Sannen-zaka met de Kiyomizu-tempel 
van waar u een prachtig zicht hebt op de stad. De wijk Gion, waar u in de late 
namiddag met wat geluk een geisha of maiko kunt zien. 

10/ Kyoto • Osaka (-)
Vertrek naar Osaka. 
Suggesties : het kasteel van Osaka, de futuristische buurten Namba en Dotonbori, 
de Umeda Sky Building Observatory, het aquarium van Osaka. 

11 Osaka • Terugvlucht
Met behulp van uw Japan Rail pass naar Kansai Airport voor de terugvlucht naar 
Europa.

Japan
De “ Must ” van Japan in alle vrijheid
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
11 dagen in alle vrijheid

De “ Troeven ” van Sensations
• Uitstekende kennis van Japan bij Travel Sensations
• Selectie van goed gelegen accommodaties
•  Voor het vertrek briefing (op aanvraag ) mogelijk met onze 

specialist Japan
• Japan Rail Pass inbegrepen om in alle vrijheid te reizen

Inbegrepen : Vluchten in economy per regelmatige lijnvlucht - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij 
publicatie brochure - Airport Limousine Bus van luchthaven naar Tokio Centrum - De Japan Rail Pass geldig 7 dagen (2de 
klasse) - Overnachtingen in dubbel/twin kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig.
Niet inbegrepen : Alle maaltijden (onbijt, lunch & avondmaaltijd) - Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Diensten 
van een gids en toegangsgelden - Lokaal transport die niet onder de Japan Rail Pass valt - Transfers stations / hotels / 
stations - Reisverzekeringen - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Geen verplichte inentingen.

PLAATSEN CHARME STANDARD CHARME SUPERIEUR
Tokio (3n) Gracery Shinjuku Tokio Park Hotel
Kanazawa (2n) Kanazawa Premier Mystays Kanazawa Nikko Tokyu
Kyoto (3n) Aranvert Hotel Kyoto Granbell
Osaka (1n) The Dotonbori Osaka Cross Hotel

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Océan Paci�que

Haomori 

Akita

Sendai

Fukushima

Nagano

Shizuoka

Nagoya

Tsu

Fukuoka

Oita

Nagasaki

Kumamoto

Miyazaki

Kagoshima

SHIKOKU

KYUSHU         

Fuji Yama

Europa

Tokio

Kanazawa

Gokayama

Kyoto

Nara

Hiroshima
Miyajima

Shigu San

Osaka

Takayama

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. DUBBELE/TWIN STANDARD SUPERIEUR
0 1 / 0 5  –  3 1 / 1 0 / 1 9 €  2 . 3 9 0 €  2 . 8 9 5
0 1 / 1 1  –  3 0 / 1 1 / 1 9 €  2 . 9 1 0 €  3 . 5 4 5
0 1 / 1 2  –  2 9 / 0 2 / 2 0 €  2 . 3 9 0 €  2 . 8 9 5
0 1 / 0 3  –  3 0 / 0 4 / 2 0 €  2 . 9 1 0 €  3 . 5 4 5
0 1 / 0 5  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  2 . 3 9 0 €  2 . 8 9 5
( * )  Ta r i e ve n  n i e t  g e l d i g  vo o r  d e  p e r i o d e s  va n  “  S a ku ra  ” ( 2 9 / 3  to t  1 5 / 4 ) ,  “  G o l d e n  We e k  ” ( 2 5 / 4 
to t  0 6 / 5 ) ,  “  O b o n  ” ( 9 / 8  to t  1 8 / 8 ) ,  “  d e  O ly m p i s c h e  S p e l e n  ” ( 2 4 / 7  to t  9 / 8 )  e n  “  S i lve r  we e k  ” 
( 1 3 / 9  to t  2 4 / 9 ) .  ( * * )  S i n g l e  to e s l a g  :  o p  a a nv ra a g.  Ne e m  co nt a c t  m e t  o n s  o p  v i a  u w  re i s b u re a u.
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1/ Vlucht naar Tokio

2/ Aankomst in Tokio
Aankomst in Tokio. Onthaal door een Engelstalige 
vertegenwoordiger van ons lokaal agentschap en 
overhandiging van reisdocumenten en jullie Pocket 
Wifi. Vervolgens brengt hij jullie naar de shuttlebus met 
bestemming het hotel.

3/ Het mekka van de manga en Otaku (B)

Breng de voormiddag door te Hakihabara met de vele 
elektronica- en mangawinkels. ‘s Namiddags ontdek je 
Ikebukuro en Sunshine City : J-world, Pokemon center, 
de boetiek van de Ghibli studios...

4/ Het traditionele Tokio (B)

Suggesties : de wijk Asakusa en de tempel Senso-ji, 
het Ueno Park, de oude wijk van Yanaka, het Yasu-
kuni-Schrijn en de Oostelijke Tuinen van het Keizerlijk 
Paleis. Waarom niet de avond doorbrengen in het 
Japanse theater Kabuki Za ?

5/ Ontmoeting met Sumoworstelaars • 
Fun in Odaiba (B)

Vroeg vertrek naar de Heya van Tamanoi. Daar ont-
moeten jullie Rikishi of sumoworstelaars. Zet jullie dag 
verder te Odaïba via de Yurikamome-lijn. Dit kustmatig 
eiland in de baai van Tokio is een aangename plek 
voor familiale ontspanning met Daikanransha, SEGA 
Joypolis, MEGA WEB, Fuji TV...

6/ Het excentrieke Tokio (B)

In functie van jullie interesses : wandel in het park Shin-
juku Gyoen of geniet van een panoramisch zicht van-
uit het Tokyo Metropolitan Government Building. Speel 
baseball op een van de daken in de wijk of beleef het 
tijdperk van de Virtual Reality. Ontdek de buurt van 
Harajuku en de ‘lolitas’ van Takeshita-dori. De wijk 
Shibuya is de perfecte plek om stijlvol te winkelen. 
De Tokyo Tower gewijd aan de Manga Shonen One 
Piece is ook een beleving. 

7/ Met de Shinkansen naar Kyoto, stad 
van de 3.000 tempels (B)

Jullie bagage wordt afzonderlijk naar Kyoto gestuurd, 
voorzie het nodige voor 1 nacht. Met de Shinkansen 
overbrug je 450 km op 2u15. Check-in in jullie hotel 
nabij het station. Breng de namiddag door in de Kiyo-
mizu-tempel. Ontdek in de vooravond de historische 
wijk van Gion.

8/ Met de fiets van het Gouden Paviljoen 
naar het bamboebos (B)

Afspraak om 9u15 aan Kinkakuji Cycling Terminal. 
Daar start jullie fietstocht in kleine groep met een 
Engelstalige gids. Tijdens een tocht van 12 km ont-
dekken jullie : het Gouden Paviljoen, de Ryoan-Ji tem-
pel, het meertje van Hirosawa, het bamboebos en de 
beroemde brug van Togetsukyo. Rond 13u30 zijn jul-
lie vrij om te wandelen naar de tempel van Adashino 
Nenbutsuji en om het pad te volgen naar de berg van 
Iwatayama met zijn vele apen.

9/ De rode poorten van Fushimi Inari en 
de tuinen van Tofuku-ji (B)

Bezoek vroeg in de morgen het Fushimi Inari-schrijn. 
Ontdek in de nabijheid ook de tuinen van Tofuku-ji, een 
verborgen geheel van zen-tempels.

10/ Het oude Kyoto (B)

Bezoek het kasteel Nijo en het Kyoto International 
Manga Museum. Wandel ook door het prachtige park 
van het keizerlijk paleis van Kyoto-gosho en ontdek ver-
volgens het Zilveren Paviljoen. Het Filosofenpad is de 
ideale afsluiter van deze culturele dag.

11/ Verblijf bij gastgezin in de regio van 
de Ninjas (B, D)

Jullie bagage wordt afzonderlijk naar Kyoto gestuurd, 
voorzie het nodige voor 2 nachten. Met de trein naar 
Uenoshi. Daar bezoek je het Ninja museum van Igaryu 
en woon je een demonstatiegevecht bij. Aankomst in 
het station van Nabari en onthaal door Tetsuji, een 
Engelsprekende boeddhistische monnik. Check-in in 
de comfortabele traditionele woning met een strooien 
dak.

12/ Onderdompeling in het traditionele 
Japan (B, D)

Bezoek zeker de watervallen van Akame. Huur fietsen 
of brommers bij het gastverblijf en ontdek de tempel 
van Muroji. Andere activiteiten : traditionele massages, 
theeceremonie... Barbecue diner.

Klanten die kiezen voor categorie 3* verblijven 2 
nachten te Asuka in een eeuwenoude, landelijke 
woning. De eigenares onthaalt haar gasten op een-
voudige, Japanse wijze. Zij stelt verschillende moge-
lijkheden voor om de mooie regio te ontdekken.

13/ De Heilige Herten van Nara (B)

Met de trein naar Nara een must om te bezoeken : 
1200 tamme herten, een reusachtig Boeddhabeeld en 
8 Unesco-werelderfgoedsites. Verder met de trein naar 
Osaka Namba. Te voet naar jullie hotel, gelegen in de 
levendige wijk van Dotonburi. 

14/ De walvishaaien van Kaiyukan en 
Japanse feodale sfeer (B)

Kaiyukan is een van de grootste aquaria ter wereld, 
bekend om zijn walvishaaien. Bezoek aan het kasteel 
van Osaka. In de wijk Dotoburi valt er ‘s avonds heel 
wat te beleven : neonverlichting, grote arcadehallen, 
restaurants en grote overdekte winkelcentra.

15/ Osaka • Terugvlucht (B)

Te voet naar het station om er de expresstrein te nemen 
naar de luchthaven. Aankomst in de loop van de 
avond. 

Japan
Het land van de rijzende zon met het gezin
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
15 dagen met het gezin in alle vrijheid

Océan Paci�que

Haomori 

Akita

Sendai

Fukushima

Nagano

Shizuoka

Nagoya

Tsu

Fukuoka

Oita

Nagasaki

Kumamoto

Miyazaki

Kagoshima

SHIKOKU

KYUSHU         

Fuji Yama

Europa

Tokio

Takayama
Kanazawa

Gokayama

Kyoto

Nara

Shigu San

Osaka

Leuk voor heel de familie 
•  Lang verblijf in Tokio om de door neon verlichte  

wijken te ontdekken
•  Gamecentra, manga-cultuur, Cosplayers
• Ontmoeting met sumoworstelaars en ninja’s
• De heilige herten van Nara
• De Shinkansen-hogesnelheidstrein
• Fietsen doorheen de rijstvelden in Kyoto
•  De apenberg van Iwatayama en de onderwaterwereld  

van Kaiyukan

Inbegrepen : - Lijnvluchten in economy - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - 
Onthaal en assistentie bij aankomst met overhandiging reisdocumenten - Airport Limousine Bus van luchthaven - Tokio 
h/t naar het centrum - Alle vermelde verplaatsingen per trein in 2de klasse en 2 x bagagetransport - Ontbijt en 2 Japanse 
diners - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde accommodatie of gelijkwaardig - De transfer met trein/metro naar 
de luchthaven van Kansai - PASMO kaart (2000 jpy credit) en Pocket Wifi
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Diensten van een gids, behalve tijdens fietstocht Kyoto - De 
toegangsgelden - Lokaal transport (tenzij vermeld) - Transfers stations/ haltes bus of metro naar hotels en omgekeerd - 
Reisverzekeringen - Niet vermelde maaltijden - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Geen verplichte inentingen.

PRIJS / PERS. - BASIS 4 PERS. DUBBEL/TWIN STANDARD SUPERIEUR
0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 0 / 1 1 / 1 9 €  4 . 3 6 5 €  7 . 1 6 0
0 1 / 1 2 / 1 9  –  2 9 / 0 2 / 2 0 €  3 . 9 9 0 €  6 . 2 1 5
0 1 / 0 3 / 2 0  –  3 0 / 0 4 / 2 0 €  4 . 3 6 5 €  7 . 1 6 0
0 1 / 0 5 / 2 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  3 . 9 9 0 €  6 . 2 1 5
( * )  Ta r i e ve n  n i e t  g e l d i g  vo o r  d e  p e r i o d e s  va n  “  S a ku ra  ” ( 2 9 / 3  to t  1 5 / 4 ) ,  “  G o l d e n  We e k  ” ( 2 5 / 4 
to t  0 6 / 5 ) ,  “  O b o n  ” ( 9 / 8  to t  1 8 / 8 ) ,  “  D e  O ly m p i s c h e  S p e l e n  ” ( 2 4 / 7  to t  9 / 8 )  e n  “  S i lve r  we e k  ” 
( 1 3 / 9  to t  2 4 / 9 )  -  Ne e m  co nt a c t  m e t  o n s  o p  v i a  u w  re i s b u re a u.

PLAATSEN CHARME STANDARD CHARME SUPERIEUR
Tokio (5n) Akihabara Washington Hotel Park Hotel
Kyoto (4n) Daiwa Roynet Kyoto Ekimae Granvia
Nara (2n) Verblijf in traditionele minshuku Luxe gastenverblijf Sassayuri An
Osaka (2n) The Dotonbori Hotel The Cross Hotel

BIJKOMENDE MODULES ALS VERLENGING OF TER VERVANGING 
VAN VERMELDE NACHTEN IN HET PROGRAMMA 

Een verblijf in een minshuku aan de voet van de Japanse Alpen  
(3 dagen / 2 nachten)

Ontdekking van Kanazawa, de kunststad van de Japanse Alpen met een gastver-
blijf in een traditioneel dorp en huis.

Een verblijf in een klooster op de berg Shigisan (2 dagen / 1 nacht)

Een overnachting in een boeddhistisch klooster te midden van een prachtige natuur. 
Geniet tussen de monniken van een serene sfeer.

Programma en prijzen : Neem contact met ons op via uw reisbureau 

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l



34  www.travel-sensations.com

1/ Vlucht naar Osaka

2/ Aankomst Osaka
Bij aankomst wordt u ontvangen door onze lokale ver-
tegenwoordiger. Hij overhandigt u de nodige docu-
menten : bus-/treinkaartjes, vouchers, pocket wifi en 
PASMO-kaarten. De assistent brengt u naar de shut-
tle met vertrek naar het centrum van Osaka. Geniet ’s 
avonds van een kleurrijke wandeling in de levendige 
wijk Dotonbori.

3/ Osaka • Mt Shigisan (B, D) 

We kunnen u voor vandaag een bezoek aan het kas-
teel van Osaka aanraden. Naast het heropgebouwde 
kasteel zijn ook de vele jongeren in de omgeving 
het zien waard : eenwielers, cosplay, rockabilly dan-
sers… In de namiddag, trein naar Oji aan de voet 
van de berg Shigi, een zeer mooie site in de heu-
vels van Ikoma, die het hele jaar door vele pelgrims 
verwelkomt. ‘s Avonds verlichten honderden lantaarns 
de paden van het tempelcomplex. Afhankelijk van de 
gekozen accommodatie overnacht u in het klooster of 
in een nabijgelegen luxe ryokan.

4/ Mt Shigisan • Okayama • Kurashiki • 
Naoshima (B)

U kan vroeg opstaan om het ochtendgebed met de 
monniken mee te maken. Daarna per trein naar Oka-
yama, waar het beroemde kraaienkasteel ligt, geflan-
keerd door de Korakuen, een van de mooiste Japanse 
landschapstuinen. Vrij bezoek. Verder naar Kurashiki, 
een charmant stadje met de oude wijken vol historische 
gebouwen en musea. Aankomst in Uno waar u per 
ferry de oversteek maakt naar het eiland Naoshima.

5/ Naoshima (B)

Ontdek zelf dit ‘museumeiland’, wereldberoemd om 
zijn hedendaagse werken, wereldse moderne kunst, 
architecturale gebouwen en talrijke beeldhouwwerken 
verspreid over het eiland. Een echt openluchtmuseum!

6/ Naoshima • Himeiji (B, D)

Terug naar Uno voor de shinkansentrein naar Hime-
iji voor een vrij bezoek aan het mooiste kasteel van 
Japan. Check-in en diner in uw charme verblijf. 

7/ Himeji • Nara • Kyoto (B)

Per trein naar Nara. Vrij bezoek aan de vele histo-
rische sites, gelegen in een prachtig park met meer 
dan 1.200 herten. Bezoek zeker de Todaiji met een 
van de grootste boeddhabeelden van het land. Verder 
naar Kyoto, culturele hoofdstad met 3.000 tempels en 
schrijnen. Alhoewel Kyoto modern is, heeft het haar 
tradities goed weten te bewaren.

8/ Kyoto (B)

Vrij bezoek. Suggestie : fietstocht in Kyoto (+ € 125/
persoon). Vertrek om 9.15 uur aan de Kinkakuji 
Cycling Terminal voor de fietstocht in een kleine Engels-
talige groep. Op deze 12 km lange route ontdekt u 
het Gouden Paviljoen (Kinkakuji), de Ryoan-ji-tempel, 
het kleine meer van Hirosawa, het bamboebos en de 
Togetsukyo-brug. Einde rond 13.30 uur. In de namid-
dag kunt u naar de verborgen tempel van Adashino 
Nenbutsuji wandelen om via een bewegwijzerd pad 
naar de Iwatayama-berg te wandelen en enkele wilde 
apen te ontmoeten in deze natuurlijke omgeving.

9/ Kyoto (B)

Vrij bezoek. 
Suggesties :
-  Fushimi Inari & Tofuku-ji : vermijd de drukte door het 
Fushimi Inari-heiligdom ‘s morgens vroeg te bezoe-
ken. De duizenden vermiljoenrode toriis, die een tun-
nel van 4 km vormen, zijn adembenemend. Niet ver 
weg ligt de Tofuku-ji, een zen-tempelcomplex, bekend 
om zijn prachtige droge tuinen. 

-  Kyoto van de shoguns : het kasteel van Nijô en een 
wandeling in het 10 hectare mooie park van het kei-
zerlijk paleis Kyoto-gosho, Ginkakuji (Zilverpaviljoen), 
het Filosofenpad en de oude wijk van Gion.

10/ Kyoto • Takayama (B, D)

Trein naar Takayama, een klein charmant stadje dat 
zijn authenticiteit heeft behouden. We raden u aan de 
oude wijk van Shitamachi, de Miyagawa-markt en de 
traditionele huizen van Kami Sannomachi te bezoe-
ken. Check-in, diner en overnachting in uw ryokan.

11/ Takayama • Kamikochi • Matsumoto 
(B, D)

Bus naar de Kamikochi-vallei, een van de mooiste 
natuurlandschappen van Japan. Wij raden de wande-
ling (±7 km) van het Taisho-meer naar de Myojin-brug 
aan, alvorens verder te gaan richting Matsumoto voor 
de nacht.
Opm : U kan zich ook naar de Kiso-vallei begeven 
voor een wandeling tussen de twee oude poststeden 
van Magome en Tsumago

12/ Matsumoto • Kawaguchiko (B, D)

Vrij bezoek aan het kasteel van Matsumoto. Per trein 
en bus naar het merengebied, vanwaar u vooral ‘s 
morgens zicht hebt op Mt Fuji. Diner in uw verblijf. 

13/ Kawaguchiko • Tokio (B)

Met een toer rond het Kawaguchi-meer (±20 km), dat 
u met huurfietsen kan afleggen, kan u genieten van de 
zichten op het meer en Mt Fuji. De noordelijke oever 
is de meest populaire kant en aarzel niet om de kabel-
baan te nemen naar het station van Fujimidai met zijn 
observatieplatformen. Bus naar Tokio en check-in in uw 
hotel.

14/ Tokio (B)

Vrij bezoek. Suggesties : “ Traditioneel Tokyo ” : de buur 
Asakusa, het Ueno-park, Yanaka en de tuinen van het 
keizerlijk paleis.

15/ Tokio (B)

Vrij bezoek. Suggesties : “ Hip en modern Tokyo ” : de 
buurt Akihabara, Shinjulu, Harajuku en Odaiba. 

16/ Tokio • Terugvlucht (B)

Shuttlebus naar de luchthaven voor de terugvlucht.
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
16 dagen in alle vrijheid

De “ Troeven ” van Sensations
•  Origineel en gevarieerd programma met mix van natuur,  

traditie en het moderne
• Selectie van verblijven in ryokan en minshuku
• Boeddhistische onderdompeling in Shigisan
• Naoshima : eiland vol moderne kunst
• De vallei van Kamikochi
• Merengebied aan de voet van Mount Fuji

Inbegrepen : Regelmatige lijnvluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie - Onthaal en meet & greet door Engelstalige vertegenwoordiger 
- PASMO-kaart (2000 jpy krediet) en een “ Pocket Wifi ” - Transfer per shuttlebus van de luchthaven van Osaka naar het centrum - Treintickets in 2de klasse en alle vermelde 
bus- en ferrytickets - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels en traditionele logies - Ontbijt en 5 avondmalen in traditionele logies - Bagagetransfer op 
volgende routes : Osaka / Naoshima / Matsumoto / Kyoto / Tokio - Transfer per shuttlebus van Tokio naar de luchthaven van Narita of Haneda.
Niet inbegrepen : Alle niet-vermelde diensten - Mogelijke vliegsupplementen (classe, fuel...) - Transfers van de stations naar het hotel en vice versa - Diensten van 
lokale gidsen met uitzondering van de fietstocht te Kyoto - Alle inkomstgelden en activiteiten voorgesteld in het programma - Optionele fietsexcursie te Tokio - Alle 
niet vermelde maaltijden - Dranken en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. SUPERIEUR & CHARME LUXE & CHARME GROTE LUXE & CHARME
0 1 / 0 5  –  3 1 / 1 0 / 1 9 €  4 . 7 2 5 €  7 . 1 0 5 €  1 2 . 9 0 5
0 1 / 1 1  –  3 0 / 1 1 / 1 9 €  5 . 3 8 0 €  8 . 5 1 5 €  1 8 . 8 7 5
0 1 / 1 2  –  2 9 / 0 2 / 2 0 €  4 . 7 2 5 €  7 . 1 0 5 €  1 2 . 9 0 5
0 1 / 0 3  –  3 0 / 0 4 / 2 0 €  5 . 3 8 0 €  8 . 5 1 5 €  1 8 . 8 7 5
0 1 / 0 5  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  4 . 7 2 5 €  7 . 1 0 5 €  1 2 . 9 0 5
( * )  Pr i j ze n  n i e t  g e l d i g  vo o r  vo l g e n d e  p e r i o d e s  :  “  S a ku ra  ” ( 2 9 / 3  to t  1 5 / 4 ) ,  “  G o l d e n  We e k  ” ( 2 5 / 4  to t  0 6 / 5 ) ,  “  O b o n  ” ( 9 / 8  to t  1 8 / 8 ) , 
“  O ly m p i s c h e  S p e l e n  ” ( 2 4 / 7  to t  9 / 8 )  e n  “  S i lve r  we e k  ” ( 1 3 / 9  to t  2 4 / 9 ) .  Pr i j ze n  o p  a a nv ra a g  v i a  u w  re i s a g e nt.

PLAATSEN SUPERIEUR & CHARME LUXE & CHARME GROTE LUXE & CHARME
Osaka (1n) Niwa Tokio Cross Hotel The Ritz-Carlton
Mt Shigisan (1n) Gyokuzoin-klooster Kakimotoya Kakimotoya
Naoshima (2n) Wright Style Benesse House Benesse House
Himeiji (1n) Ueyama Ryokan Setre Highland Villa Himeji Yumenoian Yuyake Koyake
Kyoto (3n) Aranvert Hotel Kyoto The Celestine Kyoto Gion Suiran (Luxury Collection Hotel)
Takayama (1n) Oyado Koto No Yume Ryokan Asunaro Wanosato
Matsumoto (1n) Matsumoto Hotel Kagetsu Tamanoyu Tamanoyu
Kawaguchiko (1n) Royal Hotel Kawaguchiko Fuji Onsenji Yumedono Hoshinoya Fuji
Tokio (3n) Park Hotel Tokio Ryumeikan Ochanomizu Aman Tokio

K l imaat J F M A M J J A S O N D

Rondre is l l l l l l l l l l l l

MODULES TE INTEGREREN  
IN DEZE REIS

De baai van Hiroshima en het heilige 
eiland Miyjaima 
(3 dagen / 2 nachten)

Verpozing aan het Memorial of the A Bomb, gevolgd 
door een echte duik in het verleden in Miyajima. 
Het eiland is geklasseerd als een van de 3 mooiste 
plekken in Japan in het hart van de eilanden van de  
Setozee. Met zijn beroemde drijvende Torii, tempels 
en ongerepte natuur lijkt deze plek vol mysterie op 
een miniatuur van Japan zelf.

Verblijf in minshuku aan de voet van de 
Japanse Alpen  
(3 dagen / 2 nachten)

Een ontdekking van Kanazawa, de kunststad van de 
Japanse Alpen, met verblijf in een klein bergdorpje 
met traditionele huisjes.

Programma en prijzen op aanvraag via 
uw reisagent ! 

Europa

Tokio
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Matsumoto

Takayama
Kawaguchiko

Himeiji
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Mount Shigisan
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1/ Lijnvlucht naar Seoul

2/ Seoul (B)

Aankomst te Seoul en transfer op eigen houtje naar uw hotel. Aan de receptie krijgt 
u al de nodige documenten (vouchers, treintickets, de ‘T-money card’ en praktische 
plannetjes en info). Rest van de dag vrij. 
Suggesties : wandel in de artistieke buurt van Insa-Dong met zijn vele winkels, thee-
huizen en traditionele restaurants.

3/ Seoul (B)

Suggesties : ontdek de wijk van Bukchon, het koninklijke paleis van Gyeongbok-
Gung, de aflossing van de wacht, het National Folk Museum, het paleis van Chang-
deokgung en zijn oude tuin...

4/ Seoul • Busan (B)

Vertrek ’s morgens naar Busan met de hogesnelheidstrein (2u30 onderweg, ticket 
inbegrepen). Aankomst in Busan, de grote havenstad, en check-in bij het hotel. 
Mogelijkheid om te kuieren door de stad of om de tempel van Yonggung-Sa, gele-
gen aan de oceaan, te bezoeken. Een andere aanrader is de tempel van Beomeo-
Sa, gelegen in de bergen, en uitkijkend op een bos van blauweregen.

5/ Busan • Gyeongju (B)

Suggesties : Bezoek de indrukwekkende vismarkt van Busan. Vertrek per trein naar 
Gyeongju (ticket inbegrepen). Check-in bij een charmehotel in Koreaanse stijl. Vrij 
bezoek aan Gyeongju : het park der tumuli, het observatorium van Cheomseong-
dae, het nationaal museum van Gyeongju dat de schatten van het vroegere rijk van 
Silla herbergt. 

6/ Gyeongju • Gaya-San (-)
Vrij bezoek aan de prachtige tempel van Bulguksa en de boeddhistische grot van 
Seokguram, een actief heiligdom met prachtige rotsschilderingen (Unesco-werelderf-
goed). Per trein naar Dongdeagu (ticket inbegrepen) en per lokale bus (ticket niet 
inbegrepen) naar het berggebied van Gaya-San. Intrek in de Haeinsa-tempel om 
van dichtbij het monastieke leven te beleven. Het is een bijzonder authentieke cul-
turele ervaring in een klooster dat tot het Unesco-werelderfgoed behoort en in een 
prachtig nationaal park ligt. Vrij bezoek aan dit klooster dat de ‘Tripitaka Koreana’ 
herbergt, een bijzondere schat van 80.000 houten tabletten waarop boeddhis-
tische teksten geschreven staan. Een van de mooiste Koreaanse tempels in een 
uitzonderlijke natuurlijke setting.
Opmerking : in de tempel mogen koppels niet in individuele kamers verblijven maar 
moeten zij een slaapzaal delen met andere pelgrims. Mogelijkheid om een klas-
siekere overnachting te boeken in een klein lokaal hotel.

7/ Gaya-San • Andong • Hahoe (B)

Neem in de voormiddag deel aan het kloosterleven of maak een natuurwandeling 
in dit eeuwenoud bos. Vertrek per bus naar Andong en bezoek het traditioneel dorp 
van Hahoe (tickets niet inbegrepen). Check-in bij een traditionele woning omge-
vormd tot herberg.

8/ Hahoe • Seoul (B)

Vrij bezoek aan het traditioneel dorp van Hahoe, geklasseerd als UNESCO-werel-
derfgoed. Terug naar Andong (tickets niet inbegrepen) en vertrek per trein naar 
Seoum (treinticket inbegrepen). Vrije transfer naar het hotel. 

9/ Seoul (B)

Vrij verblijf. Talrijke mogelijke ontdekkingen : markt van de traditionele geneeskunde, 
het Jongmyo-schrijn, de bijzondere verzamelingen van het Nationaal Museum, de 
vismarkt, de ongelooflijke winkelbuurt van Dongdaemun, de theehuizen, de histo-
rische woningen, de verborgen tuinen... ’s Avonds is de brug van Banpo met zijn 
verlichte fontein een aanrader. 

10/ Seoul (B)

Vertrek voor een Engelstalig begeleid bezoek in internationaal gezelschap aan de 
DMZ, de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Bezoek aan een 
infiltratietunnel gegraven door de Noord-Koreanen, aan de Eenheidsbrug en het 
observatorium. Terug naar Seoul in de vroege namiddag. Nog tijd om de stad 
verder te ontdekken...

11/ Seoul • Terugvlucht (B)

Na het ontbijt vrije dag en ‘s avonds gaat u op eigen houtje naar de luchthaven. 

12/ Aankomst Brussel

Zuid-Korea
In alle Vrijheid
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De “ Troeven ” van Sensations
• Verblijf in charmeaccommodaties
• Briefing voor vertrek met onze specialist
• Verblijf in een boeddhistische tempel, geklasseerd als Unesco-werelderfgoed
•  Excursie inbegrepen naar de DMZ, de gedemilitariseerde zone aan de grens met 

Noord-Korea 
• Vertrek mogelijk elke maandag en donderdag

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
12 dagen in alle vrijheid

Inbegrepen : Internationale vluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - 
Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels met ontbijt (behalve dag 6) - Excursie naar de DMZ op dag 10 in 
internationaal Engelstalig gezelschap - De praktische documenten geleverd in uw eerste hotel : Treintickets voor Seoul-
Busan, Busan-Gyeongju, Gyeongju-Dongdeagu en Andong-Seoul. / T-money card met een krediet van 100.000 KWR  
(± € 75) voor verplaatsingen per metro, bus en taxi / Info en praktische plannetjes - Lokale taksen.
Niet inbegrepen : Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” - Transfers van luchthaven/hotel en hotel/luchthaven - 
Alle extra’s, dranken en persoonlijke uitgaven - Gesuggereerde excursies (behalve op dag 10) - Lunches en diners - Minibar 
in de hotels - Fooien voor gidsen, chauffeurs en kruiers - Eventuele luchthaventaksen bij vertrek uit de luchthaven van 
bestemming - Mogelijke vluchttoeslagen (brandstof, reservatieklasse...) - Reisverzekeringen.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort geldig tot zes maand na terugkeer 

PRIJS / PERS. BASIS 2 PERS. DUBBEL / TWIN BASIS 1 PERS. IN SINGLE
0 1 / 1 1  –  2 5 / 0 6 / 2 0 2 0 €  2 . 4 9 5 €  3 . 4 6 0
2 6 / 0 6  –  2 0 / 0 8 / 2 0 2 0 €  2 . 7 1 5 €  3 . 6 8 0
2 1 / 0 8  –  3 1 / 1 0 / 2 0 2 0 €  2 . 4 9 5 €  3 . 4 6 0

PLAATSEN 1STE CAT & CHARME
Seoul (2n) Lotte City Myeongdong
Busan (1n) Busan Shilla Stay Haeundae
Gyeongju (1n) Gyeongju Soseoljae

PLAATSEN 1STE CAT & CHARME
Gaya San (1n) Haeinsa Temple
Hahoe (1n) Rakkojae Andong
Seoul (3n) Lotte City Myeongdong

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Europa
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Gyeongju 
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1/ Vlucht naar Hong Kong

2/ Hong Kong
Aankomst en transfer naar uw hotel naar keuze, ideaal gelegen op Tsim Sha Tsui. 
Ofwel Icon Hotel, een prachtige moderne accommodatie, ofwel het Intercontinental 
Hong Kong met het mooiste uitzicht op de baai en een hoogwaardige service! We 
bieden een reeks bezoeken aan, privé of in groep, van een halve dag rond verschil-
lende thema’s (Foodies Tour, Wet Markets, geschiedenis en cultuur van de stad ...). 
Met ons adresboek in de hand bezoekt u de meest trendy winkels en restaurants 
waar de hippe jeugd van Hongkong paradeert. 

3/ Hong Kong (B)

U gaat verder met uw bezoeken aan Hong Kong. Waarom niet een dag in Macao 
vertoeven? Deze mythische voormalige Portugese kolonie ademt een heel aparte 
sfeer uit met zijn oude buurten vol kerken en oud-koloniale gebouwen en langs de 
andere kant de overweldigende casino’s. Transfer mogelijk per helikopter of per 
gewone ferry. Om in schoonheid af te sluiten, raden we een cruise aan bij valavond 
aan boord van een van de laatste 3 jonken in de baai. De cruise duurt 45 minuten 
en als u om 19 u30 vertrekt, kunt u van het spektakel “ Symphony of Lights ” genieten 
in Victoria Harbour. 

4/ Hong Kong • Penang (B)

Vrije tijd tot de vlucht naar Penang. Verwelkoming in Penang door uw gids en 
check-in in Cheong Fatt Tze Mansion. Dit prachtig familiehuis werd in koloniale 
stijl opgericht door een Hakka-koopman die uit China verbannen werd en hier in 
een paar jaar tijd grote rijkdom vergaarde. Tegenwoordig beschermd door Unesco 
wordt er een fantastische kwalitatieve keuken aangeboden. Kamers beschikbaar 
vanaf 13.30 uur.

5/ Penang (B)

Ontdekking van het eiland van Penang. Bezoek de Kek Lok Si Tempel, het grootste 
boeddhistische heiligdom van het land, gebouwd op een heuvel door Chinese 
immigranten. Bezoek aan Georgetown met zijn haven en Fort Cornwallis, gebouwd 
door de Engelsen in 1786. Verder naar het Little India-district met zijn kruidige geu-
ren, Captain Kling’s moskee en de Chinese tempel Khoo Kongsi. Bezoek de hindoe-
istische tempel van Mariamman en de taoïstische tempel van Kuan Yin, die de cul-
turele diversiteit van deze haven op de legendarische specerijenroute weerspiegelt!

6/ Penang • Pangkor (B)

Rit naar Lumut via Kuala Kangsar en zijn prachtige moskee. Oversteek per ferry naar 
het eiland Pangkor Laut. Check-in. Pangkor Laut is een uitzonderlijke accommodatie, 
al jaren een van de beste strandverblijven in Azië. De verschillende restaurants, de 
internationaal geroemde spa en de prachtige “ Emerald Bay ” met het adembene-
mende strand zijn slechts enkele troeven van het hotel. Het eiland is bedekt met een 
groene jungle, het hotel biedt dagelijkse wandelingen aan om de lokale fauna, 
bestaande uit apen, hagedissen, toekans en zelfs otters te observeren. 

7 tot 10/ Pangkor (B)

Verblijf in het Pangkor Laut Resort and Spa Hotel. Veel mogelijkheden in vertrekkend 
vanuit uw hotel.

11/ Pangkor • Grotten van Batu • Kuala Lumpur • Terugvlucht (B)

Vrije dag voor het vertrek over de weg naar Kuala Lumpur. Stop bij de Batu-grotten. 
Dit hindoeïstische heiligdom, genesteld op een berghelling, is bereikbaar via 272 
treden en is het grootste hindoeïstische complex buiten India. Voortzetting van de 
vlucht naar de luchthaven voor de vlucht naar Europa.

12/ Aankomst Brussel

Hong Kong & Maleisië
3 Bestemmingen, 3 Eilanden, 3 Ontdekkingen
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De “ Troeven ” van Sensations
• Tophotels en diverse activiteiten
• Culinaire toetsen doorheen het programma
• Korte afstanden en meer tijd voor bezoeken
• Ontdekking van Penang
• Pangkor : paradijselijk eiland met jungle en stranden
• Verblijf in Hong Kong met suggesties voor originele bezoeken

Inbegrepen : Internationale vluchten met Cathay Pacific in klasse N - Binnenlandse vluchten met Malaysia Airlines - 
Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie - Lokale Engelstalige gidsen voor alle vermelde uitstappen, 
toegangsgelden inbegrepen - Overnachtingen in dubbelkamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Lokale taksen.
Niet inbegrepen : Al wat niet duidelijk vermeld staat in “ Inbegrepen ” - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, 
reservatieklasse...) - Bepaalde lokale luchthaventaksen - Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

PLAATSEN CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Hong Kong Icon Hotel City36 Intercontinental Hong Kong Harbour View
Penang Cheong Fatt Tze Mansion Liang Room Cheong Fatt Tze Mansion Ming Room
Pangkor Pangkor Laut Resort Hill Cottage Pangkor Laut Resort Beach Cottage

PLAATSEN CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
01/10 – 15/12/19 & 10/01 – 30/09/20 € 3.340 € 3.790
Single toeslag € 1.550 € 1.790
Schoolvakanties en eindejaar : prijzen op aanvraag

Belevingsreis “ in alle vrijheid ” 
12 dagen in alle vrijheid (2 dagen met gids)

Penang
Pangkor

Kuala Lumpur

Hong Kong

Europa
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1/ Vlucht naar Kota Kinabalu

2/ Kota Kinabalu (B)

Aansluitende vlucht naar Kota Kinabalu. Onthaal in de luchthaven en transfer naar 
het hotel. Rest van de dag vrij.

3/ Kota Kinabalu National Park (B, L, D)

Vertrek naar Kota Kinabalu National Park, met één van de hoogste bergen in Zuid-
oost-Azië, Mount Kinabalu. Tijdens een wandeling aan de voet van de berg ontdekt 
u de fauna en flora met 1.500 soorten wilde orchideeën, orang-oetangs, merkwaar-
dige vogels en misschien ziet u de rafflesia, reuzebloem met een doorsnede van 1m. 
Maaltijden inbegrepen. Terugkeer naar het hotel.

4/ Kota Kinabalu • Sepilok • Sukau (B, L, D)

Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Sandakan, een vroegere handelspost en 
schuilhol voor smokkelaars. Verder naar Sepilok, het grootste orang-oetang rehabi-
litatiecentrum ter wereld. U observeert er deze vertederende ‘woudmensen’ die er 
in halve vrijheid verblijven en in het centrum voorbereid worden op hun terugkeer 
naar de jungle. Al meer dan 2.000 van deze uitzonderlijke primaten werden gered 
door de onderzoekers van het centrum. Vervolgens vertrekt u naar Sukau. U doet er 
een cruise op de rivier Kinabatangan, een van de laatste wilde rivieren van Azië. 
’s Nachts verkent u de rivier met elektrische bootjes om de flora en fauna van het 
natuurpark te observeren. Dit reservaat is één van de interessantste in Maleisië op 
het vlak van densiteit en diversiteit van de fauna. Overnachting in de Sukau Rain-
forest Lodge.

5/ Sukau (Oxbow Lake) (B, L, D)

Zeer vroeg vertrek met de boot naar Oxbow Lake waar u otters, primaten, talrijke 
vogels en met wat geluk de pygmee-olifanten waarneemt. Lichte trekking in de jun-
gle. Terug naar de lodge. Nachtelijke safari per boot met een zoeklicht. 
Weetje : De Sukau River Lodge werd onlangs gerenoveerd en kreeg talrijke erken-
ningen voor zijn lage ecologische afdruk. De lodge werd verkozen door National 
Geographic Adventure als één van de 50 beste junglelodges ter wereld. De lodge 
maakt gebruik van kleine elektrische boten, waarbij de stilte voor de dieren wordt 
gegarandeerd. 

6/ Sukau • Gomantong • Sandakan • Kota Kinabalu (B, L)

Vertrek naar de grotten van Gomantong met hun miljoenen vleermuizen en hun 
wereldbefaamde zwaluwnesten, een delicatesse in de Chinese keuken. Lunch in 
een visrestaurant in het paaldorp Buli Sim Sim, dichtbij Sandakan. Vlucht naar Kota 
Kinabalu. Transfer naar het eiland Gaya dat bekend is voor de bescherming van de 
talrijke koralen en het rehabiliteren van de zeeschilpaden. Check-in in het luxueuze 
Gaya Island Resort. 

7 tot 10/ Gaya Island (B)

Vrij verblijf. Overnachting in een Canopy Villa op basis van kamer en ontbijt. In 
het hotel verblijft een wetenschapper die zich toespitst op de bescherming van 
de zeeschildpadden. In het Marine Center ontdekt u meer over de schildpadden 
en de bescherming van hun ecosysteem. Het eiland is een klein tropisch para-
dijs, geïntegreerd in het Tunku Abdul Raman Marine Park, beschermd gebied sinds 
1923. Gaya is de thuisbasis van de indrukwekkende neushoornvogels, neusapen, 
vliegende eekhoorns... Misschien kunt u zelfs de lokale wilde zwijnen en hun kroost 
zien rondlopen in de buurt van het hotel! Het zwembad, het strand, het wellness-
centrum, de aangeboden activiteiten (kajakken in de mangroves, wandelen in het 
bos, verfijnde barbecue op het strand...) maken van dit etablissement een van de 
beste op Borneo!

11/ Gaya Island • Kota Kinabalu • Vlucht (B)

Transfert voor de terugvlucht.

12/ Aankomst Brussel

Maleisië
Dolce Borneo
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
12 dagen met privérangers

De “ Troeven ” van Sensations
• Op zoek naar de rafflesia, de grootste bloem ter wereld
• Ontmoet de orang-oetangs van Sepilok
• Excursie in elektrische bootjes, een andere benadering van dieren
• Strandverblijf op Gaya-eiland
• Een van beste junglelodges ter wereld
• Exploratie van de Gomantong-grotten

Inbegrepen : Internationale vluchten met Qatar Airways in klasse K - Binnenlandse vluchten met Malaysia Airlines - 
Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - 
Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Lokale taksen - Transfers van aankomst en vertrek 
op de luchthavens - Lokale Engelstalige privégidsen en inkomstgelden voor vermelde sites.
Niet inbegrepen : Dranken, persoonlijke uitgaven en fooien - Reisverzekeringen - Visumkosten - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Bepaalde lokale luchthaventaksen - Alle niet vermelde diensten in 
“ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

DAGELIJKS VERTREK  
PRIJS/PERS. - BASIS 2 VOLW. CHARME SINGLE  

TOESLAG
CHARME

LUXE
SINGLE  

TOESLAG

0 1 / 1 1  –  2 0 / 0 6 / 2 0
0 1 / 0 9  –  3 1 / 1 0 / 2 0

€  3 . 6 9 0 €  1 . 3 4 0 €  3 . 9 3 0 €  1 . 5 2 0

2 1 / 0 6  –  3 0 / 0 8 / 2 0 €  4 . 2 9 0 €  1 . 5 1 5 €  4 . 4 5 0 €  1 . 6 8 0

PLAATSEN 1ste CAT. & CHARME CHARME
Kota Kinabalu (2n) The Jesselton Le Méridien
Sukau River (2n) Sukau Rainforest Lodge Sukau Rainforest Lodge
Gaya Island (5n) Gaya Island Resort Gaya Island Resort

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Gaya
Island

Sukau Rainforest 
Lodge

Sandakan

Kota
Kinabalu

Europa
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1/ Vlucht naar Manila

2/ Aankomst in Manila
Transfer naar het hotel. Welkomstmeeting. Stadsbezoek met gids : het Chinese kerk-
hof, de markt van Quiapo, de koloniale wijk, het Fort Santiago en de straten binnen 
het ommuurde stadsdeel Intramuros. Vrije maaltijd. Overnachting in het hotel.

3/ Manila • Busuanga • Dimakya (B, L)

Ontbijt in het hotel, transfer en ochtendvlucht naar Busuanga. Aankomst en bezoek 
aan Coron Town en haar omgeving. Verkenning van de stad, de markt en mogelijk-
heid om Mount Tapyas te beklimmen van waaruit u een prachtig zicht op de baai 
van Coron heeft. Overnachting in ‘Club Paradise’, een charmant kleinschalig hotel 
op het privé-eiland Dimakya.

4/ Coron Island (B) 

Vandaag eilandhoppen in privébancas, de typische pump-boats. Picknickontbijt op 
een mooi afgelegen strand. Vanaf 6 uur boottocht tussen karstrotsen, veelkleurige 
koraalriffen en mooie zandstranden. Snorkelen in verschillende uitzonderlijke plek-
jes.

5/ Dimakya (B)

Vrije dag om deel te kunnen nemen aan activiteiten van het hotel.

6/ Busuanga • Manila • El Nido (B, D)

Na het ontbijt vertrek naar de luchthaven en vlucht naar El Nido (via Manila). Trans-
fer naar het hotel in El Nido. Vrije avond. Verblijf in het hart van dit betoverende 
eiland waar de oprijzende karstbergen overwoekerd worden door een uitbundige 
jungle en omringd zijn met koraalriffen die door de tijd heen ongelofelijke baaien en 
turkooisblauwe lagunes vormden. U verblijft er op een van de allermooiste plekken, 
Lagen. Inbegrepen activiteiten tijdens uw verblijf : kajakken in de lagunes, wande-
len op bergtoppen waar Java-aapjes wonen, duikinitiatie, heerlijk nietsdoen op de 
zandstranden van afgelegen eilandjes... Tijdens uw verblijf hopt u van eiland naar 
eiland en ontdekt u alle schatten van de archipel. Avondmaal in het hotel.

7 & 8/ El Nido (B, L, D)

Vrije dag in vol pension. Ontdek de stad of neem deel aan de vele sportieve acti-
viteiten die het hotel voorstelt. Aanraders zijn : zwemmen, kajakken, wandelen...

9/ El Nido • Cebu • Bohol (B) 

Transfer naar de luchthaven van El Nido en vlucht. Transfer naar de haven van Cebu 
van waaruit u met een Jetfoil de 2 uur durende oversteek naar Bohol maakt. Vandaar 
een transfer van 40 minuten naar het paradijselijke strand van Panglao waar u zich 
installeert in het hotel dat op het strand zelf ligt. Ontspanning in Bohol.

10/ Bohol en Chocolate Hills (B, L)

Boottocht in de baai op weg naar Chocolate Hills. We speuren naar tarsiers, de 
nieuwsgierige en grappige buideldiertjes die enkel op dit eiland voorkomen. Ontbijt 
(picknick mogelijk) tijdens het bezoek en vrij avondmaal.

11 & 12/ Bohol (B)

Vrije dagen om te genieten van het strand en de diensten van het hotel. Al dan niet 
betalende activiteiten vanuit het hotel.

13/ Bohol • Manila (B) 

Transfer en terugvlucht naar Manila. Transfer en verblijf in hotel.

14/ Manila • Terugvlucht (B) 

Transfer naar de internationale luchthaven en vlucht. Aankomst.

Filipijnen
De Filipijnse Archipel
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
14 dagen met Engelstalige gids 

De “ Troeven ” van Sensations
• Ontdek de mooiste eilandengroep van Azië
• Bezoek het vrolijke, paradijselijke eiland Bohol
• Verblijf op het verrukkelijke eiland Palawan
•  Verken verrassend Manila en haar door verschillende 

culturen beïnvloede wijken

Inbegrepen : Internationale lijnvlucht met vertrek uit Brussel - Alle binnenlandse vluchten. Opgelet : bagage max. 20 
kg, ±5 USD per extra kg - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Jetfoil Cebu-Bohol. 
(max. 15 kg, ±0.5USD per extra kg + haventaks ±25 Php/persoon) - Alle transfers en transporten in privéwagens - 
Alle vermelde maaltijden (B=ontbijt; L=lunch; D=diner) - Alle activiteiten in El Nido + alle vermelde toegangsgelden 
en uitstappen - Begeleiding door Engelstalige privégidsen - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of 
gelijkwaardig.
Niet inbegrepen : Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” - Mogelijke vluchttoeslagen (brandstof, reservatieklasse...) 
- Fooien voor gidsen, chauffeurs en kruiers - Dranken en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Visum en 
luchthaventaksen bij vertrek uit de luchthaven van bestemming.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

BASIS 2 PERS. PRIJS / PERS.
0 1 / 0 9 / 1 9  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  4 . 8 8 5
S i n g l e  to e s l a g €  1 . 7 8 5

PLAATSEN HOTELS/LODGES
Manila (2n) Manila Hotel 5*
Dimakya (3n) Amorita Resort 4*+
El Nido (3n) El Nido Lagen Resort 5*
Bohol (4n) Amorita Resort 4*+

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Europa Manila

El Nido

Bohol

Busuanga
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1/ Vlucht naar Bali

2/ Denpasar • Ubud (centrale regio)
Aankomst Aankomst in Denpasar. Onthaal en transfer naar Ubud. Check-in bij het 
hotel, dat buiten het drukke centrum gelegen is.

3/ Ubud (B)

Vrije dag om te genieten van het hotel en van de optionele activiteiten die voorge-
steld worden : wandelen en fietsen in de rijstvelden, ontmoeting met de dorpsbewo-
ners of ontdekking van het regenwoud van Mount Batukaru.

4/ Ubud (B, L)

In de voormiddag een mountainbike-activiteit met een klein internationaal reisgezel-
schap. Pick-up aan het hotel en briefing. U bezoekt de tempel Luhur Batukar waarna 
u per fiets de regio verkent. U rijdt door prachtige rijstterrassen in Jatiluwih tot bij de 
warmwaterbronnen van Angseri. Tijdens een bezoek aan een Balinees dorp ziet u 
de typische architectuur en leert u meer over het dagelijks leven van de dorpsbewo-
ners. (Afhankelijk van de hotelkeuze kan de volgorde van de activiteiten verschillen.) 
Terug naar het hotel en rest van de namiddag vrij.

5/ Ubud • Sangeh • Mengwi •Tanah Lot • Munduk (B)

Rit naar het Monkey Forest in Sangeh. Bezoek aan de Koninklijke tempel van 
Mengwi en aan de beroemde zeetempel van Tanah Lot, die bezocht wordt tijdens 
de rustige momenten. Aankomst in Munduk, alvorens in te checken maakt u een 
korte wandeling tot aan prachtige watervallen waar u kunt baden.

6/ Munduk (B)

Vandaag doet u een bijzondere activiteit. Na een wandeling van 1 uur in het 
tropische woud bent u ver van het massatoerisme en komt u aan bij een verlaten 
tempel, gewijd aan de godin van het meer. Per prauw steekt u het prachtige meer 
van Tamblingan over, omgeven door bergen en jungle. In de namiddag geniet u van 
de hotelfaciliteiten : kookworkshop in en magische omgeving, massage... 

7/ Munduk • Ulun Danu • Klung Kung • Sidemen (B)

Bezoek aan de tempel van Ulun Danu op de oever van het Brata-nmeer. Geniet 
van het panorama van de landschappen rond het kratermeer van de Baturvulkaan. 
Lunch (ter plaatste betalen) met zicht op de omgeving in een restaurant met typische 
Balinese keuken. Rit naar een van de mooiste en meest authentieke dorpen van Bali. 
Dit bijzonder mooi dorp is volledig verkeersvrij en de traditionele architectuur en 
levenswijze is er goed bewaard gebleven. In Klung Kung bezoekt u het historisch 
gerechtshof, gekend voor zijn mooie fresco’s. Aankomst in Sidemen en check-in bij 
uw charme-hotel te midden van de rijstterrassen en de ongerepte landschappen van 
Oost-Bali.

8/ Sidemen (B)

Vertrek naar de heilige grottempel van Goa Lawah, die talrijke vleermuizen herbergt. 
Stop in Tenganan, een typisch dorp van de Bali Aga. De bewoners zijn zeer trots 
op hun eigen taal en gebruiken. Ze worden beschouwd als de eerste eilandbewo-
ners en het dorp staat bekend voor de “ ikat ”-stoffen, waar magische krachten aan 
worden toegekend. Verkoel in de tuinen van het waterpaleis van Tirtagangga om 
vervolgens langs een bergroute naar de Moedertempel van Pura Besakih te trekken. 
Deze heilige tempel is de belangrijkste van Bali en ligt aan de voet van de heilige 
Angung vulkaan. Het is een heel drukke plek en de kans is groot dat u er bede-
vaarders ziet die traditionele ceremonies uitvoeren. Terug naar het rustige Sidemen.

9/ Sidemen • Padangbai • Strandverblijf (B)

Korte transfer naar Padangbai. Daar vertrekt u met een speedboat naar de Gili-
eilanden of Lombok. Transfer en check-in bij het hotel.

10 & 11/ Strandverblijf (B)

Verblijf van 3 nachten op basis van kamer en ontbijt.

12/ Strand • Denpasar • Brussel
Met de boot terug naar Bali en transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 
Brussel.

13/ Aankomst Brussel

Indonesië
Bali Eco-Charme
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
13 dagen met Engelstalige gidsen en eco-hotels

De “ Troeven ” van Sensations
• Kwalitatieve en karaktervolle hotels
• Echte ontmoetingen met de bewoners
• Strandverblijf op Gili Trawangan of Lombok 
• Mogelijke verlenging te Tana Toraja, Sumba… 
• Ontdekking van het authentieke Bali, weg van de massa

Inbegrepen : Lijnvluchten in economy - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - 
Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : 
diner) - Vervoer in privévoertuigen met airco - Vermelde bezoeken met Engelstalige privégidsen - Toegangsgelden voor 
de bezoeken - Nederlandstalige contactpersoon ter plaatse in het team van lokale agent - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” - Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - 
Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...).
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort geldig tot zes maand na terugkeer, raadplaag ons voor het visum. 
LET OP ! De visumvereisten kunnen regelmatig wijzigen, dus check ruim voor vertrek.

PLAATSEN 1ste CAT. ECO CHARME LUXE ECO CHARME 
Ubud (3n) Puri Sunia Resort Sandat Glamping Tents
Munduk (2n) Sanak Retreat Moding Plantation
Sidemen (2n) Samanvaya of Surya Shanti Wapa di Ume
Gili Trawangan / Gili Meno (3n)
of Lombok (3n)

Desa Dunia Beda 
Qunci Villas

Mahamaya 
Jeeva Klui

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

PERIODES
1ste CAT  

ECO CHARME
DESA DUNIA

1ste CAT  
ECO CHARME

QUNCI POOL VILLA

LUXE  
ECO CHARME 
MAHAMAYA

LUXE  
ECO CHARME 

JEEVA KLUI

0 1 / 0 9 / 1 9  –  1 9 / 1 2 / 1 9 €  2 . 9 8 0 €  3 . 0 5 0 €  3 . 6 6 0 €  3 . 6 9 5
2 0 / 1 2 / 1 9  –  0 8 / 0 1 / 2 0 €  3 . 5 6 0 €  3 . 5 9 5 €  4 . 3 8 0 €  4 . 4 1 5
0 9 / 0 1 / 2 0  –  2 0 / 0 6 / 2 0 €  2 . 9 8 0 €  3 . 0 5 0 €  3 . 6 6 0 €  3 . 6 9 5
2 1 / 0 6 / 2 0  –  1 5 / 0 9 / 2 0 €  3 . 5 6 0 €  3 . 5 9 5 €  4 . 3 8 0 €  4 . 4 1 5
1 6 / 0 9 / 2 0  –  2 0 / 1 2 / 2 0 €  2 . 9 8 0 €  3 . 0 5 0 €  3 . 6 6 0 €  3 . 6 9 5
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1/ Vlucht naar het Godeneiland

2/ Denpasar • Ubud
Aankomst Aankomst in Denpasar. Onthaal en transfer 
naar Ubud. Intrek in het hotel, dat buiten het drukke 
centrum gelegen is.

3/ Afvaart van de Ayung-rivier (B, L)

In de voormiddag gaan jullie raften met een Engelsta-
lige begeleider op de Ayung-rivier (kinderen vanaf 7 
jaar). Deze raftingtrip garandeert avontuur en adrena-
line in een prachtige omgeving. Middagmaal na de 
activiteit en terug in het hotel rond 14u.
Deze activiteit kan ook vervangen worden door  :
-  “ Kookles PAON in het dorpje Laplapan ” (Engels-
talig groepje) : een culinaire ontdekking van de Bali-
nese keuken in een traditionele omgeving

-  “ Balinese sfeer ” : een begeleide wandeling door het 
platteland met zijn weelderige natuur en lokale teel-
ten : koffie, maniok, ananas... 

AVONTUURLIJK AANGELEGD ?
Voorzie een extra dagje avontuur  
(internationaal groepje met Engelstalige gids).
-  “ Met de buggy door de rijstvelden ” (4u) :  
rondrit doorheen de rijstvelden, cacao-plantages…

-  “ Canyoning ” (8u) :  
glijden, dalen met rappel, springen en ziplinen in 
een weelderige natuur. Zeer professionele omkade-
ring en 3 moeilijkheidsgraden.

-  “ Catamaran ” (10u) :  
spendeer de dag in de ongerepte baai van 
Lembongan.

4/ Monkey Forest en surfen te Kuta (B)
Rit naar het Monkey Forest in Sangeh. Bezoek aan de 
koninklijke tempel van Mengwi en aan de beroemde 
zeetempel van Tanah Lot, die bezocht wordt tijdens 
een rustig moment. Afspraak op het strand van Kuta 
met een professionele surfinstructeur voor een familiale 
surfles. Verder naar Tabanan. Overnachting in een 
prachtige natuurlijke omgeving.

5/ Mountainbiking aan de voet van Mount 
Batukaru (B, L)

Jullie tocht met de mountainbike start doorheen de 
groene rurale omgeving. Tijdens het fietsen ontdek je 
hoe vanille, koffie, cacao… worden geteeld. Je fietst 
tot aan het dorp van Jatiluwih waar je de prachtige 
Unesco-rijstterrassen bewondert. Verderzetting van de 
fietstocht naar de warmwaterbronnen van Angseri. In 
het bamboewoud wordt een lichte trekking gedaan tot 
aan de warmwaterbronnen. Vrije namiddag.

6/ Met de prauw op het Tamblingan-meer 
(B)

Na een wandeling van 1u in het tropische woud komt 
u aan bij een verlaten tempel. Per prauw steekt u het 
prachtige meer van Tamblingan over, omgeven door 
bergen en jungle. U bezoekt warmwaterbronnen en de 
tempel van Banjar. Verdere rit naar Pemuteran. Intrek 
in het hotel.

7/ Snorkelen bij de kliffen van Menjangan (B)

‘s Morgens vaar je met een jukung, een Balinese tradi-
tionele boot, naar het eiland Menjangan. Jullie snorke-
len langsheen de prachtige riffen en genieten van een 
unieke onderwaterwereld. 

8/ De Batur-krater en een traditioneel 
dorp (B)

Bezoek aan de tempel van Pulaki. Vervolgens via de 
kust verder naar het Bratan-meer. Ontdek de Pura Ulun 
Danu-tempel en geniet van prachtige uitzichten op het
kratermeer van de Batur-vulkaan. Rit naar een van de 
mooiste en meest authentieke dorpen van Bali. Vervol-
gens intrek in jouw hotel in Sidemen.

9/ Prachtige wandeling en ontdekking van 
het waterpaleis (B)

Jullie maken een mooie wandeling doorh de rijstvelden 
aan de voet van de Agung-vulkaan. Bezoek aan het 
koninklijk waterpaleis van Tirtagangga. Jullie genieten 
vervolgens van een panoramisch zicht op de rijstterras-
sen van Bebandem.

Voor de moedigsten, voorzie een extra nacht of 
vervang deze uitstap door : 
-  Beklimming van de Mount Agung  
(3142m – 11u waarvan 5u klimmen op een pittig 
niveau).

-  Beklimming van de Mount Batur “ Kintamani ” 
(1717m – 8u waarvan 3u klimmen).

10/ Met de speedboat naar de blauwe  
wateren van de eilanden Gili of Lombok (B)

Korte transfer naar Padangbai. Daar vertrek je met een 
speedboat naar Gili Trawangan of Lombok. Aankomst 
en transfer naar het hotel.

GILI EILANDEN
Palmbomen, hagelwitte stranden en een turkooizen 
zee. Dat zijn de Gili-eilanden. Er hangt een relaxt 
sfeertje omdat de eilandjes gevrijwaard zijn van 
gemotoriseerd verkeer en lelijke betonnen hotel-
torens. Ze hebben hun tropische, serene karakter 
weten te behouden. Deze eilandengroep is populair 
bij families.

HET EILAND LOMBOK
Het is een schitterend authentiek Indonesisch eiland 
met prachtige stranden, de op een na grootste vul-
kaan van Indonesië en met jungle bedekte bergen. 
Een stuk minder toeristisch dan Bali en daardoor mis-
schien nog aantrekkelijker. Witte ongerepte stranden 
en een heel exotische sfeer.

10 tot 14/ Strandverblijf (B)

Vrij verblijf op basis van kamer en ontbijt. 

14/ Terugvlucht 
Met de boot of binnenlandse vlucht terug naar Bali. 
Aansluitende terugvlucht.

15/ Aankomst Brussel

Bali
Het Godeneiland met het gezin
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
15 dagen met gidsen en chauffeurs

Leuk voor heel de familie
• Privézwembaden in jullie hotels en villa’s 
• Rafting met het gezin op de Ayung-rivier
• Surfles in Kuta
• Tocht met de mountainbike te midden van de rijstterrassen
• Watervallen en zwempartijen
• Snorkelen aan de koraalkliffen van Menjangan

Inbegrepen : Regelmatige lijnvluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in 
vermelde hotels of gelijkwaardig en kamer/villa type - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Vervoer in privévoertuigen met 
airco - Vermelde bezoeken met Engelstalige privégidsen, behalve de activiteiten in internationaal gezelschap - Inkomstgelden  
voor de vermelde uitstappen - Nederlandstalige contactpersoon ter plaatse in het team van lokale agent.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Visumkosten - Reisverzekeringen - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort geldig tot zes maand na terugkeer, raadplaag ons voor het visum. 
LET OP ! De visumvereisten kunnen regelmatig wijzigen, dus check ruim voor vertrek.

Europa

Denpasar

Denpasar

Ubud

Tanah Lot 
Tabanan

Gili
Jatiluwih

Sidemen

Menjangan

Batur

Penglipuran

Padangbai

1/ Oversteek naar Randu Agung (B, D)

Rit naar Gilimanuk en oversteek met de ferry van de zee-engte tussen Bali en Java. 
Verder naar Randu Agung en intrek in het charmante en prachtig gelegen Ijen Resort 
te midden van een plantage met zicht op rijstvelden en vulkanen...

2/ De ‘‘zwaveldragers’’ van de Ijen-vulkaan (B, L, D)

Vroeg in de morgen neemt de gids u mee naar Mount Ijen. Per 4x4 bereikt u het 
‘‘basecamp’’ van waaruit u te voet naar de top wandelt (ca. 1u30). Onderweg 
ontmoet u de gekende ‘zwaveldragers’ die met hun manden vol sulfiet meermaals per 
dag een lange afstand te voet afleggen. Na de verkenning van Mount Ijen terugkeer 
naar het hotel. Rest van de dag vrij.
Tip voor de moedigsten onder jullie : mogelijkheid om het hotel rond 1u ‘s nachts te 
verlaten en naar de top van de vulkaan te wandelen om zo in het donker het tover-
achtige fenomeen van de blauwe vlammen te bewonderen. Het vergt een inspanning 
maar het aanschouwen van het prachtige landschap bij zonsopgang is onvergetelijk.

3/ Terug naar Bali (B)

Vrije voormiddag. Terugrit naar Bali met oversteek per ferry van de zee-engte. Aan-
komst te Pemuteran en intrek in het hotel.
Module 3d/2n Ijen-vulkaan : vanaf € 495 pp.

Verlenging : Java & Ijen-vulkaan

PRIJS / PERS. 
BASIS 4 PERS.

CHARME SUP. + 
DESA DUNIA

CHARME SUP. + 
QUNCI POOL VILLA

CHARME LUXE + 
JEEVA KLUI

CHARME LUXE + 
MAHAMAYA

0 1 / 0 9  –  1 9 / 1 2 / 1 9 €  3 . 1 6 5 €  3 . 2 8 0 €  3 . 5 2 5 €  3 . 4 8 0
2 0 / 1 2  –  0 8 / 0 1 / 2 0 €  3 . 8 6 5 €  3 . 9 9 0 €  4 . 3 4 5 €  4 . 3 7 0
0 9 / 0 1  –  2 0 / 0 6 / 2 0 €  3 . 1 6 5 €  3 . 2 8 0 €  3 . 5 2 5 €  3 . 4 8 0
2 1 / 0 6  –  1 5 / 0 9 / 2 0 €  3 . 8 6 5 €  3 . 9 9 0 €  4 . 3 4 5 €  4 . 3 7 0
1 6 / 0 9  –  2 0 / 1 2 / 2 0 €  3 . 1 6 5 €  3 . 2 8 0 €  3 . 5 2 5 €  3 . 4 8 0

Ko r t i n g  k i n d  o n d e r  1 2 j  i n  d u b b e l - k a m e r  m e t  2  vo lwa s s e n e n  e n  ve r b l i j f  i n  t r i p l e  e n  b i j ko m e n d e 
m o d u l e s  :  g e l i e ve  o n s  te  ra a d p l e g e n  v i a  u w  re i s a g e nt.

PLAATSEN CHARME SUPERIEUR KAMER / VILLA TYPE
Ubud (2n) Puri Sunia Nandini Family Private Pool Villa (2 kamers)
Gunung Salak (2n) Bali Eco Stay Waterfall Bungalow (2 kamers)
Pemuteran (2n) Taman Sari Bali Cottage Two Bedroom Family Pool Villa
Sidemen (2n) Surya Shanti 2x Deluxe room 
Gili Trawangan (4n)
of Lombok (4n)

Mahamaya
Jeeva Klui

Two Bedroom Suite
Two Bedroom Amra Duplex Pool Villa

PLAATSEN CHARME LUXE KAMER / VILLA TYPE
Ubud (2n) Luwak Ubud Villa Two Bedroom Valley Pool Villa
Krambitan (2n) Alami Luxury Villa Two Bedroom Luxury Pool Villa
Pemuteran (2n) Menjangan Dynasty Two bedroom Tent Villa
Sidemen (2n) Wapa ri Ume Di Ume Suite (2 kamers)
Gili Meno (4n)
of Lombok (4n)

Mahamaya
Jeeva Klui

Two Bedroom Suite
Two Bedroom Amra Duplex Pool Villa

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l
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1/ Vlucht naar Jogyakarta

2/ Aankomst Jogyakarta • Magelang 
Aankomst Aankomst en transfer naar uw charmehotel, 
gelegen nabij de Borobudur. Rest van de dag vrij.

3/ Magelang “ Borobudur ” (B)

Uitgebreid bezoek aan het boeddhistische heiligdom 
van Borobudur met zijn bas-reliëfs en prachtige boed-
dhabeelden. Geniet van het landschap van palmbo-
men en eindeloze bergen. Terug naar het hotel en rest 
van de dag vrij.

4/ Magelang • Prambanan • Ujung 
Pandang (B)

Vertrek voor een bezoek aan de stad Jogyakarta en 
de hindoeïstische tempels van de Prambananan-vlakte. 
Geniet van de zonsondergang voor de transfer naar 
de luchthaven en vlucht naar Makassar (Ujung Pan-
dang). Ontvangst, transfer en check-in in uw hotel.

5/ Ujnug Pandang • Toraja-land (B, L, D)

Langere transfer naar het land van de Toraja’s. Stop 
in een dorp van de Bugi’s, buitengewone zeelieden 
wiens hoge schepen, de phinisi, nog steeds de wereld-
zeeën van deze regio bevaren. Zeevruchtenlunch met 
vis en garnalen bij Pare-Pare, gelegen aan zee. Via 
een bergweg, met mooie panorama’s, naar “ Bamba 
Puang ”, bijgenaamd de erotische heuvel. Toegang tot 
het grondgebied van de Toraja’s en check-in bij het 
hotel.
Onze grote troef voor een grondige verkenning van de 
regio : onze gidsen zijn allen echte Toraja en kennen 
de lokale taal, gebruiken en de verschillende families. 

6/ Toraja-land (B, L, D)

Na het ontbijt begint de verkenning van het land 
van Toraja. Bezoek aan de Lemo-klif, waarin voor-
oudergraven verscholen liggen. De graven worden 
beschermd door rijen ‘tau tau tau’, begrafenisbeelden 
ter nagedachtenis van de beschermende voorouders. 
Bezoek Suaya en vooral Ke’te’ Kesu, waar de Ton-
konans ouderlijke huizen en rijstgraanzolders in een 
majestueuze omgeving liggen. Het maakt het een van 

de mooiste dorpen in Azië. Mogelijkheid om de vee-
markt in Makale en het traditionele dorp Siguntu te 
bezoeken. 

7/ Toraja-land (B, L, D)

Bezoek aan andere Toraja dorpen. Afhankelijk van de 
plaatselijke ceremonies past de lokale gids het pro-
gramma aan om zo het toegewijde ceremoniële leven 
van de inwoners te ontdekken. De Toraja’s hebben hun 
rijke tradities goed weten te bewaren. 

8/ Toraja-land • Ujung Pandang •   
Denpasar • Tabanan (regio van Ubud) (B, L)

Vroeg vertrek en terug naar Makassar. Vlucht naar Bali 
en transfer naar uw hotel in de buurt van Ubud.

9/ Tabanan / Keuze van excursie (B)

a)  “ Mountainbiketoer rond Mount Batukaru ” in klein 
internationaal gezelschap. Programma : De Luhur 
Batukaru-tempel, de Unesco-rijstterrassen van Jatilu-
wih, de natuurlijke warmwaterbronnen van Angseri 
en een traditioneel Balinees dorp.

b)  “ Tamblingan, Jatiluwih en Ulun Danu ” met een 
privégids. Wandel heerlijk door de rijstterrassen van 
Jatiluwih. Vervolgens een wandeling van een uur 
door het onontgonnen oerwoud naar een vergeten 
tempel. Per kano steekt u het Tambligan-meer over, 
omgeven door bergen en jungle. Ontdekking van 
de tempel van Pura Ulun Danu, aan de oevers van 
het Bratanmeer.

10/ Tabanan • Tanah Lot • Mengwi • 
Penglipuran • Sidemen (B)

Vertrek voor het bezoek aan de vereerde Tempel van 
Tanah Lot, gevolgd door Taman Ayun, de koninklijke 
tempels van Mengwi. Oostwaarts naar het apenbos 
van Sangeh, waarna u Penglipuran bereikt. Dit dorp 
is door zijn volledig bewaarde architectuur een van 
Bali’s mooiste dorpjes! Aankomst in Sidemen en check-
in bij uw hotel, genesteld in de rijstterrassen met een 
uitzonderlijk uitzicht op het Oost-Balinese landschap en 
de berg Agung op de achtergrond.

11/ Sidemen / Keuze van excursie (B)

a)  “ De sfeer van Bali en Pura Besakih ” met een pri-
végids. Wandeling vanuit het dorp Bangun Lemah 
doorheen de plantages van koffie, cassave, ana-
nas... Vertrek naar de ‘Moedertempel’ Pura Besakih, 
de oudste en ongetwijfeld de meest majestueuze 
tempel van het eiland Bali! 

a)  “ Tenganan Hike - Tirtangganga & Bebandem ” 
met een privégids Wandel in de schaduw van de 
Agung-berg tussen de rijstvelden van Tenganan. 
Bezoek aan het Koninklijk Paleis van Tirtagan-
gangga alvorens terug te keren naar Sidemen via 
een spectaculaire weg die een prachtig uitzicht 
biedt over de terrasvormige rijstvelden van Beban-
dem.

12/ Sidemen • Gili-eilanden of Lombok (B)

Korte transfer naar Padangbai per « Speedboat » naar 
de Gili-eilanden of Lombok voor uw strandverblijf van 
3 nachten met ontbijt.

13 & 14/ Strandverblijf (B)

De GILI-EILANDEN hebben een paar honderd inwo-
ners die voornamelijk leven van toerisme, wat kust-
visserij en de kokosnootoogst. Er zijn geen gemoto-
riseerde voertuigen op Gili. U kunt er wandelen of 
fietsen. Mogelijkheid tot duiken en/of snorkelen om 
de zeeschildpadden, die symbool staan voor Gili, te 
ontmoeten… 
LOMBOK is een eiland dat zal ontroeren. In vergelij-
king met Bali is Lombok veel exotischer met heel wat 
onaangeroerde plaatsen over heel het eiland. De 
onberispelijke parelwitte zandstranden zijn in niets te 
vergelijken met de drukke stranden van Zuid-Bali, die 
vaak zeer vervuild zijn.

15/ Lombok • Terugvlucht (B)

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht

16/ Aankomst Brussel

Indonesië
De gordel van smaragd
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
16 dagen met privégids 

De “ Troeven ” van Sensations
• Verblijf in charmehotels, luxehotels en eco-lodges
• Overnachting in de buurt van de Borobudur
• Ontdek Sulawasi met een echte Toraja-gids 
• Reisroute en authentieke bezoeken ver van het toeristische 
•  Strandverblijf, weg van de massa op de rustige  

Gili-eilanden of Lombok

Inbegrepen : Internationale lijnvlucht met Singapore Airlines - Binnenlandse vluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen 
bekend bij publicatie brochure - Transfers en vervoer in privéwagens met airconditioning - Overnachtingen in vermelde hotels op basis 
of gelijkwaardig van een twin of double kamer - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Alle inkomstgelden vermeld in het 
programma en diensten van lokale privégidsen - Bijstand ter plaatse door onze lokale agent.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Visumkosten - Reisverzekeringen - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort geldig tot zes maand na terugkeer, raadplaag ons voor het visum. 
LET OP ! De visumvereisten kunnen regelmatig wijzigen, dus check ruim voor vertrek.

PRIJS PP. BASIS 2 PERS. BASIS DESA DUNIA BASIS QUNCI POOL VILLA
0 1 / 1 1 / 1 9  –  2 0 / 0 6 / 2 0 2 0 €  4 . 4 9 0 €  4 . 5 5 0
2 1 / 0 6 / 2 0  –  3 1 / 0 8 / 2 0 2 0 €  5 . 1 7 5 €  5 . 2 6 5
0 1 / 0 9 / 2 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 2 0 €  4 . 4 9 0 €  4 . 5 5 0

PLAATSEN 1ste CAT. CHARME & LUXE
Magelang (2n) Manohara ou Amata Borobudur
Jogyakarta (1n) The Phoenix Hotel
Pays Toraja (3n) Misiliana hotel
Tabanan (2n) Bali Eco Stay
Sidemen (2n) Samanvaya
Gili Trawangan (3n) of Lombok (3n) Desa Dunia of The Qunci Pool Villa

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Padang

Jakarta

Sulawesi
Borneo

Komodo

Sumba

Sumatra

LombokBali

BALI

LOMBOK

Europa

Denpasar

Jogyakarta 

Ubud

Gili
Munduk

Sidemen

Padangbai

Makassar



50  www.travel-sensations.com

1/ Vlucht naar Bangkok

2/ Aankomst in Bangkok (-)
Bij aankomst in Bangkok verwelkoming en transfer naar uw hotel in Bangkok (kamer 
beschikbaar vanaf 14u). Na de middag vertrekt u met uw privégids naar een aan-
legsteiger waar u de ferry neemt. Vervolgens vaart u verder met een bootje naar 
een verborgen historische wijk. U ontdekt er minder gekende sites : de tempel Wat 
Kalayanamitr, de Chinese tempel, de Portugese kerk, de grote witte stoepa van Wat 
Prayoon. Hij is de hoogste van de hoofdstad. Terug naar het hotel. Vrij avondmaal 
en overnachting.

3/ Bangkok (B, L)

Na het ontbijt bezoekt u het wondermooie Koninklijk Paleis en de Tempel van de 
Smaragden Boeddha. Vervolgens neemt de gids u mee naar Wat Po (of Wat Phra 
Cethuphon), de grootste en oudste tempel van Thailand. Dit is tevens een van de 
belangrijkste opleidingscentra voor Thaise traditionele massage, tijdens een korte 
sessie maakt u hier kennis mee. Lunch aan de rivier met zicht op de Wat Arun. 
Na de middag vaart u eventjes met de ferry naar Saphan Taksin. Daar neemt u 
de skytrain tot aan de wijk van de laatste zijdewevers. U bezoekt vervolgens ook 
kunstschatten in het huis van Jim Thompson. Terug naar het hotel met lokaal transport. 

4/ Bangkok • Chiang Mai (B)

Transfer (zonder gids) naar de luchthaven en vlucht naar Chiang Mai. Na de mid-
dag gaat u met de fietstaxi op ontdekking van de oude stad en de belangrijkste 
tempels : Wat Chedi Luang, Wat Phra Singh en Wat Chiang Mun. Nadien vertrek 
naar het bekende heiligdom Wat Phra Thad Doi Suthep, schitterend gelegen op een 
heuvel. Naar het hotel en check-in.

5/ Chiang Mai • Lisu Lodge (B, L, D)

Travel Sensations stelt u een respectvolle benadering voor van de bergstammen in 
het noorden. Dit programma heeft niks te maken met menselijke ‘dierentuinen’ of 
drukke trekkingroutes. Wij nodigen u uit om deze bergstreek met zijn weelderige 
vegetatie op een milieuvriendelijke manier te ontdekken met fietsen, rafting of tijdens 
een minitrekking. Verblijf in ecolodges waar u een boeiende mix beleeft van avon-
tuur, ontdekking en ontspanning.
Ontbijt in het hotel en vertrek naar de Lisu Lodge. Bij aankomst welkomstdrink en 
briefing. Een Lisu-gids neemt u onder zijn hoede en maakt met u een eerste ver-
kenning doorheen het dorp. Bij een lokale familie drinkt u thee. U ontmoet ook 
de medicijnman. Thaise lunch en vervolgens bezoek aan het cultureel centrum, 
opgericht door de dorpelingen. ’s Namiddags wandeling doorheen de rijstvelden 
en bezoek aan een biotuin. Verder keuze uit verschillende activiteiten : landelijke 
fietstocht, stoombad, traditionele massage of ontdekking van een typisch dorp per 
ossenkar. Avondmaal en voorstelling van folkloristische Thaise dansen. Overnachting 
in Lisu Lodge. 

6/ Lisu Lodge • Khum Lanna (B, L, D)

Vandaag fietstocht (13 km) doorheen de heuvelachtige streek tot aan een theeplan-
tage. In de plantage krijgt u meer uitleg over het telen van thee en de productie. 
Verdere fietstocht tot aan de pier van het dorp Mae Tang*. Daar start de afvaart van 
de rivier gedurende 45 min. in een stevige raftingboat. Picknicklunch. Verder naar 
Khum Lanna (rit ±2u in een terreinwagen). Aankomst en verwelkoming. Briefing over 
de activiteiten voor de volgende dag. Dan krijgt u kookles en zal u zelf uw traditio-
neel Thais avondmaal bereiden. Overnachting in Khum Lanna Farm.
*Uit ethische overwegingen stellen we geen olifantentochten meer voor in de regio 
Mae Tang

7/ Khum Lanna • Chiang Mai (B, L)

U wordt ‘s morgens vroeg gewekt met thee of koffie. Dan fietst u bij zonsopgang 
naar een lokale markt om inkopen te doen. Met hulp van uw gids zal u daar offerga-
ves kopen om te schenken aan de monniken. Nadien bezoek aan een traditionele 
rijstboerderij. Terug naar Lanna Farm voor het ontbijt. Vervolgens krijgt u een kook-
demonstratie over kleefrijst en bezoekt u de moestuin met het lokale fruit, groenten 
en kruiden. Na het middagmaal keuze uit meerdere activiteiten : fietstocht met gids, 
fruitcarving, stoombad of massage met kruiden. Terug naar Chiang Mai en vrije tijd 
om te kuieren over de avondmarkt. Overnachting Chiang Mai.

8/ Chiang Mai • Phuket • Koh Yao Noi (B)

Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven en vlucht naar Phuket. Transfer met een 
speedboat naar Koh Yao Noi. Bij aankomst, korte transfer naar het hotel van uw 
keuze.

9 &10/ Koh Yao Noi (B)

Verblijf in in het hotel van uw keuze op basis van kamer en ontbijt.

11/ Koh Yao Noi • Phuket • Bangkok • Terugvlucht (B)

Vrije tijd tot het uur van transfer per boot naar Phuket en terugvlucht via Bangkok. 

12/ Aankomst Brussel

Thailand
Thailand, anders bekeken
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
12 dagen met privégids en chauffeur

De “ Troeven ” van Sensations
•  Rondreis met authenticiteit, ongewone ontmoetingen en interessante 

activiteiten
•  Verblijf in de Lisu Lodge, beheerd door deze minderheid
•  Verblijf in Khum Lanna, een plattelandswoning ingericht als 

charmehotel 
• Keuze strandverblijf, ver van het massatoerisme

Inbegrepen : Internationale vluchten en binnenlandse vluchten (2) - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend 
bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : 
ontbijt, L : lunch, D : diner) - Transfers en transport met privévoertuigen met airco - Engelstalige privégidsen in Bangkok en 
Chiang Mai, niet-privé in Lisu Lodge en Khum Lanna - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, persoonlijke uitgaven en fooien - Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag 
(brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

PLAATSEN CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Bangkok (2n) Riva Surya ou Avani Anantara Riverside
Chiang Mai (2n) The Rim Resort Na Nirand of The Makka
Lisu (1n) Lisu Lodge Lisu Lodge
Lanna (1n) Khum Lanna Khum Lanna
Koh Yao Noi (3n) Koh Yao Paradise Resort Koh Yao Paradise Resort

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Bangk ok l l l l l l l l l l l l

Chiang Mai  /  Noord l l l l l l l l l l l l

K oh Samui l l l l l l l l l l l l

Phuk et l l l l l l l l l l l l

Koh Tao

Hua
Hin

Europa

Bangkok

Ayutthaya

Lop Buri

Uthai Thani

Sukhothai

Lampang

Chiang Rai

Chiang Mai

Lisu Lodge Khum Lanna

Koh Samui

Koh Yao Noi
Phuket

PRIJS / PERS.
KAMER DBL / TWIN

BASIS 2 
VOLW.

BASIS 4 
VOLW.

BASIS 6 
VOLW.

SINGLE 
TOESLAG

KORT. 
3DE PERS*

KORT. 
-12 JAAR*

CHARME SUPERIEUR
01/11- 20/04/2020 € 3.440 € 3.205 € 3.130 € 925 € -105 € -270
21/04 - 31/10/2020 € 3.210 € 2.980 € 2.895 € 705 € -90 € -255
CHARME LUXE
01/11 - 20/04/2020 € 3.555 € 3.325 € 3.245 € 1.005 € -115 € -280
21/04 - 31/10/2020 € 3.275 € 3.045 € 2.965 € 740 € -100 € -265
* : die de kamer deelt met 2 volwassenen
(*) Hoogseizoen en vlucht toeslag : + € 290 / pers  
(vanaf 20/12/2019 tot 10/01/2020 & vanaf 26/06/2020 tot 31/08/2020)
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1/ Vlucht naar Bangkok

2/ Per long-tail boat door Bangkok (-)
Aankomst Bangkok. Onthaal en transfer naar je hotel. Kamers zijn beschikbaar 
vanaf 14u, een vroege check is mogelijk (op aanvraag). Vrije tijd. In de namiddag 
nadere kennismaking per long-tail boat met de khlongs (kanalen) van de wijk Thon-
buri. Vervolgens bezoek aan de spectaculaire ‘Tempel van de Dageraad’, de Wat 
Arun, langs de rivier Chao Phraya. Terug naar het hotel.

3/ Met de fiets door Bangkok en bezoek aan het Koninklijk 
Paleis (B, L)

Ontdek met de fiets een van de meest ongerepte buurten van Bangkok, die je bereikt 
met de boot vroeg in de ochtend. Je voelt je plotseling ondergedompeld in een 
andere wereld, terugreizend in de tijd. Wandel over kleine verharde en verhoogde 
paden, over smalle wegen in de schaduw van kokospalmen, langs tuinen, planta-
ges en traditionele houten huizen. Na een lichte snack verken je het Koninklijk Paleis, 
met zijn vergulde spitsen, zijn chedi ‘s en zijn ‘Tempel van de Smaragden Boeddha’. 
In de late namiddag terug naar het hotel.

4/ De verloren stad Ayutthaya per “ tuk tuk ” (B,L, D)

Vertrek ‘s ochtends van Bangkok naar Ayutthaya. Je neemt plaats in een “ Kermit ”-tuk-
tuk (een soort grote tuktuk) en rijdt langs de rivier richting de overblijfselen van de 
voormalige hoofdstad, waar je o.a. de Wat Phra Si Sanphet bezoekt, het symbool 
van Ayutthaya, en de Wat Mahathat, met zijn Boeddha-hoofd fotogeniek ingesloten 
in de wortels van een Banyan-boom. Je rijdt verder in de mini-van richting Wat Chai 
Mongkol, met zijn liggende Boeddha en imposante beelden. Aan de rand van het 
eiland bezoek je ook de majestueuze Wat Chaiwatthanaram. Lunch in een lokaal 
restaurantje. Je reist verder noordwaarts, richting Suphanburi. Inscheping voor een 
boottochtje op de rivier, door vredige buurten en langs slaperige huizen. Aankomst 
aan de ponton van jouw privé-villa. Avondmaal in de villa.

5/ Het Thaise platteland verkennen (B, L, D) 

Een ruime waaier aan mogelijkheden staat hier tot je beschikking. Je kan vroeg 
opstaan om het dagelijks ritueel van de bedelende monniken te observeren, waarbij 
de lokale bevolking hen vooral voedsel aanbiedt om verdiensten te verwerven. 
Je kan er voor kiezen om te gaan vissen in het gezelschap van een dorpeling : 
mogelijke vangst bestaat uit vis, riviergarnalen... Die je erna kunt laten klaarmaken. 
Een fietstocht door het dorp en langs pittoreske rijstvelden behoort eveneens tot de 
mogelijkheden. Lunch bij de villa, tenzij je liever in een klein lokaal restaurantje wilt 
gaan lunchen. Gelegenheid om de boot te nemen, waarmee je langs sluimerende 
oevers vaart, langs lokale huizen en tempels... Aan de rand van het dorp, in de late 
namiddag, komen de mensen bij elkaar om samen fitnessoefeningen te doen, om 
petanque te spelen... Tenzij je verkiest om “ thuis ” rond te hangen, genietend van 
fruitsap, thee, het zwembad dat naar je lonkt. Avondmaal bij de villa.

6/ Met de trein naar de rivier Kwai en een sfeervol kampvuur 
(B, D)

Vertrek naar Kanchanaburi. Halte aan de oorlogsbegraafplaats van de geallieerden 
en bezoek aan het lokaal museum gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Stop 
bij de wereldbekende brug over de rivier Kwai, die je ook kan oversteken. Treinrit 
over de heuvelflank langs de rivier. In de namiddag, check-in in het Hintok River 
Camp, een comfortabel tentenkamp gelegen aan de rivier in een prachtige groen-
rijke omgeving. Je kan de fiets nemen voor een tochtje op het platteland naar het 
nabijgelegen dorp. Rest van de dag vrij. 

7/ Ontmoeting met olifanten (B, L, D)

Speciale ontmoeting met olifanten in een buitengewoon kamp. Hier is er geen 
sprake van shows of olifantenritten, hier ijvert men ervoor om aan oudere of zieke 
olifanten een goede opvang en nazorg te bieden. Je kan deelnemen aan diverse 
activiteiten : het oogsten en herplanten van fruit, suikerriet, de maaltijden van de dik-
huiden helpen klaarmaken, hen mee een bad geven in de rivier. De kinderen kunnen 
deelnemen aan een workshop waar ze een klein olifantenbeeldje leren maken. De 
lunch wordt in het kamp geserveerd. Terug in de late namiddag. 

8/ Vertrek naar het strand (B, L)

Na het ontbijt terugrit naar Bangkok. Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar 
Phuket. Bij aankomst verwelkoming door je lokale gids en transfer naar Khao Lak, 
waar het hotel gelegen is, op ongeveer 1,5 uur rijden van de luchthaven. Aankomst 
‘s avonds en intrek in het hotel. Vrij avondmaal.

9 tot 11/ Strandverblijf (B)

12/ Khao Lak • Terugvlucht (B)

Vrije tijd tot je transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Thailand
Thailand met het gezin
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
13 dagen met privévoertuig en Engelstalige gidsen

De “ Troeven ” van Sensations
• Zwembad in ieder hotel
• Fietstocht Bangkok
• Treinrit en charme-kamp op de oevers van de rivier Kwai
•  Verblijf in een privévilla, met talrijke mogelijke activiteiten :  

fietsen, kanoën, vissen, zwemmen…
• Prachtige stranden in het zuiden

Koh Tao

Hua
Hin

Europa

Bangkok

Ayutthaya
Suphanburi

Kanchanaburi

Koh Samui

Khao Lak

Phuket

Inbegrepen : Internationale vluchten met Thai Airways - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie 
brochure - Overnachtingen in dubbele kamer, twin of gezinskamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Engelstalige 
lokale gidsen volgens programma - Transfers en transport in privévoertuig met airco - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, 
L : lunch, D : diner) - Toegangsgelden tot de sites, musea en nationale parken - Onze assistentie en die van ons lokaal 
agentschap ter plaatse.
Niet inbegrepen : Alle niet-vermelde diensten bij ‘Inbegrepen’ - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, 
reservatieklasse...) - Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Bangk ok l l l l l l l l l l l l

Chiang Mai  /  Noord l l l l l l l l l l l l

K oh Samui l l l l l l l l l l l l

Phuk et l l l l l l l l l l l l

PLAATSEN CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Bangkok (2n) Riva Surya **** Anantara Riverside *****
Suphanburi (2n) Privé charme villa**** charme Privé charme villa**** charme
Kanchanaburi (2n) Hintok River Kwai Camp *** Hintok River Kwai Camp ***
Khao Lak (4n) Khaolak Paradise ***+ Sarojin *****

PRIJS / PERS.
KAMER DBL / TWIN

BASIS 2 
VOLW.

BASIS 4 
VOLW.

BASIS 6 
VOLW.

SINGLE 
TOESLAG

KORT. 
3DE PERS*

KORT. 
-12 JAAR*

CHARME SUPERIEUR
01/11 - 20/04/2020 € 4.195 € 3.440 € 3.180 € 1.190 € -155 € -320
21/04 - 31/10/2020 € 3.805 € 3.050 € 2.790 € 795 € -135 € -300
CHARME LUXE
01/11 - 20/04/2020 € 4.995 € 4.255 € 3.995 € 1.970 € -195 € -360
21/04 - 31/10/2020 € 4.175 € 3.420 € 3.160 € 1.135 € -160 € -325
* : die de kamer deelt met 2 volwassenen
(*) Hoogseizoen en vlucht toeslag : + € 290 / pers  
(vanaf 20/12/2019 tot 10/01/2020 & vanaf 26/06/2020 tot 31/08/2020)
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1/ Vlucht naar Mandalay via Bangkok
Vlucht naar Mandalay via Bangkok.

2/ Aankomst Mandalay
Mandalay is de 2de grootste stad in Myanmar en is de laatste koningsstad van het 
land. Aankomst en transfer (±1u) naar het hotel. Vrije tijd. In de late namiddag ver-
trek naar de Mahamuni-pagode. U sluit de dag af met een bezoek aan het klooster 
Shwe Kyin, waar de monniken zich klaarmaken voor het avondgebed. 

3/ Mandalay (B, L)

Vertrek met uw gids naar de lokale markt waar u wandelt langs de verschillende 
kraampjes met lokale producten. Vervolgens kookles in een restaurant en lunch. U 
kunt ook een andere activiteit kiezen : een rit met een fietstaxi langs de markten en 
eetstalletjes waar u lokale specialiteiten kunt proeven. Na de middag bezoekt u de 
Kuthodaw-pagode met de 729 marmeren tabletten die de Heilige Boeken voorstel-
len. Wandeling tot de Shwe Nan Daw. Nadien vertrek naar de Yankin-heuvel, 
onderweg doorkruist u rijstvelden en typische dorpen. De heuvel is een rustige plek 
met talrijke kloosters en heiligdommen. U bezoekt een klooster waar de meeste mon-
niken Engels leren. Tijdens de ontmoeting spreken ze met plezier over hun dagelijks 
leven en hun geloof. Op de heuvel geniet u van een panoramisch zicht. 

4/ Mandalay • Sagaing • Amarapura • Ava (B)

Vertrek naar Sagaing, waar meer dan 3000 monniken en nonnen wonen. De heu-
vel is dan ook bezaaid met kloosters en tempels. U bezoekt de lokale markt en een 
dorpje bekend voor de pottenbakkers. Verder naar de voormalige koningsstad Ava 
en verkenning per koets. In Amarapura, de voorlaatste koningsstad van Myanmar, 
bezoekt u een zijde-atelier en het klooster van Mahagandayon. Vervolgens verder 
naar de teakhouten brug van U Bein. Terugrit naar Mandalay en vrije avond. 

5/ Mandalay • Monywa (B)

Vroeg vertrek naar Monywa, gelegen aan de Chindwinrivier. Onderweg halte bij 
de pagoda van Thanboddhay met haar 50.000 boeddhabeelden en de pagoda 
Boditahtaung waar u het grootste boeddhabeeld van het land ziet. Met een lokale 
truck bezoekt u de bijzondere grotten van Po Win Taung en Shwe Ba Taung. Naar 
het eenvoudige hotel en vrije avond.

6/ Monywa • Pakkoku • Bagan (B)

Rit naar Pakkoku langs de rivier, een route die zelden gevolgd wordt door toeristen. 
U ontdekt zo het diepe en authentieke platteland. Aankomst in Pakkoku rond de 
middag. De stad is gelegen op de westelijke oever van de Irrawaddy. U gaat aan 
boord van een boot die u naar Bagan brengt en geniet 2 uur lang van een aange-
name tocht. Aankomst in Bagan en transfer naar het hotel.
Opmerking : indien het waterniveau te laag is, wordt de boottocht vervangen door 
een transfer met een privévoertuig.

7/ Bagan per fiets (B) 

Optionele ballontocht over Bagan bij zonsopgang (van november tot maart, vanaf 
€ 345 pp, op voorhand te boeken)
Vertrek per e-bike voor een eerste ontdekking van deze bijzondere plek, vol tempels 
en pagodes. U bezoekt enkele dorpen en maakt kennis met de lokale bevolking. 
Terug naar het hotel. Na de middag neemt een koets u mee naar de belangrijkste 
tempels zoals Shwezigon, Ananda, Thatbyinnyu en Sulamani. Vervolgens geniet u 
van een prachtige zonsondergang met zicht op de vlakte van Bagan. 
Opmerking : fietstocht en koets kunnen vervangen worden door privévoertuig. 

8/ Bagan • Nyaung Shwe • Lake Inle (B)

Vlucht naar Heho. Nadien rit naar Nyaung Shwe, de toegangspoort tot het meer 
van Inle. Bezoek aan het klooster met de ovalen vensters. Verdere verkenning van 
het stadje en van het dagelijkse leven aan de oevers van het meer. 

9/ Lake Inle (B)

Vertrek met een privéboot op het meer. U ziet poëtische landschappen, paaldorpen, 
lokale markten. Ontmoeting met de Intha en hun drijvende tuinen. Bezoek aan de 
ochtendmarkt. Verder naar de belangrijkste tempel van het meer, de Phaung Daw 
Oo pagode en naar het Pao-dorp Indein met bezoek aan de tempel omringd door 
honderden pagodes. Terug per boot naar het hotel.

10/ Inle • Heho •Yangon (B)

Transfer met de boot naar Nyaung Shwe en verder naar de luchthaven van Heho 
voor de vlucht naar Yangon. Onthaal en transfer naar het hotel. In de namiddag ver-
kent u de voormalige hoofdstad met bezoek aan de mythische Shwedagon-pagode 
en wandeling door het centrum van Yangon.

11/ Yangon en terugvlucht (B)

U neemt samen met de inwoners van Yangon een lokale of ‘circular’ trein. Bezoek 
aan een markt en vervolgens rit met een riksja door de Indische en Chinese wijk. Dit 
zijn enkele uren waarbij u veel ‘couleur locale’ opsnuift! Terug naar het hotel en vrije 
tijd tot de transfer naar de luchthaven voor de internationale terugvlucht. 

12/ Aankomst Brussel

Myanmar
Ontdekking van Het Gouden Land
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
12 dagen met privégids

De “ Troeven ” van Sensations
• Vertrek vanuit Brussel met Thai Airways met één enkele tussenstop 
• Mandalay : kooklessen en rikshaw-tocht
• Bagan ontdekken per fiets of koets
• Originele activiteiten en bezoeken buiten de platgetreden paden

Inbegrepen : Lijnvlucht met Thai Airways - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - 
Binnenlandse vluchten Bagan / Heho / Yangon - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig 
- Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Vervoer in privévoertuigen met airco - Diensten van Engelstalige 
privégidsen (1 per stad) - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven – Visumkosten – Reisverzekeringen - Alle niet vermelde 
diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.
Optie : Toeslag voor een Nationale Gids vanuit Mandalay naar Yangon + € 750 (totaal)

PLAATSEN 1ste CAT. & CHARME CHARME LUXE
Mandalay Bagan King Hotel 3* Hotel Red Canal 4*
Monywa Win Unity (Monywa) 2* Win Unity (Monywa) 2*
Bagan Areindmar Hotel 4* The Hotel @Tharabar Gate 4*
Inle Inle Heritage - Stilt Houses 4* Inle Princess Resort 4* 
Yangon Chatrium Hotel 4* Savoy Hotel 5*

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Ngwe Saung

Myittyina

Loi-Kaw

Sittwe

Moulmein

Putao
(Malikha 
Lodge)

Gouden Rots

Ngapali 

Europa
Bangkok

Monywa

Mandalay

Bagan

Heho

Inlemeer

Yangon

11/ Yangon • Kyaikthiyo (Gouden Rots) (B, L, D)

Rit naar de indrukwekkende Gouden Rots die volgens de legende balanceert op een 
haar van de Boeddha. Het is een van de belangrijkste boeddhistische heiligdommen 
van het land. 

12/ Gouden Rots • Mawlamyine (B, L, D)

Tweede bezoek aan de Gouden Rots en zijn pelgrims. Rit naar Mawlamyine, een 
commerciële haven in de Mon-provincie aan de oever van de Thanlwin-rivier. Bezoek 
van de stad en tocht met een prauw naar een eiland dat uitsluitend door nonnen en 
monniken wordt bewoond en een labyrint is van ontelbare stoepa’s en goddelijke 
beelden. Zonsondergang vanuit de pagode van Kyaikthanlan.

13/ Mawlamyine • Hpa-An (B, L, D)

Bezoek aan de Zaygyi-markt langs de havenmuren waar Indiërs, Mon, Birmezen en 
Karens onderhandelen in een rauwe, lokale sfeer. Rit met een pushbike en wandeling 
langs de Thanlwin-rivier. Bezoek aan het het klooster Kyaung Seindon Mibaya. Vertrek 
naar Hpa-An via een Mon-dorp waar boeddhisten en moslims samen leven. Bezoek 
aan het U Nar Aout-klooster en de Kawgun-grot.

14/ Hpa-An • Bago • Yangon (B, L, D)

Rit naar Bago met haltes in typische dorpjes. Wandeling door de grote lokale markt 
aan de oevers van de rivier en bezoek aan de pagode van Hinthargone, gewijd aan 
de cultus van de ‘nat’. Aankomst in Yangon in de late namiddag. 

15/ Yangon • Terugvlucht (B)

16/ Aankomst Brussel
PLAATSEN CHARME

Prijs/ pers : € 990 op basis van 2 personen, 
met een Franstalige privégids

Kyaikthiyo Mountain Top Hotel
Mawlamying Hotel Suggati
Hpa An Keinnara Hpa-An

VERLENGING Strand van Ngapali 4 dagen/3 nachten
Inclusief binnenlandse vlucht, transfers en verblijf met ontbijt
Amata Resort 4* : € 760 pp. in dubbele kamer
Sandoway Resort 5* : € 1.090 pp. in dubbele kamer
Meer details over deze verlenging kunt u aanvragen via uw reiskantoor.

VERLENGING “ GOLDEN ROCK ” - 5 dagen / 4 nachten : vanaf € 990 

PRIJS / PERS.
01/11/2019 – 31/10/2020 (*)

BASIS 2 PERS. BASIS 4 PERS. BASIS 6 PERS.
SINGLE  

TOESLAG

CHARME € 3.350 € 2.980 € 2.860 € 860
CHARME LUXE € 3.790 € 3.435 € 3.310 € 1.315
(*) Kerst en paasvakantie (raadpleeg ons op aanvraag).
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1/ Vlucht naar Vientiane 

2/ Vientiane (L, D)

Onthaal en transfer naar het hotel. Bezoek aan de stad Vientiane. Ontdekking van 
de Wat Sisaket en de Wat Phra Keo, tempel van 1565 waar de beroemde Sma-
ragden Boeddha werd ondergebracht. Verkenning van de Pha That Louang, een 
klooster met een grote stoepa. Het staat symbool voor de natie en vertegenwoordigt 
zowel de boeddhistische religie als de Laotiaanse soevereiniteit. Panoramisch uit-
zicht op Vientiane vanop de top van de Patuxaï. Kuieren op de Talat Sao-markt. In 
de late namiddag wandeling langs de Mekong-rivier.

3/ Vientiane • Phou Khao Khouay NP • Vientiane (B, L, D)

Vertek naar Phou Khao Khouay NP. Aan de waterval van Pha Say start een wan-
deltocht doorheen een weelderig stukje natuur. Het park is bekend om zijn variëteit 
aan wilde orchideeën. Lunch aan de rivier en verder naar de watervallen van Tad 
Say, de meest indrukwekkende van het park. De wandeltocht is toegankelijk voor 
iedereen, de twee gidsen kunnen de wandeling steeds aanpassen, zelfs op maat 
van kinderen. Terug naar het hotel.

4/ Vientiane • Oudom Xay • Muang La (B, L, D)

Transfer en vlucht naar de stad Oudom Xay, in het hart van Loas. In deze streek leven 
vooral de etnische minderheden Khamu en Tay Dam op de bergflanken. Check-in 
en geniet daarna van een muziekshow en traditionele Khamu-dansen. In de late 
namiddag klimt u naar de top van de That om de zonsondergang te bewonderen. 
Bezoek aan de zeer kleurrijke markt van Oudom Xay. Hier ontmoeten Chinese en 
Vietnamese verkopers elkaar om te handelen met verschillende etnische groepen uit 
de omliggende bergen.

5/ Muang La • Dorpen van Ikhos, Akha & Lahu (B, L, D)

Vertrek met de wagen of minibus om de dorpen van de Tibeto-Birmaanse bergstam-
men Ikhos en Akha te ontdekken. Deze zeer geïsoleerde stammen leven in afge-
legen gebieden, waar ze leven van landbouw en handel. Akha-vrouwen dragen 
verrassende hoeden versierd met geldmunten. Na de lunch ontdekt u het dorp in 
de buurt van het resort en bezoekt u een lokaal zoutwinningsproject. Vrije tijd om te 
genieten van de verschillende activiteiten van het resort : warmwaterbad, sauna of 
massage (betalend).

6/ Oudom Xay • Muang Khua • Muang Ngoi • Nong Khiaw (B, L, D) 

Rit van ±1u30 naar Muang Khua waar u de rivier Nam Ou met een traditionele, 
trage boot afvaart. Na 3u varen komt u aan in Muang Ngoï. U wordt overweldigd 
door de prachtige steile karstrotsen. U maakt een stop in Thai Ed, een prachtig 
dorpje gelegen aan de Nam Ou met een tropische sfeer dankzij de kokospalmen 
en de vele hutten. Lunch in een lokaal restaurant. Nadien maakt u een wandeling 
(±2u) te midden van de rijstvelden en de steile karstrotsen. Vervolgens verder met de 
boot tot aan Nong Khiaw. 

7/ Nong Khiaw • Luang Prabang (B, L, D) 

Vertrek naar Luang Prabang. Bezoek aan dorpen van de bergstam Lus te Bane Na 
Yang en Bane Hat Kao. Middagmaal in een lokaal restaurant. Vervolgens verdere 
rit naar Luang Prabang. Op 30 km ten noorden van Luang Prabang steekt u de 
Mekong over en bezoekt u de boeddhistische grotten van Pak Ou met duizenden 
boeddha’s. In de late namiddag aankomst in de vroegere koninklijke hoofdstad en 
nu Unesco-werelderfgoed. 

8/ Luang Prabang (B, L, D)

Een dag volledig gewijd aan het ontdekken van de schatten van de koninklijke 
hoofdstad per tuktuk. Klim naar de top van de Phousi-berg om het mooiste panorama 
van de stad te ontdekken. De Wat Xieng Thong is waarschijnlijk de mooiste pagode 
van heel Laos. Wandeling van tempel tot tempel, via smalle steegjes waar oude 
koloniale huizen en groene eilandjes met kokospalmen elkaar kruisen. De gegidste 
tocht gaat verder in het oude stadsdeel met de Wat Aham, Wat Visoun en de That 
Mak Mo in de vorm van een watermeloen. Lunch in het Mango 3 Nagas, gekend 
voor zijn fusion food. Bezoek aan Wat Phraphoutthabat, het klooster van de voet-
afdruk van Boeddha, en Wat Xieng Mouane waar het ambacht van het stencilen 
wordt onderwezen.

9/ Luang Prabang (B, L, D)

Bij het krieken van de dag ziet u een groot aantal monniken door de oude stad trek-
ken. Zij zamelen giften in van de dorpelingen. Na het ontbijt bezoekt u het nationaal 
museum, gesitueerd in het voormalige koninklijk paleis. Verder bezoek aan de Wat 
May, Wat Manorom en de Wat That Louang, waar de leden van de koninklijke 
familie gecremeerd werden. Ontdekking van de prachtige Kuangsi-watervallen. 
Diner in het restaurant Manda.

10/ Luang Prabang • Terugvlucht (B) 

Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht via Bangkok. 

11/ Aankomst Brussel

Laos
Anders bekeken
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
11 dagen met privégids

De “ Troeven ” van Sensations
•  Verblijf in de eco-lodge van Muang La, waar activiteiten op maat 

worden aangeboden
•  Mooiste verborgen etnische dorpen
•  Phou Khao Khouay NP
• Luang Prabang : optioneel verblijf in geklasseerde gebouwen
• Maak de bedeltocht van de monniken in de vroege ochtend mee

Inbegrepen : Internationale vluchten vanuit Brussel - Binnenlandse vlucht 
Vientiane / Oudom Xay - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend 
bij publicatie - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of 
gelijkwaardig - Transfers en transport in privévoertuigen met airco - Lokale 
Engelstalige privégidsen en vermelde activiteiten - Vermelde maaltijden (B : 
ontbijt, L : lunch, D : diner).
Niet inbegrepen : Dranken, persoonlijke uitgaven en fooien - 
Reisverzekeringen -Visumkosten ($ 35 ter plaatse) - Een mogelijke vluchttoeslag 
(brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort - Visum.

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
0 1 / 1 0  –  3 0 / 0 4 / 2 0 €  3 . 4 8 5 €  4 . 3 7 5 €  5 . 4 5 0
S i n g l e  to e s l a g €  7 7 5 €  1 . 0 8 0 €  2 . 0 1 5
0 1 / 0 5  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  3 . 3 7 0 €  4 . 0 7 5 €  4 . 9 1 0
S i n g l e  to e s l a g €  3 7 0 €  7 8 0 €  1 . 5 1 5
To e s l a g  ve r b l i j f  i n  M u a n g  La  i n  p l a at s  va n  Na m k yat  Yo r l a  Pa  (Ch a rm e  St a n d a a rd )  :  + €  2 7 5 / p e r s.

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Vientiane (2n) Mandala Boutique Mandala Boutique Ansara (chambre Sawy)
Oudom Xay / Muang La (2n) Namkat Yorla Pa Namkat Yorla Pa Muang La
Nong Kiaw (1n) Nong Kiau Riverside resort Nong Kiau Riverside resort Mandala Ou
Luang Prabang (3n) My Dream Boutique Resort My Dream Boutique Resort La Résidence Phou Vao

K l imaat J F M A M J J A S O N D

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Mekong

Bangkok
Chiang Rai 

Europa

Oudom Xay

Muang La

Vientiane

Luang Prabang

Nong Khiaw
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1/ Vlucht naar Hanoi

2/ Aankomst Hanoi (L, D)

Bij aankomst wordt u opgewacht door uw lokale gids. Transfer naar het hotel (kamer 
beschikbaar vanaf 14u). Lunch. In de namiddag verkenning van het oude centrum 
en de omgeving van het Hoan Kiem-meer per fietstaxi. Avondmaal in een lokaal 
restaurant. 

3/ Hanoi (B, L, D)

Vandaag onthullen de geheimen van Hanoi zich : het Ho Chi Minh Mausoleum 
en de paalwoning waarin hij leefde, de duizend jaar oude Eénpilaarpagode, de 
Literartuurtempel, de tempel van Quan Thanh en de pagode van Tran Quoc. Lunch 
in het restaurant ‘Brother Café’ en vrije tijd in het hotel of om nog even in de stad te 
kuieren. Diner in het elegante Ly Club.

4/ Ha Noi • Halong (B, L, D)

Ochtend-initiatie Tai Chi. Daarna een traditioneel Vietnamees ontbijt : Pho, een zeer 
rijke bouillonsoep, klaargemaakt in de kleine steegjes. Rond 9 uur transfer naar 
Halong Bay waar u inscheept op een traditionele houten jonk. Middagmaal aan 
boord : vers gevangen vis en zeevruchten. Overnachting op het schip. Mogelijkheid 
om te verblijven op een privéjonk met 1 tot 2 kajuiten. (Toeslag op aanvraag)

5/ Halong • Hanoi en vlucht naar Hue (B, L, D)

Sta ’s morgens vroeg op om te genieten van de zichten. Na het ontbijt aan boord 
vaart u verder in de prachtige omgeving. Eenmaal terug aan land transfer naar 
Hanoi via de Rode Rivier-delta. Onderweg brengen jullie een bezoek aan de But 
Thap Pagode, de grootste boedhistische tempel van Vietnam. Vanop de luchthaven 
van Hanoi vliegt u naar Hue. Verwelkoming en transfer zonder gids naar het hotel. 
Diner en overnachting in het hotel. 

6/ Hue (B, L, D)

Bezoek aan de keizerlijke stad per riksja. Lunch in het Y Thao restaurant, waarna u 
de kleine typische markt van Dông Ba bezoekt en wat vrije tijd heeft om de stad te 
ontdekken. Diner in een lokaal restaurant.

7/ Hue • Danang • Hoi An (160 km) (B, L, D)

In de ochtend een zeer aangename fietstocht (of per mototaxi voor wie niet kan 
fietsen) naar het dorp Phu Mong met een stop onderweg om een typisch tuinhuisje 
in Hue te bezoeken. Vervolg van de fietstocht naar de Thien Mu-pagode. Boottocht 
naar het Keizerlijke Mausoleum van Minh Mang. Lunch en verder naar Danang via 
de Hai Van Pass. Bezoek aan het Cham Museum. Vervolg naar Hoi An, diner en 
overnachting.

8/ Hoi An (B, L, D)

Na het ontbijt een wandeling door de oude stad met zijn prachtige houten koop-
manshuizen en de Japanse overdekte brug van het Tan Ky huis. Fietstocht in het vis-
sersdorp (±5 km). In Tra Que worden aromatische kruiden zoals munt en basilicum 
biologisch geteeld. In de namiddag kunt u de lokale specialiteit proeven. In Hoi An 
cruise op de rivier bij zonsondergang. ‘Volle Maan’-diner in een restaurant aan de 
oevers.

9/ Hoi An • Danang • Saigon (B, L, D)

Vrije voormiddag om in de oude stad te vertoeven. Transfer zonder gids naar 
Danang. Vlucht naar Saigon en transfer naar de stad. Bezoek aan de Chinese 
Cholonwijk met de levendige Binh Tay markt en de pagode Thien Hau. Lunch in 
een lokaal restaurant. Check in en bezoeken in de stad : Het coloniale postgebouw, 
de kathedraal ‘Notre-Dame’ en de typische Dong Khoi straat. Avondmaal in een 
lokaal restaurant. 

10/ Saigon • Cai Be • Cruise aan boord van de Bassac (B, L, D)

Transfer over de weg naar Cai Be (140 km - 3 uur) in het hart van de Mekong-delta. 
Bezoek de delta aan boord van de Bassac, een unieke ervaring in een zeer intieme 
setting. Introductie van de boot en de bemanning, waarna u zich kunt installeren 
in uw hut. Vertrek naar Cho Lach, aan de Tien Giang-rivier. Lunch aan boord en 
even verpozen. Splitsing in het kanaal Cho Lach, midden in het verkeer van de 
rijstsboten. Bezoek aan een dorp, ideaal om de levensstijl en gastvrijheid van de 
inwoners van de regio te ervaren. Ontdek de omliggende boom- en rijstvelden. 
Welkomstglas aan boord en zonsondergang op het dek. Diner aan boord. De boot 
meert aan bij de kleine drijvende markt van Tra On. Overnachting aan boord in 
een comfortabele hut.

11/ Tra On • Can Tho • Saigon (B, L, D)

Vanaf het eerste zonlicht kunt u genieten van de magische sfeer over de delta. Ont-
bijt terwijl de boot op de drijvende markt van Tra On vaart. Verder naar Can Tho 
met de drijvende markt van Cai Rang. Transfer met uw bagage naar een lichtere 
boot voor een bezoek aan de markt, de kanalen en de plantages. Aankomst in 
Ninh Kieu, Can Tho, in de late ochtend. Lunch. Terugkeer met de auto naar Saigon, 
aankomst in de late namiddag. Check-in bij het hotel. Diner in een lokaal restaurant.

12/ Saigon (zonder gids) • Terugvlucht (B)

Vrije ochtend (kamers beschikbaar tot het middaguur) en dan een transfer naar de 
luchthaven voor de terugvlucht. 

13/ Aankomst Brussel

Vietnam
De hoogtepunten van Vietnam
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
13 dagen met privégids

De “ Troeven ” van Sensations
• Volpension
• De klassiekers : Halong Bay, keizerlijk Hue, Saigon... 
• Leuke activiteiten : Tai Chi initiatie, fietstochten... 
• Ontdek de Mekong-delta aan boord van de Bassac-jonk 
• Bezoek de mooiste drijvende markten van Azië 

Inbegrepen : Internationale vluchten vanuit Brussel - Luchthaventaksen en 
brandstoftoeslagen bekend bij publicatie - Overnachtingenin vermelde hotels 
of gelijkwaardig - Transfers en transport in privévoertuigen met airco - Lokale 
Engelstalige privégidsen op iedere bestemming. - Vermelde maaltijden (B : 
ontbijt, L : lunch, D : diner).
Niet inbegrepen : Dranken, persoonlijke uitgaven en fooien - 
Reisverzekeringen - Visumkosten en mogelijke lokale luchthaventaksen - Een 
mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde 
diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort - Visum.

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
0 1 / 0 9 / 1 9  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  3 . 6 9 0 €  4 . 2 9 0 €  5 . 9 9 0
S i n g l e  to e s l a g €  6 6 5 €  1 . 1 3 5 €  2 . 5 4 0

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Hanoi (2n) Hanoi La Siesta Hotel Intercontinental Westlake Sofitel Legende Métropole (Premium rooms)
Halong Bay (1n) Jonque Dragon Pearl Jonk Red Dragon Privé-jonk
Hue (2n) Villa Hue Pilgrimage Village (Villa deluxe) La Residence Hotel & Spa (Superieur rooms)
Hoi An (2n) Ancient House Village Chic Hoi An Victoria Hoi An Beach Resort
Saigon (2n) Silverland Charner Villa Song Park Hyatt 
Can Tho (1n) Bassac Bassac Bassac

K l imaat J F M A M J J A S O N D

Rondre is l l l l l l l l l l l l
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1/ Vlucht naar Saigon

2/ Aankomst Saigon (D) 

Ontvangst op de luchthaven en transfer naar het hotel. 
Ontdekking van het koloniale Saigon met zijn kathe-
draal, het postkantoor... Een wandeling over de grote 
boulevards, waar de voormalige Catinat Street naar 
de Saigon Opera House leidt. Diner in het restaurant.

3/ Saigon (B, L) 

Op weg naar een dorp met biologische landbouw. 
Wandeling in de tuin van een prachtig huis waar u 
samen met de Engelstalige chef de exotische groenten 
kiest. Samen koken. Na het proeven ontdekt u de Chi-
natown van Cholon, de Bin Tay-markt en de Chinese 
kruideniersweg. In de late namiddag wordt u onder-
gedompeld in de Vietnamese koffiecultuur, in een klein 
steegje van de stad.

4/ Saigon • Cai Be • Phu An • Dong Hoa 
Hiep • Vinh Long • Sadec (B, L, D) 

Verplaatsing van Saigon naar Cai Be. Instappen aan 
boord van de sampan (één of twee hutten met venti-
lator maar zonder airconditioning) rond 10 uur ‘s mor-
gens. Ontdek de legendarische Mekong-rivier met een 
tocht drijvende markt van Cai Be en de kanalen met 
boomgaarden. Bezoek aan een oud mandarijnhuis 
waar u wordt ontvangen door de eigenaar. Ontdek 
verderop de inwoners die bezig zijn met het maken 
van kokosnoot snoepjes en rijstpasta’s in het dorpje 
van Phu An. Lunch in “ Le Longanier ”, een prachtige 
Indochinese villa gelegen aan de rivier. Per boot verder 
naar Sa Dec, u vaart langs een klein dorp en planta-
ges. Bezoek aan een prachtig oud huis verbonden aan 
het boek “ L’Amant ” van Marguerite Duras. Diner en 
overnachting aan boord van uw sampan.

5/ Sadec • Long Xuyen • Cho Moi (B, L, D) 

Ontbijt aan boord. Bezoek de prachtige markt en 
de smalle straatjes van Sadec. Vaar verder op de 
Mekong. Lunch aan boord en een snelle rondleiding 
door het centrum van Long Xuyen. Vervolgens een 
bezoek aan het museum van het Tijgereiland. In Chau 
Doc zijn er mogelijkheden voor fietstochten. Diner in 

een oud huis aan de rivier, bij een lokale familie. Terug 
aan boord.

6/ Cho Moi • Chau Doc • Phnom Penh 
(B, L, D) 

Ontbijt aan boord en verder naar Chau Doc. Ont-
scheping rond 10 uur ‘s morgens. Vertrek naar de 
Cambodjaanse grens voor de verplichte formaliteiten. 
Eerste bezoek is de tempel van Phnom Chisor met een 
prachtig uitzicht op de rijstvelden. Ontdekking van de 
Neang Khmau Prasat en stop bij de Angkoriaanse tem-
pels van Tonle Bati. 
Let op : in de categorie “ Charme Standaard ”, transfer 
van de grens naar Phnom Penh per snelle boot.

7/ Phnom Penh (B, L, D) 

Vertrek per lokale boot naar Koh Dach Island, dat 
wordt verkend per tuktuk. Lunch in een traditionele 
paalwoning. Terug in Phnom Penh bezoek aan het 
Nationaal Museum, het Koninklijk Paleis, de centrale 
markt...

8/ Phnom Penh • Kompong Cham • 
Kompong Thom (B, D) 

Vertrek naar Kompong Cham. U stopt in Skun, 
beroemd voor zijn gegrilde spinnenspiesjes. Vervolg 
naar Phnom Pros “ de mannenheuvel ” en Phnom Srey 
“ de vrouwenheuvel ”. Langs Wat Nokor Bachey, een 
ongewone tempel, voordat u aankomt bij Kompong 
Thom. Ontdekking van de archeologische site van 
Sambor Prei Kuk, de voormalige pre-Angkoriaanse 
hoofdstad, die onlangs als Unesco werelderfgoed 
werd opgenomen. Diner en overnachting in het hotel. 

9/ Kompong Thom • Kampong Khleang • 
Siem Reap (B, L)

Bezoek aan Kompong Khleang, een dorp met paal-
woningen, gespaard van het massatoerisme. Picknic-
klunch bij een inwoner thuis. Wandeling in het dorp en 
vertrek per lokale boot over de kanalen naar het Tonlé 
Sap-meer. U ontmoet zeker een sympathieke visser en 
kan zelf proberen te vissen met netten. 

10/ De tempels van Rolous en het Grote 
Circuit (B) 

Bezoek in de voormiddag de tempels van de Roluos-
groep : de indrukwekkende Bakong, Preah Ko en 
Lolei, nu de thuisbasis van een klein klooster. Bezoek 
‘s middags de tempels van het Grote Circuit : Pre 
Rup en Mebon op het centrale eilandje van de Oos-
terse Baray, de boeddhistische tempel van Ta Som, 
de naga’s van Neak Poan waar een vierkant bassin 
omringd wordt door vier kleine bassins en de overwoe-
kerde Preah Khan-tempel.

11/ De tempels van Noord Siem Reap 
(B, L) 

Vroeg vertrek naar Beng Melea. Deze tempel, over-
woekerd door tropische vegetatie, ligt ver van de 
drukte van Angkor Wat. Uitermate geschikt voor een 
kleine verpozing of meditatie. Lunch in een lokaal res-
taurant. Middagbezoek aan de Banteay Srei tempel, 
een juweel van roze zandsteen. 

12/ Angkor Wat • Angkor Thom (B) 

Ontdek Angkor Wat, met zijn slanke torens en buiten-
gewone bas-reliëfs. In de namiddag, bezoek aan Ang-
kor Thom : het zuidelijke portaal, de beroemde Bayon 
bestaande uit 54 torens versierd met 216 gezichten 
van Avalokitesvara. Verder naar het Terras van de Oli-
fanten en het Terras van de Leprakoning met de ver-
fijnde apsara-beelden. 

13/ Siem Reap • Terugvlucht (B)

Leuke tocht per vespa (met chauffeur) in het hart van 
het Cambodjaanse platteland, een unieke kans om 
het dagelijkse leven van de inwoners te ontdekken. 
Verschillende activiteiten mogelijk : wandel langs de 
markt, krijg een zegen aan de pagode... In de namid-
dag, terug naar Siem Reap voor de transfer naar de 
luchthaven. Vlucht naar Europa.

14/ Aankomst Brussel

Vietnam & Cambodja
De route van de Mekong
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
14 dagen met privégids en chauffeur 

De “ Troeven ” van Sensations
• Hotel aan de oevers in Saigon
•  Cruise met overnachting aan boord van een gerenoveerd 

rijstschip of 2 nachten aan boord van een privésampan
• De drijvende markt van Cai Rang
• De tempel van Sambor Prei Kuk 
• Uitgebreid bezoek aan de tempels van Angkor

Inbegrepen : Lijnvluchten met Vietnam Airlines - Luchthaventaksen en 
brandstoftoeslagen bekend bij publicatie - Overnachtingen in dubbele kamer 
in vermelde hotels of gelijkwaardig - Transfers van aankomst en vertrek met 
privévoertuigen met airco - Toegangsgelden voor vermelde sites - Lokale Engelstalige 
privégidsen - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Lokale taksen.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven 
-Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) 
- Visumkosten - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” - Bepaalde lokale 
luchthaventaksen.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort - Visum.

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
0 1 / 1 0 / 1 9  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  4 . 5 5 5 €  4 . 9 9 0 €  5 . 9 9 0
S i n g l e  to e s l a g €  8 7 0 €  9 3 5 €  1 . 9 9 5

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME LUXE
Saigon (2n) Silver Charner Villa Song An Lam Sa Gon Private
Mekong-delta (1n) Bassac Privésampan Song Xanh Privésampan Song Xanh
Chau Doc (1n) Victoria Chau Doc Privésampan Song Xanh Privésampan Song Xanh
Phnom Penh (2n) White Mansion Boutique Iroha Garden Le Roya Raffles (Landmark) 
Kompong Thom (1n) Le Glorious Resort & Spa Sambor Village Sambor Village
Siem Reap (4n) Viroth Villa Ngkor Village Resort Belmond La Résidence d’Angkor

K l imaat J F M A M J J A S O N D

Rondre is l l l l l l l l l l l l
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1/ Vlucht naar Phnom Penh (-) 

2/ Aankomst in Phnom Penh (D) 

Aankomst en ontvangst door uw gids en privétransfer naar het hotel (kamers pas 
beschikbaar vanaf 14u) Vrije lunch. In de namiddag verkent u met uw gids de hoofd-
stad. Bezoek aan het Nationaal Museum, waar de topwerken van Cambodjaanse 
kunst tentoongesteld liggen. Bezoek aan het Koninklijk Paleis en de Zilveren Pagode 
(De drie sites worden bezocht met gidsen verbonden aan deze sites). Terug naar het 
hotel. Avondmaal aan de oevers van de Mekong.

3/ Phnom Penh • Koh Dach • Phnom Penh (B, L, D)

Per lokale boot vertrekt u naar het eiland van Koh Dach, waar uw exploratie verder 
gaat per tuktuk. Lunch in traditionele paalwoning. Terug in Phnom Penh bezoekt u 
de Wat Phnom. Om de dag in schoonheid af te sluiten verkent u samen met een 
Cambodjaanse chef de lokale Khmer streetfood, gekenmerkt door een enorme vari-
eteit van gerechten.

4/ Phnom Penh • Battambang (B, L, D)

Vroeg vertrek naar Battambang met een rit door het prachtige Cambodjaanse plat-
teland, doorspekt met rijstvelden. Eerste halte is in Phnom Oudong, een oude hoofd-
stad van Cambodja. Het is gelegen op een groene heuvel vol met enorme stoepa’s 
voor de koningen van toen. Van hier heeft u een fantastisch panoramisch zicht over 
de dorpjes, pagodes, vlaktes, meren… Na een rit van twee uur komt u aan in Kom-
pong Chhnang. U wandelt door het dorp en ziet pottenmakers aan het werk. Naast 
poten maken ze alledaagse gebruiksobjecten en versieringen voor de woningen. 
Verder naar Battambang, een vredige plaats met een fijne koloniale architectuur. 
Check-in en avondmaal in een lokaal restaurant.

5/ Battambang (B,L,D)

U begint met een verkenningstocht per tuktuk van Battambang, gekenmerkt door zijn 
vele koloniale huizen aan de oevers van de rivier. Zo gaat u naar het huis van de 
Franse gouverneur en de Wat Tahm-rai-saw, de tempel van de witte olifant. Even 
buiten de stad maakt u kennis met een lokale familie, waar u het middagmaal nut-
tigt. Uniek om zo de lokale cultuur en gebruiken te ontdekken. Op 3 km van het 
stadscentrum ligt de pagode van Wat Balat. Op weg naar de pagode ziet u tal 
van goed onderhouden huizen (sommige gaan al generaties mee), rijstvelden en 
heel wat lokale ambachtsateliers. U kunt deelnemen aan de dagelijkse activiteiten 
van de Cambodjanen zoals het stoken van rijstwijn, het maken van rijstvelletjes voor 
de nems, het slijpen van traditionele messen en het koken van de plakrijst, gerookte 
droge bananen en prahok, de traditionele vispasta. Een onvergetelijke ervaring! Op 
het einde van de dag kunt u nog de kleine 11e-eeuwse Khmer-tempel van Ek Phnom 
bezichtigen. Diner in een lokaal restaurant.

6/ Battambang • Siem Reap (Angkor) (B, L, D)

Reis van augustus tot februari: Boottocht op de Sangke-rivier aan boord van een tra-
ditionele geprivatiseerde boot (basis comfort). U vaart langs vissersdorpen met paal-
woningen tot het drijvende dorpje Bak Prae. Picknick aan boord. De rivier mondt in 
het Tonle Sap-meer. Bezoek aan Prek Toal met zijn schooltjes, drijvende pagodes, 
vissers en krokodillenboerderijen. Aankomst in de late namiddag in het dorp Chong 
Khneas. Ontscheping en transfer naar Siem Reap. Check-in en avondmaal in het 
hotel. Reis van februari tot augustus (laag waterpeil): transfer over land langs mooie 
landschappen en authentieke dorpen. Lunch bij aankomst in Siem Reap. Bezoek 
aan het Nationaal Museum van Angkor in de namiddag. Check-in en avondmaal 
in het hotel.

7/ Tempels van Roluos • Beng Mealea (B, L, D) 

In de voormiddag bezoek aan de Roluos-groep met de indrukwekkende tempels 
van Bakong, Preah Ko en Lolei. Per fiets verkent u het platteland, er wordt u een 
aperitief geserveerd. Lunch in een typisch restaurant. Na de middag bezoekt u Beng 
Mealea, een prachtig tempelcomplex met weinig bezoekers dankzij zijn afgelegen 
locatie. Dit maakt het bezoek aa ndeze spectaculaire tempel nog intenser. Avond-
maal in een lokaal restaurant.

8/ Ta Prohm • Kbal Spean • Banteay Srei (B, L, D)

Per wagen rijdt u ongeveer een uur naar Kbal Spean. Er volgt een wandeling door 
het bos van 45 minuten voor u aan de mysterieuze rivier komt. In de rivierbedding 
liggen grote gesculpteerde stenen met beelden van het Angkor-tijdperk. Zeker een 
magisch moment! Lunch in een lokaal restaurant. Na de middag bezoekt u Banteay 
Srei, een hindoetempel gebouwd in rode zandsteen. Verder naar Ta Prohm-tempel, 
volledig overwoekerd door de natuur. Avondmaal in een lokaal restaurant.

9/ Angkor (B, L, D)

Vertrek naar Angkor Thom per tuktuk. Eerste halte is Bayon, een boeddhistisch mees-
terwerk met 54 reusachtige torens en 216 lachende gezichten van Avalokitesvara. 
Verder naar het Terras van de Olifanten en het Terras van de Leprakoning met de ver-
fijnde apsara-beelden. De drie platformen van Phimean Akas stellen de goddelijke 
berg Meru voor. Lunch. Bezoek aan het 12e eeuwse Angkor Wat, werelderfgoed 
van formaat. Avondmaal in een lokaal restaurant met Khmer-dansspektakel. 

10/ Siem Reap • Terugvlucht (B, L)

Vertrek naar Kompong Khleang. Dit authentiek paaldorp is gespaard gebleven van 
het massatoerisme. Wandeling in het dorp en bezoek aan een familie voor een 
picknicklunch. U zet uw tocht per boot verder door de kanalen tot aan het meer van 
Tonle Sap. Terug naar Siem Reap en vrije tijd tot het vertrek naar de luchthaven voor 
uw terugvlucht. Kamers beschikbaar tot het middaguur.

11/ Aankomst Brussel 

Cambodja
De geheimen van Cambodja



63

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
11 dagen met privégids

De “ Troeven ” van Sensations
• Uitgebreid bezoek aan de tempels van Angkor
• Bezoek aan de onbekende tempels van Tonle Bati en Beng Melea
• Selectie van charme-logies
• Rondreis doorheen het Cambodjaanse platteland
• Verlenging op een drijvende lodge in de jungle van het Cardamom-
gebergte

Inbegrepen : Internationale lijnvluchten vanaf Brussel - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie 
brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Transfers en vervoer met privévoertuigen 
met airco - Diensten van lokale Engelstalige privégidsen per etappe - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner).
Niet inbegrepen : Drank, fooien en persoonlijke uitgaven – Reisverzekering - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, 
reservatieklasse, luchthaventax...) - Visumkosten (US$ 30 ter plaatse) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum ter plaats- Geen verplichte inentingen.

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR CHARME DELUXE

Phnom Penh (2n) La Villa Langka 
(Superior)

White Mansion Boutique 
(Deluxe)

Le Royal Raffles 
(Room State)

Battambang (2n) Battambang Resort 
(Garden)

Battambang Resort 
(Lake)

Maison Wat Kor 
(Lotus)

Siem Reap (4n) Pavilion Orient 
(Deluxe)

Angkor Village Resort 
(Garden view)

Belmond Résidence d'Angkor 
(Junior Suite)
Sala Lodge (1 bedroom)

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l
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PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. CHARME CHARME SUP CHARME DELUXE
01/09/19 – 30/09/2020 € 2.990 € 3.345 € 4.375
Single toeslag € 395 € 695 € 1.830
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Safari’s waarvan mijn hart sneller gaat slaan : 
• Een familie hyenahonden bekijken tijdens een wandelsafari in het Moremi-reservaat in Botswana
• De compleet gekke ritten in zijspannen over kleine vergeten wegen in Kaapstad
• Met de hele familie vanop het terras van de lodge in Amboseli de sneeuw van de Kilimanjaro bewonderen
• De zonsondergang op de Serengeti-vlakte bekijken met een heerlijk glas wijn in de hand in het midden van de brousse
• De slaap vatten onder de sterrenhemel van de Keniaanse savanne in een bed op een verhoogd platform (Loisaba Star Beds).

Reiservaringen naar mijn hart :
• Rug aan rug staan met een zilverrug, clanleider van de berggorilla’s
• Mijn kinderen zich zien verwonderen tijdens de ontmoetingen met de Fulbe-stammen van Senegal
• Overnachten boven ‘s werelds grootste gesmolten lavameer in Congo
• Initiatierituelen bijwonen en gierstbier delen in een Bedik-dorp in Oost-Senegal
• Charme-adressen en korte maar spectaculaire wandelingen in Kaapverdië.

Emmanuelle Simons, uw specialiste voor Oost- en Zuidelijk Afrika, reist 
al 15 jaar door de uitgestrekte Serengeti, Okavango en Namib-woestijn. 
Deze jonge mama deelt haar reispassie graag en is dan ook de juiste 
contactpersoon voor een reis op maat van uw familie.

Sinds jongs af aan betoverd door het zwarte continent heeft  
Simon Lemaire intussen van zijn passie zijn beroep gemaakt. 
Met meer dan 40 reizen doorheen West- en Centraal-Afrika is hij 
intussen de referentie voor een aantal klassieke bestemmingen en 
minder voor de hand liggende bestemmingen. Simon gidst u verder !

Mijn mooiste ervaringen :
• Oog in oog staan met olifanten in Mana Pool National Park, Zimbabwe
• Muziek maken met lokale jazzmuzikanten in de oudste township van Kaapstad, Zuid-Afrika
• Van een glaasje wijn genieten bij zonsondergang in het onaards mooie landschap van Aus, Namibië
•  In het midden van Serengeti slapen in een tent met giechelende hyena’s en brullende leeuwen op de achtergrond
•  Nijlpaarden, krokodillen en visarenden observeren tijdens een ontspannende boottocht op de Rufiji-rivier in Selous 

Reserve, Tanzania. 

Anne-Leen De Backer is specialiste voor Afrika. Ze woonde en 
werkte vroeger in Zuid-Afrika en vanuit haar passie voor reizen ging ze 
steeds verder op ontdekking.  
Talloze prospecties later is Anne-Leen uitgegroeid tot een echte kenner 
van o.a. Zuid-Afrika, Namibië, Zimbabwe, Botswana en Tanzania. Ze 
pluist alle nieuwigheden uit en rust niet voordat ze een perfecte reis op 
maat van elke individuele klant samengesteld heeft.
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Afrika

Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Democratische 
Republiek Congo
Ethiopië
Gambia

Ghana
Ivoorkust
Kaapverdië
Kameroen
Kenia
Lesotho
Madagaskar
Malawi

Mauritius
Mozambique
Namibië
Oeganda
Réunion
Rwanda
Sao Tomé & Principe
Senegal

Seychelles
Soedan
Swaziland
Tanzania
Togo
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika

ONZE BESTEMMINGEN IN AFRIKA
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1/ Vlucht naar Addis Abeba

2/ Addis Abeba (L, D)

Bij aankomst in de luchthaven wordt u opgewacht door 
een Engelstalige gids die u naar uw verblijf brengt. In 
de namiddag stadstoer met bezoek van de kathedraal 
en het etnografisch museum dat een interessant over-
zicht geeft van de geschiedenis en de volkeren van 
Ethiopië. Vanop de Entoto-heuvels heeft u een mooi 
panorama over de enorme stad.

3/ Addis Abeba • Bahar Dar • Tana-meer 
(B, L, D)

Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Bahar 
Dar aan het Tana-meer, de bron van de Blauwe 
Nijl. In de namiddag vaart u het immense Tana-meer 
op. Op de vele eilandjes bevinden zich Ethiopisch-
orthodoxe kloosters die een belangrijke rol speelden 
in de geschiedenis van het Ethiopische hoogland. U 
vaart naar het bosrijke Zeghe-schiereiland waar zich 
één van de mooiste kloosters bevindt, het Ura Kidane 
Mehret. De ronde kerk, uit de 14de eeuw, is binnenin 
versierd met kleurrijke wandschilderingen.

4/ Bahar Dar • Gondar (B, L, D)

Korte rit naar het dorpje Tissisat van waar u naar het uit-
kijkpunt over de watervallen van de Blauwe Nijl wan-
delt. In de omgeving van de watervallen liggen enkele 
typische dorpjes van landbouwers en veetelers. U keert 
terug naar Bahir Dar waar u de dagelijkse open markt 
bezoekt. Rit naar Gondar, ongeveer 175km.

5/ Gondar (B, L, D) 

U bezoekt het 17de-eeuwse kastelencomplex van de 
Zagwe-dynastie die een eeuw heerste over de
Ethiopische hooglanden. U bezoekt de baden van 
Fasilades, genoemd naar de belangrijkste koning van 
deze dynastie. De baden spelen een centrale rol bij 
het Timkat-feest ter ere van Johannes de Doper. Daarna 
bezoekt u de Debre Birhan Selassie-kerk, beroemd om 
haar rijkelijk interieur met talrijke wandschilderingen en 
het met engelengezichten gedecoreerde plafond. Als 
laatste bezoekt u de abdij van keizerin Mentewab.

6/ Gondar • Simien Nationaal Park (B, L, D)

Rit naar het hooggebergte en Simien Nationaal Park. 
Korte stop bij Kossoye om een eerste keer het indruk-
wekkende berglandschap te bewonderen. U rijdt tot 
het dorpje Debark en neemt dan de weg naar het nati-
onaal park. De lodge, de hoogst gelegen lodge van 
Afrika, biedt een prachtig uitzicht over de noordelijke 
laaglanden. In de buurt van de lodge kunt u makkelijk 
grote troepen gelada’s, nauw verwant aan bavianen, 
observeren. In de namiddag verkent u een eerste keer 
het nationaal park.

7/ Simien Nationaal Park (B, L, D)

U verkent samen met uw gids het nationaal park en 
maakt enkele korte wandelingen naar de mooiste uit-
kijkpunten. Het Simien-gebergte is een oplopend hoog 
plateau dat in het noorden abrupt ophoudt en uitgeeft 
op de noordelijke laaglanden van Ethiopië. U hebt de 
indruk dat u op de rand van een enorme kloof loopt 
met schitterende uitzichten. Hier kunt u ook grote troe-
pen gelada’s zien en met wat geluk de walia ibex 
(steenbok) en de enorme lammergieren.

8/ Simien Nationaal Park • Axum (B, L, D)

Zonder twijfel een van de mooiste panoramische rou-
tes in Ethiopië. U daalt het Simien-gebergte af via de 
oude Italiaanse weg die zich doorheen het specta-
culaire gebergte slingert. U geniet van de mooie uit-
zichten op de uitlopers van het gebergte en rijdt langs 
de typische dorpjes in het laagland. De weg daalt af 
tot de Tekeze-rivier die de natuurlijke grens vormt met 
Tigré. Het landschap verandert dramatisch en u rijdt 
nu door het desolate vulkanische landschap van Tigré 
naar Axum.

9/ Axum (B, L, D)

Tot de 8ste eeuw behoorde Axum tot één van de 
invloedrijkste rijken in de toenmalige wereld. U bezoekt 
de graven van koning Gebre Meskel en Kaleb, het 
paleis van de legendarische koningin van Sheba en 
de indrukwekkende stelae. De Zion Maryam-kerk is 
één van de belangrijkste kerken van het Ethiopisch-
orthodoxe geloof. In één van de bijgebouwen zou zich 
de met legenden omgeven Ark des Verbonds bevinden.

10/ Axum • Lalibela (B, L, D)

Vlucht naar Lalibela op het centrale hoogland. De rots-
kerken van Lalibela behoren tot de absolute hoogte-
punten van het land. De geschiedenis van de kerken 
is gehuld in mysterie en volgens de legende werd de 
bouw ervan aangevat onder koning Lalibela toen het 
christelijke Ethiopië geïsoleerd kwam te liggen na de 
expansie van de islam. Het bijzondere aan dit com-
plex is dat alle kerken uitgehouwen zijn uit dezelfde 
rots. U bezoekt de eerste groep van kerken waaronder 
Bet Medani Alem en Bet Maryam, gewijd aan Maria.

11/ Lalibela (B, L, D)

’s Morgens vroeg woont u samen met uw gids een 
dienst bij in één van de kerken, een unieke ervaring. 
Na het ontbijt trekt u met de ezel of te voet naar het 
Asheton Maryam-klooster gelegen op de bergtop 
boven Lalibela. Deze mooie tocht gaat langs enkele 
dorpjes en biedt prachtige zichten op het bergland-
schap rond Lalibela. In de namiddag bezoekt u de 
tweede groep kerken en de Sint-Joriskerk, uitgehouwen 
in de vorm van een Grieks kruis.

11/ Lalibela • Addis Abeba • Terugvlucht 
(B, L, D)

Binnenvlucht naar Addis Abeba. Verder bezoek aan 
Addis Abeba. U bezoekt het nationaal museum met het 
3,5 miljoen jaar oude skelet van Lucy, en de Mercato, 
een van de grootste open markten van Afrika. Hotel-
kamer in daggebruik om u nog even op te frissen. ’s 
Avonds afscheidsdiner en folkloristische show. Transfer 
naar de luchthaven. 

12/ Aankomst Brussel

Ethiopie 
Noord-Ethiopië : de historische route
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
13 dagen met lokale Engelstalige gidsen en privéchauffeur 

De “ Troeven ” van Sensations
• Privéreis met lokale Engelstalige gidsen en chauffeur
• De kastelen van de koningsstad Gondar 
• De kloosters op het Tana-meer en de Blauwe Nijl
• Het spectaculaire Simien-gebergte
• Bezoek aan de archeologische sites rond Axum
• De rotskerken van Lalibela

Inbegrepen : Internationale en binnenlandse vluchten (3) met Ethiopian Airlines - Luchthaventaksen en 
brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Minibus met A/C - Alle excursies privé met Engelstalige gids en 
privéchauffeur, toegangsgelden inbegrepen - Lokale gidsen - Overnachtingen in dubbelkamer in vermelde hotels en 
lodges of gelijkwaardig - Vol pension - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) 
- Visumkosten (op 01/08/19 : € 45 te betalen in de luchthaven bij aankomst) - Reisverzekeringen - Alle niet vermelde 
diensten bij “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum bij aankomst op de luchthaven - Verplichte inenting gele koorts 

PRIJS / PERS. BASIS 2 PERS. BASIS 2 PERS.
0 5 / 0 1  –  1 5 / 1 2 / 2 0 2 0 €  4 . 0 9 5 €  3 . 4 7 5
S i n g l e  to e s l a g €  5 5 5 €  5 5 5
S u p p l e m e nt  Et h i o p i s c h e  f e e s td a g e n O p  a a nv ra a g O p  a a nv ra a g

PLAATSEN COMFORT
Addis Abeba (1n) Jupiter International Hotel
Bahar Dar (1n) Blue Nile Resort
Gondar (2n) Goha Hotel
Simien (2n) Simien Park Lodge
Axum (2n) Sabean International Hotel
Lalibela (2n) Harbe Hotel

AxoumNP Simien

Lalibela

Langano

Arba Minch
Yirga Alem

Turmi

Omo
Vallei

Konso

Gondar

Bahar Dar

Europa

Addis Abeba

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Lac Tana
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1/ Brussel • Nairobi
Vlucht naar Nairobi en onthaal door onze lokale vertegenwoordiger. Transfer naar 
het hotel.

2/ Nairobi • Lake Nakuru National Park (B, L, D)

Ontbijt en kennismaking met uw Engelstalige privégids. Vertrek per minibus, met een 
dak dat opent tijdens safari’s, naar de Great Rift Valley. De regio telt verschillende 
zoutwater- en sodameren waarvan Lake Nakuru ongetwijfeld het meest bekende 
is. Bij het binnenrijden van het park doet u een safari te midden van een enorm 
rijke fauna en flora. Op de oever van het meer ziet u honderdduizenden flamingo’s 
(afhankelijk van het seizoen) en verder zijn er heel wat andere watervogels, buffels, 
antilopen en grappige wrattenzwijnen. Met een beetje geluk komt u oog in oog te 
staan met de grote katachtigen zoals leeuwen of luipaarden. Intrek in de lodge, 
avondmaal en overnachting.

3/ Lake Nakuru NP • Masai Mara National Reserve (B, L, D)

Na het ontbijt doet u een ochtendsafari in het Lake Nakuru National Park. Vertrek 
naar het Masai Mara National Reserve, een rit van ca. 4u. Dit is het mooiste 
natuurreservaat van het land en de noordelijke uitloper van de Serengeti-vlakte in 
Tanzania. Het reservaat met zijn enorme oppervlakte van 1500 km² trekt heel wat 
dieren aan, meer bepaald graseters : gnoes, buffels, zebra’s, Masai-giraffen, Grant-
gazellen en de zeldzame zwarte neushoorn. Vele roofdieren sluipen rond in het 
dichte struikgewas op zoek naar een prooi. De leeuw, koning der dieren, en de 
Masaiherders zijn heer en meester over dit immense gebied. Intrek in uw lodge die 
gelegen is op de oever van de rivier Talek en avondmaal.

4/ Masai Mara National Reserve (B, L, D)

Volledige dag voor de ontdekking van de uitgestrekte vlakten van Masai Mara, 
waarin duizenden antilopen, gnoes, olifanten en kleine gazellen zoals dikdiks rond-
lopen. In de rivieren Talek en Mara observeert u krokodillen en nijlpaarden. De 
Masai Mara is ook het decor voor een uniek natuurspektakel de Grote Trek, met 
meer dan 1 miljoen gnoes, 600.000 zebra’s en 400.000 gazellen die het hele 
jaar door rondtrekken in een cirkelvormig patroon op zoek naar nieuwe weiden. 
Deze drie soorten leven naast elkaar en hun zintuigen vullen elkaar zelfs zo goed 
aan dat ze over een heel efficiënt waarschuwingssysteem tegen roofdieren beschik-
ken : gnoes hebben een uitstekend reukvermogen, zebra’s hebben een zeer goed 
gezichtsvermogen en gazellen hebben een goed gehoor. Ze volgen de regens 
op zoek naar vers gras en houden bij hun migratie een min of meer nauwkeurig 
tijdschema aan : van juli tot eind september trekken ze de Masai Mara binnen en 
erna keren ze terug naar de Serengeti in Tanzania. Avondmaal en overnachting in 
de lodge.

Optioneel : ballonvaart over de Masai Mara
Voor zonsopgang wordt u gewekt en naar de vertrekplaats gebracht. Het gevoel 
van sereniteit, drijvend op de wind in absolute stilte, en de pracht en praal van de 
Masai Mara is onvergetelijk! Terwijl de zonnestralen de savanne een goudgele kleur 
geven vaart de ballon geruisloos verder. Na een vlucht van ongeveer een uur nodigt 
de piloot u uit voor een champagneontbijt in de bush!

5/ Masai Mara • Nairobi (B, L, D)

Laatste privésafari in de voormiddag. De concentratie en de verscheidenheid van de 
wilde dieren is onvergelijkbaar. Je krijgt nooit genoeg van de Masai Mara, omdat 
de savanne nooit dezelfde is. Het licht, de kleuren, de geuren, de verscheidenheid 
van dieren. Eigenlijk verandert alles constant. Picknick-lunch. Vertrek naar Nairobi en 
avondmaal in de stad. Intrek in het hotel en overnachting.

6/ Nairobi • Mombasa (met de trein) • Diani (B, D)

Na het ontbijt transfer naar het station van Nairobi. Vertrek naar Mombasa met de 
nieuwe Madaraka Express, die recent ingehuldigd is. Het is een treinreis van ca. 
6u doorheen de heuvelachtige landschappen van Chyulu Hills en doorheen de 
savanne van Tsavo. Aankomst in begin van de namiddag en transfer naar het hotel 
Pinewood Beach Resort waar je 3 nachten verblijft (standaard kamer, half pension).

7 en 8/ Diani (B, D)

Verblijf in standaardkamer op basis van halfpension. Dit kleine charmehotel is een 
van onze favorieten in de regio van Diani, op 40 km ten zuiden van Mombasa. 
Het is gelegen aan een rustig stukje strand in het zuiden van de badplaats en biedt 
een heel persoonlijke en kwalitatieve service. Het hotel biedt optionele activiteiten 
en excursies aan. 

9/ Diani • Mombasa • Terugvlucht (B)

Laatste dag aan de kust. Vrije lunch. In de late namiddag, transfer naar luchthaven 
van Mombasa en internationale vlucht naar Brussel.

10/ Aankomst Brussel 

Kenia
Van brullende leeuwen naar witte stranden
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De “ Troeven ” van Sensations
• Vervoer in privéminibus met gegarandeerde vensterplaats 
• Ervaren begeleider/gids
• Safari van een volledige dag in de Masai Mara
• Kleinere 3* lodges, weg van de massa
• Trein Madaraka Express van Nairobi naar Mombasa 

TIPS

Mogelijke verlenging : bezoek aan de gorilla’s in Oeganda
Optionele ballonvaart Masai Mara : € 650 pp.
Mogelijkheid om de transfer Nairobi-Mombasa per vliegtuig te doen : € 85 pp.
Meer informatie hierover bij uw reisagent

Inbegrepen : Internationale vluchten heen en terug met KLM, Kenya Airways, Air France (klasse N) - Luchthaventaksen en 
brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Het treintraject van Nairobi naar Mombasa in eerste klas - Overnachtingen 
in dubbel of twin in vermelde hotels of gelijkwaardig - Toegangsgelden tot de parken en taksen - Vervoer met privéminibus 
en Engelstalige privéchauffeur/-ranger van dag 2 t/m 5 - Voertuig met dak dat kan worden geopend, met radioverbinding en 
gsm - Vermelde maaltijden (B=ontbijt; L=lunch; D=diner) - De transfers IN & OUT in Diani en 3 nachten in Pinewood Village 
(half pension) - Assistentie van Sensations en van onze vertegenwoordiger ter plaatse.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Visumkosten - Reisverzekeringen - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten bij “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Geen verplichte inentingen.

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Strandverbl i j f l l l l l l l l l l l l

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
10 dagen met Engelstalige gids/chauffeur 

PERIODES PRIJS/PERS. 
BASIS 2 P

PRIJS/PERS. 
BASIS 4 P

PRIJS/PERS. 
BASIS 6 P

SINGLE  
TOESLAG 

0 1 / 1 1 / 1 9  –  2 1 / 1 2 / 1 9 €  3 . 2 5 0 €  2 . 9 2 0 €  2 . 7 9 0 €  6 8 0
2 2 / 1 2 / 1 9  –  0 6 / 0 1 / 2 0 €  4 . 0 9 0 €  3 . 7 6 0 €  3 . 6 5 0 €  9 4 0
0 7 / 0 1 / 2 0  –  2 9 / 0 2 / 2 0 €  3 . 2 5 0 €  2 . 9 2 0 €  2 . 7 9 0 €  6 9 0
0 1 / 0 3 / 2 0  –  3 1 / 0 3 / 2 0 €  3 . 0 9 0 €  2 . 8 5 0 €  2 . 7 5 0 €  6 9 0
0 1 / 0 4 / 2 0  –  3 0 / 0 6 / 2 0 €  2 . 9 2 0 €  2 . 6 3 0 €  2 . 5 4 0 €  4 4 0
0 1 / 0 7 / 2 0  –  3 1 / 0 8 / 2 0 €  3 . 6 3 0 €  3 . 3 5 0 €  3 . 2 2 0 €  7 8 0
0 1 / 0 9 / 2 0 –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  3 . 4 5 0 €  3 . 0 9 0 €  2 . 9 9 0 €  6 9 0

PLAATSEN 1ste CAT. & CHARME
Nairobi (overnachting bij aankomst) Eka Hotel
Lake Nakuru (1n) Nakuru Lodge
Masai Mara (2n) Mara Fig Tree Camp 
Nairobi (1n) Hilton Garden Inn Jkia
Diani (3n) Pinewood Beach Resort

Kisumu

Kilimanjaro

L. Victoria

Lamu

Shaba NPSamburu NPL a i k i p i a

Nairobi

Mombasa

NP Lake 
Nakuru

NR Masai Mara

Amboseli NP

Diani

Tsavo
West NP

Europa
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1/ Dagvlucht naar Nairobi
Aankomst ’s avonds. Visumformaliteiten, onthaal door onze vertegenwoordiger en 
transfer naar het hotel.

2/ Ontmoeting met giraffen en adoptie van een weesolifantje 
(B, L, D) 

Ontbijt en kennismaking met de Engelstalige privégids/-chauffeur die je meeneemt 
naar het Nairobi National Park in het hart van de stad. Safari in dit mooie en unieke 
park waar je wilde dieren ziet met moderne wolkenkrabbers op de achtergrond, een 
vreemd zicht. Na de lunch ontmoet je enkele elegante ‘langnekken’ in het Giraffe 
Centre. Je kan er van op een verhoogd platform voederen en heel dichtbij komen. 
Het laatste bezoek van de dag is aan het weeshuis voor verwaarloosde olifantjes 
dat opgericht is door David Sheldrick. Zijn naam is voor eeuwig verbonden aan de 
strijd tegen stroperij op olifanten in Tsavo East Nationaal Park. Sinds ’87 vangt hij in 
het weeshuis jonge olifanten op die hun moeder verloren door die wrede en illegale 
praktijk. Hoogtepunt van het bezoek is ongetwijfeld de adoptie van een olifantje. 
Terug thuis zal je met foto’s en nieuwsbrieven op de hoogte gehouden worden van 
de evolutie van uw kleine reus. Terug naar het hotel, overnachting en avondmaal.

3/ Op zoek naar de olifanten van Amboseli Nationaal Park (B, L, D)

Ontbijt en vertrek naar Amboseli, een rit van ca. 4u vol afwisseling. Je rijdt langs 
dorpjes van de etnische Kamba en Masai, door acaciabossen en uitgestrekte 
savanne. Aankomst in de lodge, gelegen nabij het park. Lunch en eerste safari. 
Amboseli ligt in een regio die semi-aride is, je vindt er vooral graseters zoals buffels, 
gazellen, gnoes, zebra’s, giraffen. Met wat geluk zie je ook een zeldzame zwarte 
neushoorn die, net als de olifanten, sterk geviseerd wordt door stropers. Misschien 
zie je zelfs de grote roofdieren zoals leeuwen, jachtluipaarden of hyena’s. Van juni 
tot september trekt het park honderden olifanten aan die op zoek zijn naar vers gras 
en groene blaadjes.

4/ Safari aan de voet van de indrukwekkende Kilimanjaro (B, L, D)

Bij het ochtendgloren verdwijnen de dikke wolken en zie je in de verte de hoogste 
top van Afrika : de Kilimanjaro. Je trekt er een hele dag met de gids op uit en kan 
hem overstelpen met vragen over de dieren en hun leefwereld. Hoeveel weegt een 
olifant bij de geboorte? Hoe lang leeft een giraf? En wie is nu de echte koning van 
de savanne? Is het de leeuw of de olifant? Na een heerlijke picknicklunch zet je de 
verkenning van het park verder. Terug naar de lodge en avondmaal.

5/ De nijlpaarden van Mzima Springs en ontmoeting met de 
Masai (B, L, D)

Ontbijt en rit naar Tsavo West National Park, een prachtig park met een grote ver-
scheidenheid aan landschappen : rotsachtige pieken, zacht glooiende en groene 
vlaktes, natuurlijke bronnen en vulkanische toppen. Je wandelt tot Mzima Springs, 
een waterbron die gevoed wordt door het smeltwater van de Kilimanjaro. Vanop een 
speciale plek onder water observeer je vissen, nijlpaarden en krokodillen. Na de 
middag trek je de natuur in met een Masai-wachter die je vertelt over hun traditionele 
leven en het moeilijke evenwicht dat ze nastreven tussen hun tradities en de wilde 
dieren rond hen. Sluit de dag af met een safari in het park en een heerlijk avondmaal.

6/ Laatste safari en rust aan het strand (B, L, D)

Je doet vandaag nog een safari in Tsavo, een van de oudste en grootste parken van 
het land. Vertrek naar de kust en passage door Mombasa, een mengelmoes van 
culturen en mensen. Aankomst in Diani, afscheid van de gids en intrek in het hotel.

7/ Op de golven van de Indische Oceaan (B, L, D)

Verblijf in all-in in Neptune Village met toegang tot de familievriendelijke faciliteiten. 

8/ Nog even genieten en terug naar huis 
Tot het vertrek naar de luchthaven in de late namiddag kan je genieten aan het 
strand. Mits supplement kan je over de kamer blijven beschikken en lunchen.
Transfer naar Mombasa en terugvlucht via Nairobi.

9/ Home Sweet Home

Kenia
Kenia met het gezin 
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Leuk voor heel de familie
•  Een dag vlucht op de heenreis is minder vermoeiend en  

geeft je de kans te genieten van de ontspanning aan boord
•  De gids begeleidt je de hele safari en antwoordt op  

alle vragen over de dieren en hun gewoonten
•  Adoptie van een olifantje in The David Sheldrick Wildlife Trust
•  Wandeling met Masai die je vertellen over hun leven in 

harmonie met de natuur en de wilde dieren
•  Elegante impala’s en grappige wrattenzwijnen komen grazen op 

het groene gazon in de lodges
•  Na de safari kan je 2 dagen zalig niks doen en zwemmen in  

de Indische Oceaan

Inbegrepen : Internationale vluchten met KLM, Kenya Airways, Air France (klasse N) - Luchthaventaksen en 
brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbel, twin of familiekamer in vermelde hotels 
of gelijkwaardig - Safari in volpension van lunch dag 2 t/m dag 6 en strandverblijf in all-in - Begeleiding van Engelstalige 
privégids/-chauffeur - Toegangsgelden tot de parken en lokale taksen - Minibus met dak dat geopend wordt tijdens de 
safari’s.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Visumkosten en mogelijke uitreistaksen - Reisverzekeringen 
- Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse…) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Geen verplichte inentingen

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Strandverbl i j f l l l l l l l l l l l l

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
9 dagen met Engelstalige privégids/-chauffeur

PERIODES PRIJS/PERS. 
BASIS 2 P

PRIJS/PERS. 
BASIS 4 P

PRIJS / KIND. 
-12 JAAR*

PRIJS
-16 JAAR*

0 1 / 1 1  –  2 2 / 1 2 / 1 9 €  2 . 9 9 0 €  2 . 9 3 0 €  2 . 1 9 0 €  2 . 6 8 0
0 5 / 0 1  –  3 1 / 0 3 / 2 0 €  3 . 0 9 0 €  2 . 9 8 0 €  2 . 2 2 0 €  2 . 6 4 0
0 1 / 0 4  –  3 1 / 0 5 / 2 0 €  2 . 8 9 0 €  2 . 7 9 0 €  2 . 0 8 0 €  2 . 4 9 0
0 1 / 0 6  –  3 0 / 0 6 / 2 0 €  2 . 9 5 0 €  2 . 8 5 0 €  2 . 1 8 0 €  2 . 5 3 0
0 1 / 0 7  –  3 1 / 0 8 / 2 0 €  3 . 4 4 0 €  3 . 3 5 0 €  2 . 4 3 0 €  2 . 9 5 0
0 1 / 0 9  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  3 . 2 3 0 €  3 . 1 4 0 €  2 . 2 7 0 €  2 . 6 9 0
S i n g l e  to e s l a g €  5 5 0 €  5 5 0 / /
To e s l a g.  4 x 4  ( p e r  p e r s. ) €  4 4 0 €  2 2 0 / /
* k i n d / a d o  o p  b a s i s  va n  T P L  m e t  2  vo lwa s s e n e n  o f  f a m i l i e k a m e r

PLAATSEN CHARME/FAMILIE
Nairobi (2n) Macushla House (Standaard)
Amboseli NP (2n) Zebra Plains Amboseli (Standaard)
Tsavo West (1n) Severin Safari Camp (LuxuryTent)
Diani (2n) Neptune Village (Superior Ocean Front)
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1/ Brussel • Addis Abeba • Kilimanjaro
Vertrek uit Brussel met Ethiopian Airlines. 

2/ Kilimanjaro • Arusha (D)

Aankomst in de luchthaven van Kilimanjaro. Onthaal en transfer naar Arusha, check-
in en vrije tijd tot het avondmaal.

3/ Arusha • Lake Manyara National Park • Karatu (B, L, D)  

Ontbijt. Vertrek met uw Engelstalige privégids/-chauffeur naar het Lake Manyara NP 
in het hart van de Great Rift Valley. Hoewel dit park een beperkte oppervlakte heeft 
van 318km2 biedt het een grote diversiteit aan ecosystemen. Op de oevers van het 
alkalische meer kunt u flamingo’s en moerasvogels observeren. De acaciabomen 
dienen als schuilplaats voor de Manyara-leeuwen. U kruist ongetwijfeld het pad van 
antilopen, bavianen en buffels. Er is ook veel kans dat u nijlpaarden ziet. Picknic-
klunch in het park. Op het einde van de dag komt u aan in de Bashay Rift Lodge. 
Check-in, avondmaal en overnachting.

4/ Karatu • Serengeti NP of Grumeti Reserve (B, L, D)  

Safari in Ngorongoro Conservation Area op weg naar Serengeti NP. Het park dankt 
zijn naam aan het Masai-woord “ serenget ” of uitgestrekte vlakte. De vlaktes in het 
zuiden van het park bestaan voornamelijk uit uitgestrekte savanne, zonder bomen. 
Vanaf december brengen ontelbare gnoes en zebra’s hier hun jongen ter wereld. 
Het groene gras is namelijk een ideale voedingsbron en bovendien beschermt de 
open vlakte hen tegen roofdieren. Picknicklunch nabij Seronera. Meer noordwaarts 
in het Serengeti NP vind je granieten rotsformaties, de ‘kopjes’, een perfecte schuil-
plaats voor luipaarden en leeuwen. Hier zie je ook meer bomen. Op het einde van 
de namiddag verlaat je het nationaal park en kom je in het aangrenzende Grumeti 
Nature Reserve. Check-in in Grumeti Hills, avondmaal en overnachting. Of u blijft 
in het hart van Serengeti, in Ronjo Camp. De tenten zijn eenvoudig ingericht maar 
beschikken over alle comfort. ’s Avonds krijgt u een echt “ Out Of Africa ”-gevoel bij 
het kampvuur met de Masai-wachters en de geluiden van hyena’s en leeuwen in de 
verte. Check-in en avondmaal.

5/ Serengeti National Park (B, L, D)

Ontbijt. Volledige dag voor de ontdekking van de fauna en flora van Serengeti. 
Het is waarschijnlijk het beroemdste wildpark ter wereld met het meest complexe en 
onaangeroerde ecosysteem op aarde. Het is de woonplaats van miljoenen wilde 
dieren, waaronder de zogenoemde ‘big five’ : olifanten, neushoorns, leeuwen, lui-
paarden en buffels. Picknick lunch onderweg. Avondmaal en overnachting in het 
kamp. Indien u in Grumeti verblijft, doet u na het avondmaal een nachtsafari.

6/ Serengeti NP of Grumeti Reserve • Olduvai (B, L, D) 

Vroeg ontbijt en safari in het westelijke deel van het Serengeti NP. Picknick onder-
weg. Na de middag rijdt u Ngorongoro Conservation Area binnen, een gebied 
van 8.500 km². In tegenstelling tot het nationaal park zijn de Masai welkom in dit 
gebied, ze wonen nog steeds op de gronden van hun voorouders en leiden een 
heel traditioneel leven, in symbiose met de wilde dieren die hier rondzwerven. Tij-
dens de rit, die eigenlijk een safari is, zal u de regio ongetwijfeld leren waarderen 
door de uitzonderlijk mooie fauna, de bijzondere rotsformaties en de Masai. In de 
late namiddag aankomst in Olduvai Camp. Na de check-in wandelt u onder bege-
leiding van enkele Masaï naar een plek waar u kunt genieten van een prachtige 
zonsondergang over dit adembenemend mooie landschap. Avondmaal in Olduvai 
Camp.

7/ Olduvai • Ngorongorokrater • Karatu (B, L, D)  

Ontbijt in Olduvai Camp en vertrek naar de krater. Tijdens een safari, die ongeveer 
6 uren duurt, maak je kennis met de fauna en flora in dit unieke gebied. Water 
is het hele jaar door voorradig, wat de immense aantallen zoogdieren en vogels 
verklaart. Het is een uniek natuurgebied dat bescherming geniet als werelderfgoed. 
Picknicklunch tijdens de safari. Je vertoeft enkele uren in de open grasvlaktes van 
de krater. Door de enorme concentratie aan wilde dieren in dit natuurlijk fort lijkt het 
alsof je in het aards paradijs beland bent. Na de safari rijd je verder naar Karatu. 
Check-in en avondmaal.

8/ Karatu • Arusha • Kilimanjaro • Terugvlucht (B, L)  

Ontbijt en vertrek naar Arusha. Lunch. Verder naar de luchthaven van Kilimanjaro, 
waar je incheckt voor de terugvlucht (of verlenging op Zanzibar, Pemba, Mafia, 
Mnemba enz.)

9/ Aankomst Brussel

Tanzania 
Safari in het land van de Masai 
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K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

VERLENGINGEN

Verlenging Zanzibar met vlucht Precision Air (Q klasse) en transfers :
- 4 dagen / 3 nachten Sunshine Marine Lodge 4* in half pension vanaf € 790 pp.
- 4 dagen / 3 nachten Neptune Pwani Beach Resort 4* in all-in vanaf € 920 pp.
- 4 dagen / 3 nachten Zuri Zanzibar 5* in half pension vanaf € 1.190 pp.
Verlenging safari met een verblijf in het Tarangire NP (prijs op aanvraag).

Inbegrepen : Internationale vluchten h/t met Ethiopian Airlines (klasse Q) - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen 
bekend bij publicatie brochure - Onthaal en transfer bij aankomst in Kilimanjaro - Engelstalige privéchauffeur/-gids 
tijdens safari (dag 3 - dag 8) - Transport per 4 x 4 tijdens de safari - Overnachtingen in de vermelde accommodaties 
(of gelijkwaardig) dubbel, twin, triple of familiekamer - Vermelde maaltijden (B=ontbijt ; L=lunch; D=diner) - Alle 
toegangsgelden voor de nationale parken, de krater, de reservaten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag 
(brandstof, reservatieklasse...) - Visum - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Geen verplichte inentingen.

DAGELIJKS VERTREK PRIJS / PERS.
BASIS 2 PERS.

PRIJS / PERS.
BASIS 3 PERS.

PRIJS / PERS.
BASIS 4-6 PERS.

0 1 / 1 1  –  1 5 / 1 2 / 1 9 €  3 . 9 4 0 €  3 . 3 3 0 €  3 . 1 6 0
0 2 / 0 1  –  3 1 / 0 1 / 2 0 €  3 . 9 4 0 €  3 . 3 3 0 €  3 . 1 6 0 
0 1 / 0 2  –  2 9 / 0 2 / 2 0 €  4 . 1 5 0 €  3 . 5 2 0 €  3 . 3 5 0
0 1 / 0 3  –  3 1 / 0 3 / 2 0 €  3 . 6 5 0 €  3 . 0 7 0 €  2 . 9 1 0
0 1 / 0 4  –  3 1 / 0 5 / 2 0 €  3 . 4 4 0 €  2 . 8 2 0 €  2 . 6 9 0 
0 1 / 0 6  –  2 0 / 0 6 / 2 0 €  3 . 6 5 0 €  3 . 0 7 0 €  2 . 9 1 0 
2 1 / 0 6  –  3 1 / 0 8 / 2 0 €  4 . 2 9 0 €  3 . 6 6 0 €  3 . 4 9 0 
0 1 / 0 9  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  3 . 9 4 0 €  3 . 5 2 0 €  3 . 1 9 0 
S i n g l e  to e s l a g €  3 9 0 €  3 9 0 €  3 9 0 €

PLAATSEN 1STE CATEGORIE/CHARME
Arusha (1n) Arumeru River Lodge 
Karatu (2n) Bashay Rift Lodge 
Serengeti NP (2n) Grumeti Hills of Ronjo Camp
Olduvai (1n) Olduvai Camp
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De “ Troeven ” van Sensations
• Safari met privégids per 4 x 4 (dak opent tijdens safari’s)
• Safari’s zonder onderbreking
• Unieke belevenis : wandeling met Masai 
• Kleine en karaktervolle lodges weg van de massa 
• Keuze voor Serengeti NP of Grumeti in functie van de Grote Trek

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
9 dagen met Engelstalige gids-chauffeur 

Océan Indien
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RWANDA
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1/ De weg naar Kilimanjaro 
Vertrek met Ethiopian Airlines.

2/ Welkom of “ Karibu ” 
Aankomst in de luchthaven van Kilimanjaro en visumformaliteiten. Onthaal door ons 
lokaal team en transfer naar het hotel in Arusha. Rest van de namiddag en avond vrij.

3/ Daar waar leeuwen in bomen klimmen (B, L, D)

Na een lekker ontbijt maak je kennis met de Engelstalige privégids/-chauffeur die 
je de komende dagen begeleidt. Vertrek per 4x4 safarivoertuig naar Lake Manyara 
National Park in het hart van de Great Rift Valley. De rit van 3u brengt je langs dor-
pen met kleurrijke markten en lachende kinderen, je verveelt je geen moment. Het 
park heeft een kleine oppervlakte maar is heel rijk aan diersoorten. Het ongeduld 
van de kleinsten zal snel beloond worden. De kans is groot dat je verwelkomd 
wordt door een familie bavianen, altijd nieuwsgierig naar nieuwe bezoekers. Wat 
verder zijn flamingo’s zich aan het voeden op de oever van het meer. Ze zijn vooral 
in het groene seizoen tussen november en juni in groten getale aanwezig. Met wat 
geluk zie je leeuwen genieten van een siësta in het bosje acacia’s waar ze graag 
vertoeven. Nijlpaarden, buffels en graseters zoals zebra’s of antilopen zijn gemak-
kelijk te spotten in de vlakte of in het meer. Picknick. In de late namiddag verlaat je 
het park richting de lodge, te midden van koffieplantages, in Karatu. Frisse duik in 
het zwembad en avondmaal.

4/ Wie zijn die “ Grote Vijf ” (B,L,D)

Na een rit van ongeveer 30 minuten kom je aan de ingang van Ngorongoro 
Conservation Area. Dit gebied beslaat een totale oppervlakte van ruim 8.000 km² 
en is geen nationaal park maar een beschermde concessie. De Masai mogen er in 
alle vrijheid hun vee hoeden, in harmonie met de natuur en de dieren. Je daalt met 
de 4x4 langzaam af in de krater. Geen paniek, de laatste uitbarsting dateert van 2 
miljoen jaar geleden waarna de dieren zich na verloop van tijd in dit aards para-
dijs kwamen vestigen. Hier hebben ze echt alles om te overleven : bos, savanne, 
moeras, water en vegetatie die het hele jaar door groen blijft. Ook de Grote Vijf
kan je hier zien : de buffel, olifant, leeuw, neushoorn en het luipaard. Door de grote 
concentratie aan wilde dieren in dit natuurlijk fort weet je niet waar eerst gekeken. 
Een onvergetelijke safari voor de hele familie. Terugrit naar de lodge en avondmaal.

5/ Reusachtige olifanten en eeuwenoude baobabs in Tarangire (B,L,D)

Na een rit van ca. 3u kom je aan in Tarangire National Park, minder druk bezocht 
ondanks alle troeven om bezoekers te bekoren. Je vindt er heuvels, rivieren, wouden 
met baobabs, moerassen, heel diverse vegetatiezones en natuurlijke habitats. Het 
park wemelt van leven in het droge seizoen van juni tot december als honderden 
olifanten zich hier komen vestigen. De olifanten houden ervan een modderbad te 
nemen in de vele moerassen of af te dalen naar de rivieren waar er altijd gras in 
overvloed is. Tijdens deze periode zien veel olifantjes het levenslicht, het is een amu-

sant schouwspel om ze klungelig achter de anderen te zien aanlopen. In Tarangire 
ben je getuige van prachtige taferelen die onvergetelijke herinneringen worden voor 
de hele familie. Op het einde van de namiddag intrek in de lodge waar je geniet 
van de laatste zonsondergang boven de prachtige Afrikaanse savanne.

6/ Vlucht over de Indische Oceaan (B, L, D) 

Laatste safari in Tarangire bij het verlaten van het park richting de luchthaven van
Arusha (ca. 2u rijden). Vlucht naar Zanzibar, een mythisch eiland met een heel rijke 
geschiedenis. Ooit een belangrijke handelspost voor ivoor en slaven maar op heden 
vooral beroemd voor de witte stranden en het tropische klimaat. Transfer naar jullie 
hotel en intrek. Verblijf in all-in met een uitgebreid aanbod faciliteiten voor kinderen 
(mini-club en kids pool) en voor volwassenen (snorkelen, watersporten). 

7 & 8/ Dolfijnen, apen, strand en palmbomen (B, L, D)

Twee dagen zalig niks doen! Of heb je nog een extra dosis natuur en dieren nodig? 
Dan kan je ter plaatse deze activiteiten boeken (niet inclusief) :
-  Zwemmen met dolfijnen in Kizimkazi : vanop een afgelegen strand vaart een lokale 
boot door een turquoise zee naar de dolfijnen (afhankelijk van de weersomstandig-
heden, transfer naar/van Kizimkazi duur : 1u30).

-  In het grootste woud van Zanzibar (50km²) leven de rode franjeapen of Zanzibar-
franjeapen, een apensoort die inheems is op het eiland. Ze zijn gemakkelijk te 
benaderen en poseren graag voor een foto.

9/ Goeie reis of “ Safari Njema ” (B)

Ontbijt en vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. 

10/ Thuiskomst 

Tanzania 
Tanzania met het gezin 



Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
10 dagen met Engelstalige gids-chauffeur en strandverblijf op Zanzibar

De “ Troeven ” van Sensations
•  Als echte spoorzoekers de horizon afspeuren op zoek naar 

wilde dieren
•  Observatie van dieren door het open dak van de 4x4, zo 

dichtbij dat je ze kan ruiken
•  Korte verplaatsingen tussen de parken en dus nog meer tijd 

voor safari
• Lodges op mensenmaat waar iedereen zich thuis voelt 
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TIPS VOOR DE OUDERS

- Geen verplichte inentingen maar anti-malaria behandeling is aangeraden
- Ideale periode voor deze reis : juli & augustus, herfst-en krokusvakantie 

Inbegrepen : Internationale vluchten met Ethiopian Airlines (klasse Q) - Vlucht Arusha - Zanzibar met Precision Air 
(klasse E) - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Onthaal en transfers bij aankomst 
in Kilimanjaro en op Zanzibar - Overnachting in dubbel, triple of familiekamer in de vermelde hotels of gelijkwaardig 
- Vermelde maaltijden (B=ontbijt; L=lunch; D=diner) - All-in op Zanzibar - Alle vermelde activiteiten en de 
toegangsgelden voor nationale parken, de krater, reservaten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Visumkosten - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Geen verplichte inentingen.

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Noord-Tanzania l l l l l l l l l l l l

Zanzibar l l l l l l l l l l l l

PLAATSEN CHARME/FAMILIE
Arusha Arumeru River Lodge (Family Room)
Karatu (2) Bashay Rift Lodge (Family Room)
NP Tarangire (1) Maweninga (Triple of Quadruple Room)
Zanzibar (3n) Mapenzi Beach (Beach villa)
*alle voorgestelde hotels beschikken over familiekamers

PERIODES PRIJS/PERS. 
BASIS 2 P

PRIJS/PERS. 
BASIS 4 P

PRIJS 
-12 JAAR*

PRIJS 
-16 JAAR*

0 1 / 1 1  –  1 5 / 1 2 / 1 9 €  3 . 4 9 0 €  3 . 0 5 0 €  1 . 2 1 0 €  2 2 0 
0 2 / 0 1  –  3 1 / 0 1 / 2 0 €  3 . 4 9 0 €  3 . 0 5 0 €  1 . 2 1 0 €  2 2 0 
0 1 / 0 2  –  2 9 / 0 2 / 2 0 €  3 . 8 9 0 €  3 . 3 9 0 €  1 . 3 6 0 €  2 2 0 
0 1 / 0 3  –  3 1 / 0 3 / 2 0 €  3 . 4 9 0 €  3 . 0 5 0 €  1 . 2 1 0 €  2 2 0 
0 1 / 0 4  –  3 1 / 0 5 / 2 0 €  3 . 2 9 0 €  2 . 8 5 0 €  1 . 0 6 0 €  2 2 0
0 1 / 0 6  –  2 0 / 0 6 / 2 0 €  3 . 4 9 0 €  3 . 0 5 0 €  1 . 2 1 0 €  2 2 0 
2 1 / 0 6  –  3 1 / 0 8 / 2 0 €  3 . 9 9 0 €  3 . 5 3 0 €  1 . 3 6 0 €  2 2 0 
0 1 / 0 9  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  3 . 5 5 0 €  3 . 2 9 0 €  1 . 3 2 0 €  2 2 0 
 S i n g l e  to e s l a g €  4 9 0 €  4 9 0 / /
*  :  k i n d / a d o  i n  k a m e r  m e t  2  vo lwa s s e n e n  o f  i n  f a m i l i e k a m e r
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1/ Brussel • Kilimanjaro • Arusha (D)  

Vertrek uit Brussel naar Kilimanjaro met een dagvlucht van KLM. Douane- en visum-
formaliteiten bij aankomst. Onthaal en transfer naar Rivertrees Country Inn. Check-in, 
avondmaal en overnachting.

2/ Arusha • Ngorongoro Conservation Area (B, L, D)  

Ontbijt en transfer naar de luchthaven van Arusha. Vertrek met een klein toestel (type 
Cessna, 12 passagiers, 15kg bagage) naar de airstrip van Manyara. Bij aankomst 
op de airstrip wordt u opgewacht en na een korte rit komt u aan de ingang van 
Ngorongoro Conservation Area. In dit gebied van 8.500 km² zijn de Masai wel-
kom, in tegenstelling tot de nationale parken. Ze wonen nog steeds op de gronden 
van hun voorouders en leiden een heel traditioneel leven, in symbiose met de wilde 
dieren die hier rondzwerven. Check-in bij Entamanu Ngorongoro, gelegen op een 
buitengewone plek in de hooglanden aan de rand van ‘s werelds grootste aan-
eengesloten caldera, de Ngorongoro-krater. De unieke locatie van het kamp zorgt 
ervoor dat u zowel van de zonsopgang over de krater als de zonsondergang over 
de vlakte van de Serengeti kunt genieten. Lunch en kennismaking met de gids die 
u het programma voor de volgende dagen uit de doeken zal doen. Eerste activiteit 
en avondmaal.

3/ Ngorongoro Conservation Area (B, L, D)  

Vroeg uit de veren om bij het ochtendgloren, voor de drukte van bezoekers op
gang komt, een safari te doen in de Ngorongoro-krater. In deze mythische safariplek
is water het hele jaar door voorradig, wat de immense aantallen zoogdieren en
vogels verklaart. Het is een uniek natuurgebied dat bescherming geniet als werel-
derfgoed. U vertoeft enkele uren in de open grasvlaktes van de krater. Door de
enorme concentratie aan wilde dieren in dit natuurlijk fort lijkt het alsof u in het 
aards paradijs beland bent. Terug naar de lodge en lunch. Na de middag maakt u 
een natuurwandeling onder begeleiding van enkele Masai en uw gespecialiseerde 
natuurgids. Avondmaal in de lodge.

4/ Vlucht naar Serengeti National Park of Ndutu (B, L, D)

Ontbijt en transfer naar de airstrip van Lake Manyara waar het vliegtuigje jullie 
oppikt en naar Serengeti of Ndutu brengt. Bij aankomst worden jullie opgewacht en 
naar het Serengeti Safari Camp gebracht met een eerste safari onderweg. Check 
in en lunch. Na de lunch zal de gids jullie meer uitleg geven over het verblijf en alle 
mogelijke activiteiten. In de late namiddag doen jullie een eerste safari per 4x4. 
Avondmaal in het kamp. Serengeti Safari Camp is een luxueus mobiel kamp dat de 
migratie volgt en 5 keer per jaar verhuisd. Van oktober tot december bevinden de 
dieren zich vooral in Centraal-Serengeti, in januari – februari zie je de trek voorna-
melijk in het zuiden van de Serengeti – het noorden van Ngorongoro Conservation 
Area en Ndutu. In de zomer wordt het kamp naar het noorden van de Serengeti 
verplaatst om dicht bij de migratie te zijn als ze de oversteek naar de Masai Mara 
maken en enkele maanden later de Serengeti opnieuw binnen trekken. 

5 & 6/ Serengeti NP of Ndutu (B, L, D) 

Gedurende 2 dagen trekt u erop uit met een gespecialiseerde gids. Dit park dankt 
zijn naam aan het Masai-woord ‘serenget’ - uitgestrekte vlakte. Zodra u in het park 
bent, weet u precies wat daarmee bedoeld wordt. Het bestaat voornamelijk uit 
savannes, een ideaal kader voor het observeren van de rijke Afrikaanse fauna. Het 
noorden van het park is heuvelachtig en bestaat uit open woud. In het zuiden vindt 
u vele granieten rotsformaties, de ‘kopjes’. Voor sommige diersoorten zijn die rotsen 
perfecte schuilplaatsen. U bent getuige van één van de grootste natuurfenomenen 
ter wereld, de migratie van de gnoes, met in hun voetspoor zebra’s, gazellen en 
roofdieren. Alle maaltijden in het Serengeti Safari Camp.

7/ Vlucht naar Arusha en vertrek (B, L)  

Vroeg ontbijt en laatste safari op weg naar de airstrip. Vlucht met klein toestel naar 
Arusha en lunch. U beschikt over een dagkamer tot het vertrek naar de luchthaven 
voor de terugvlucht. Of u kiest voor een verlenging in Selous Game Reserve of in 
één van de zuidelijke nationale parken Ruaha of Katavi. Of u kiest voor een strand-
verlenging op Zanzibar, Mafia, Pemba enz.

8/ Aankomst Brussel

Tanzania 
Tanzania vanuit de hemel 
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
8 dagen met Engelstalige gidsen-chauffeurs 

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l
VERLENGINGEN

Verlenging Zanzibar met vlucht en transfers :
-  4 dagen / 3 nachten Zuri Zanzibar 5* (Garden Deluxe) in half pension vanaf € 1190 pp.
-  4 dagen / 3 nachten Zanzibar White Sands Luxury villas & spa 5* (Deluxe Room) in 

half pension vanaf € 995 per persoon.
Verlenging safari met Selous Game Reserve of Ruaha NP of Katavi NP : prijzen op 
aanvraag

Inbegrepen : Internationale vluchten h/t met KLM (klasse R) - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij 
publicatie brochure - Onthaal en transfer bij aankomst in Kilimanjaro - Transfers Arusha / Manyara / Serengeti / Arusha 
per klein vliegtuig - Transport per 4x4 tijdens de safari-activiteiten en Engelstalige gidsen (niet privé) - Overnachting in
Rivertrees Country Inn in dubbel op basis van half pension - Overnachtingen in Entamanu en Serengeti Safari Camp in 
dubbel op basis van maaltijden, laundry, geselecteerde dranken, activiteiten - Alle toegangsgelden voor de nationale 
parken, de krater, de reservaten.
Niet inbegrepen : Seating KLM eco/comfort class - Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Een 
mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Visum - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Geen verplichte inentingen.

PERIODES - PRIJS / PERS. BASIS 2 PERS. BASIS 4 PERS. BASIS 6 PERS.
0 5 / 0 1  –  1 5 / 0 3 / 2 0 €  7 . 0 9 5 €  6 . 8 9 5 €  6 . 8 6 5
1 6 / 0 3  –  3 1 / 0 5 / 2 0 €  6 . 0 8 5 €  5 . 5 9 5 €  5 . 9 2 0
0 1 / 0 6  –  2 9 / 0 6 / 2 0 €  7 . 4 3 5 €  7 . 3 5 5 €  7 . 4 9 0
3 0 / 0 6  –  3 1 / 0 8 / 2 0 €  8 . 4 9 5 €  8 . 4 1 5 €  8 . 3 3 0
0 1 / 0 9  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  8 . 3 9 5 €  8 . 3 2 0 €  8 . 2 3 5
0 1 / 1 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  7 . 4 3 5 €  7 . 3 5 5 €  7 . 4 9 0
0 1 / 1 1  –  2 0 / 1 2 / 2 0 €  6 . 0 8 5 €  5 . 9 9 5 €  5 . 9 2 0
S i n g l e  to e s l a g O p  a a nv ra a g O p  a a nv ra a g O p  a a nv ra a g

PLAATSEN CHARME LUXE
Arusha (1n + dagkamer) Rivertrees Country Inn
Ngorongoro Consevation Area (2n) Entamanu Ngorongoro
Serengeti NP of Ndutu (3 n) Serengeti Safari Camp

Katavi

Ile de Ma�a 

Pemba

PN
SaadaniMahale

Ruaha

Sélous

Kilimanjaro

NP Tarangire

NP
Lac Manyara

NP Serengeti

Ngorongoro

Europa

Arusha

De “ Troeven ” van Sensations
• Alle transfers per vliegtuig (type Cessna)
• Gespecialiseerde gidsen 
• Ontmoeting met Masai nabij Ngorongoro 
• Verblijf in het Serengeti National Park vlakbij de Grote Trek
• Kinderkorting tot 21 jaar

Océan Indien

ZAMBIE

MOZAMBIQUE

ZAIRE

KENYA

OUGANDA

Lac
Tanganyika

RWANDA

BURUNDI

L. Victoria
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1/ Brussel • Entebbe (-)

Vlucht naar Entebbe. Onthaal en transfer naar uw hotel.

2/ Entebbe • Kibale NP (B, L, D) 

Ontbijt en transfer naar de luchthaven. Vlucht naar Kasese. Onthaal door uw 
privégids/-chauffeur die u tot dag 8 op sleeptouw neemt. Rit naar het beroemde 
nationaal park van Kibale waar u de volgende morgen een unieke ervaring met de 
chimpansees wacht. Aankomst en check-in in de lodge. Ontdekking van de krater-
meren. Terug naar de lodge, zwemmen, avondmaal en overnachting.

3/ Kibale NP (B, L, D) 

Vroeg vertrek, op zoek naar onze meest nauwe verwanten, de chimpansees! Bege-
leide wandeling van 3u tot 5u in het hart van het regenwoud, met andere apen, 
vele vogelsoorten... Uitgebreide briefing en wandeling naar de plaats waar de 
chimpansees zich bevinden. U blijft een uur lang bij de apen en verplaatst zich met 
hen mee. Een emotioneel moment! Terug naar de lodge, zwembad, ontspanning, 
massage... Avondmaal en tweede overnachting.

4/ Kibale NP • Queen Elisabeth NP (B, L, D)

Rit naar het beroemde Queen Elisabeth National Park. Eerste safari in het noorde-
lijke deel van het park. Bezoek aan de Kataara Women’s Poverty Alleviation Group 
dat een alternatief inkomen biedt aan de Kataara-gezinnen en hen aanmoedigt om 
Oeganda’s waardevolle fauna te behouden. De Kataara gebruiken lokale natuur-
lijke materialen om ambachtelijke producten te maken. Dankzij uw aankoop onder-
steunt u het project. Check-in bij de lodge met een magisch uitzicht over het park.

5/ Queen Elisabeth NP (B, L, D)

Tijdens uw safari in het noorden van het park kunt u onder andere leeuwen, olifan-
ten, buffels, antilopen, hyena’s en geelbekooievaars spotten. Cruise op het kanaal 
van Kazinga, tussen Lake Edward en Lake George. Hier is het uitkijken naar kroko-
dillen, nijlpaarden, olifanten en talloze vogelsoorten. Safari naar het zuiden van het 
park, de regio met de grootste concentratie aan wilde dieren. Overnachting in het 
midden van de natuur.

6/ Queen Elisabeth NP • Ishasha • Bwindi Forest NP (B, L, D)

Safari naar het zuiden van het park, de regio met de grootste concentratie aan 
wilde dieren U gaat op verkenning in de Ishasha-sector en zoekt tijdens een span-
nende safari naar de befaamde in bomen klimmende leeuwen en interessante fauna 
zoals olifanten, nijlpaarden, antilopen... Verder naar het uiterste zuidwesten van 
Oeganda om het nationaal park van Bwindi te bereiken. 

7/ Bwindi Forest NP (B, L, D)

Topdag in het hart van het Bwindi-woud voor de ontmoeting met de berggorilla’s. 
Om dit bijzonder moment mogelijk te maken wandelt u 1 tot 4 uur in een unieke 

biotoop. Na een briefing door de rangers die u begeleiden, blijft u een uur lang een 
of meerdere gorillafamilies gadeslaan vanop enkele meters afstand. Naargelang de 
duur van de wandeling stellen we u nog een ontmoeting voor met een lokale vereni-
ging die wij ondersteunen en die vrouwen helpt. Terug naar de lodge, ontspanning, 
avondmaal en overnachting. 
Mogelijkheid om deze overnachting in een comfortabele lodge te vervangen 
door een eenvoudigere verblijfplaats en zo een lokaal project te ondersteunen. 
Het prijsverschil wordt automatisch doorgestort aan het project “ Ride 4 a woman ”  
www.ride4awoman.org/

8/ Bwindi NP • Entebbe • Terugvlucht (B, L)

Ontbijt. Wandeling in de Buhoma-sector van het park en ontmoeting met de lokale 
bevolking : productie van bananenbier, bezoek aan een ziekenhuis... Middagmaal 
en transfer naar de kleine luchthaven van Kihihi. Fantastische vlucht over het woud 
van Bwindi (Bwindi betekent ‘ondoordringbaar’ en u zult tijdens de vlucht begrijpen 
waarom), het nationaal park Mburo en de oevers van Lake Victoria. Aankomst lucht-
haven Entebbe en terugvlucht naar Brussel. Nachtvlucht. 

9/ Aankomst Brussel (-)

Oeganda
Oeganda vanuit de hemel
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
9 dagen met 4x4 Landcruiser en privégids/-chauffeur 

De “ Troeven ” van Sensations
• Twee binnenlandse vluchten
• Engelstalige gids/chauffeur met 4x4 Landcruiser
• De beste verblijven in vol pension
• Permits voor berggorilla’s en chimpansees inbegrepen
• Exploratie van Ishasha, het mooiste deel van Queen Elisabeth NP
• Ondersteuning van lokale projecten

 VERLENGING & OPMERKING

- Strandverblijf op een eiland in Lake Victoria of in Zanzibar. 
- Kivu (laaglandgorilla’s en vulkanen) en/of Rwanda. 
- Verblijf aan de oevers van de Nijl in Kipling Lodge. 
-  Mogelijkheid tot andere excursies en ontmoetingen met de bevolking bij lokale 

projecten.
- Minimumleeftijd voor gorillabezoek : 15 jaar.

Inbegrepen : Internationale vluchten met Brussels Airlines in klasse T - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend 
bij publicatie brochure - Binnenlandse vlucht Bwindi / Entebbe - Overnachtingen in dubbele (of twin) kamer in vermelde 
hotels of gelijkwaardig - Begeleiding door een Engelstalige privégids/-chauffeur - Rondreis per 4x4 Landcruiser (of 
gelijkwaardig) - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Toegangsgelden voor de sites en parken - Een gorilla- 
en een chimpanseepermit per persoon.
Niet inbegrepen : Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” - Mogelijke vluchttoeslagen (brandstof, reservatieklasse...) 
- Fooien voor gidsen, chauffeurs en kruiers – Reisverzekeringen - Visumkosten (op 1/7/2019 : $ 50).
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Verplichte inenting gele koorts.

PERIODES PRIJS/PERS. BASIS 2 P PRIJS/PERS. BASIS 4 P PRIJS/PERS. BASIS 6 P
0 1 / 0 1 / 2 0  –  2 9 / 0 2 / 2 0 €  8 . 0 6 5 €  6 . 9 4 0 €  9 . 4 1 5
0 1 / 0 3 / 2 0  –  3 1 / 0 5 / 2 0 €  7 . 8 9 5 €  6 . 7 6 5 €  8 . 8 3 0
0 1 / 0 6 / 2 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  8 . 0 6 5 €  6 . 9 4 0 €  9 . 4 1 5
0 1 / 1 1 / 2 0  –  3 0 / 1 1 / 2 0 €  7 . 8 9 5 €  6 . 7 6 5 €  8 . 8 3 0
0 1 / 1 2 / 2 0  –  3 1 / 1 2 / 2 0 €  8 . 0 6 5 €  6 . 9 4 0 €  9 . 4 1 5
S i n g l e  to e s l a g €  1 . 2 6 0 €  1 . 2 6 0 €  1 . 4 8 0

PLAATSEN CHARME LUXE
Entebbe (1n) Hotel No. 5 of Lake Victoria Serena Hotel
Kibale National Park (2n) Kyaninga Lodge
Queen Elisabeth NP (2n) Kyambura Gorge Lodge
Bwindi NP (2n) Volcanoes Bwindi Lodge

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Oeganda l l l l l l l l l l l l

OPTIE 

Vervoer per 4x4 minivan in plaats van de Landcruiser : korting van € 920 voor de reis, 
ongeacht het aantal deelnemers.

Kibale

NP Semliki

NP Queen Elizabeth

Lake 
Victoria

Murchinson

Kampala

Lake Albert

Lake 
MburoBwindi

Europa

Entebbe
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1/ Brussel • Entebbe
Vlucht naar Entebbe. Bij aankomst onthaal door uw 
privégids en transfer naar het hotel. Overnachting.

2/ Entebbe • Kampala (B, L, D)

Vertrek voor een bijzondere activiteit (3 à 4u)
in Mabamba Swamp. Kanovaart door dit beschermd 
natuurgebied op zoek naar talrijke vogels. U bevindt 
zich nabij het Victoriameer, de beste plaats ter wereld 
om de befaamde schoenbekooievaar te spotten. Het 
reservaat telt meer dan 250 vogelsoorten. Verdere rit 
naar Kampala en kort stadsbezoek.

3/ Kampala • Murchison Falls NP (B, L, D)

Rit naar Murchison Falls NP. Halte bij Ziwa Rhino 
Sanctuary, een project opgericht in 1998 waarbij 
men probeert om witte en zwarte neushoorns terug 
in hun natuurlijke omgeving te plaatsen. Het project 
pakt zo het grote probleem van stroperij aan. Lunch in 
Masindi alvorens Murchison Falls NP te betreden. Dit 
nationaal park telt meer dan 60 soorten zoogdieren en 
450 vogelsoorten.

4/ Murchison Falls NP (B, L, D)

Er wordt een volledige dag uitgetrokken om het nati-
onaal park en de omgeving te verkennen. In de voor-
middag ontdekt u het noordelijke deel van het park 
en tijdens een safari observeert u talrijke dieren : giraf-
fen, olifanten, antilopen, leeuwen... Na de lunch een 
boottocht op de Victoria Nijl om talrijke vogels en kro-
kodillen te spotten. Terugkeer naar de lodge voor het 
avondmaal en overnachting.

5/ Murchison Falls NP • Semliki NP (B, L, D)

Ontbijt en vertrek naar het Semliki NP. Ontdekking van 
de befaamde warmwaterbronnen van Sempaya. Intrek 
in uw lodge, avondmaal en overnachting.

6/ Semliki NP • Kibale NP (B, L, D)

Rit naar het Ruwenzori-gebergte om een lokaal ontwik-
kelingsproject in de moerrasstreek van Bigodi te bezoe-
ken. In die regio leven ook een 8-tal primatensoorten. 
Bezoek aan de indrukwekkende “ Top of the World ”. 
Intrek in uw lodge, avondmaal en overnachting.

7/ Kibale NP (B, L, D)

U begint de dag met een vroeg bezoek aan het woud 
van Kibale waar men een van de grootste primatenpo-
pulaties (chimpansees) van Oost-Afrika terugvindt. Het 
is een boeiend begeleid bezoek aan het regenwoud 
van 2 tot 4u. Emoties gewaarborgd. Terug naar het 
hotel voor de lunch. Vrije namiddag om te genieten 
van de hotelfaciliteiten, om te zwemmen...

8/ Kibale NP • Queen Elisabeth NP 
(Noord) (B, L, D)

Rit naar het befaamde Queen Elisabeth NP waar de 
gids u meeneemt voor een korte safari in het noorden 
van het park. Bezoek aan de organisatie « Kataara 
Women’s Poverty Alleviation Group ». Dit project biedt 
een alternatief inkomen aan de Kataara-families en 
motiveert de bescherming van de waardevolle fauna 
in Oeganda. De vrouwen gebruiken lokaal natuurlijk 
materiaal voor het maken van ambachtelijke voorwer-
pen die gekocht worden door de reizigers. Op die 
wijze wordt het project gesteund. Aansluitend intrek in 
de lodge. Avondmaal en overnachting

9/ Queen Elisabeth NP • Ishasha Sector 
(Zuid) (B, L D)

Queen Elisabeth National Park is het park met de 
grootste concentratie wild van Oeganda. ‘s Morgens 
vroeg wordt een safari voorzien in het noorden van 
het park waar u leeuwen, olifanten, buffels, antilopen, 
Oegandese kobs... zal observeren. Vervolgens afvaart 
van het Kazinga-kanaal met zijn vele nijlpaarden en 
krokodillen. Safari naar het zuidelijk deel van het park. 
Overnachting in de volle natuur.

10/ Ishasha Sector • Bwindi NP (B, L, D)

Ontdekking van de Ishasha-regio. Safari om de 
bekende klimmende leeuwen te spotten en andere inte-
ressante fauna. Picknicklunch. Verdere rit richting het 
zuidwesten naar het ondoordringbare tropische woud 
van Bwindi. Aankomst. Avondmaal en overnachting in 
een prachtige omgeving. 

11/ Bwindi Forest NP (B, L, D)

Wegens de grote diversiteit aan (zeldzame) planten-, 
vogel- en diersoorten en het bijzonder ecosysteem 
werd het woud geklasseerd als Unesco-natuurerfgoed. 
De aanwezigheid van gorilla’s is natuurlijk een andere 
reden waarom dit natuurpark een bezoek meer dan 
waard is. De dag begint met een belangrijke briefing 
omtrent de gedragscode in het park, rekening hou-
dend met de leefwereld van de gorilla’s. Ongeveer 
290 gorilla’s leven in het park. Na de briefing gaat 
u op zoek naar de wondermooie mensapen. Het is 
moeilijk om in te schatten hoeveel uren u zult moeten 
wandelen voordat u in contact komt met de gorilla’s 
(2 tot 8 u). De observatie wordt sowieso beperkt tot 
max. 1u. Na de zoektocht terug naar de lodge. Op 
de terugweg (vóór 17u) mogelijkheid om de streek van 
Rubuguli en/of het Batwa-pygmeevolk te ontdekken. 
Avondmaal en overnachting in het kamp. Mogelijkheid 
om de overnachting in uw comfortabele lodge te ver-
vangen door een overnachting in een eenvoudigere 
accommodatie en zo een lokaal project te ondersteu-
nen. Het verschil in prijs wordt automatisch overgehe-
veld naar het “ Ride 4 a woman ”-project : www.ride-
4awoman.org.

12/ Bwindi • Entebbe • Terugvlucht (B, L)

Begeleide wandeling in het dorp Buhoma met een 
bezoek aan het ziekenhuis, de bananenbierbrouwerij 
en het “ Ride 4 a woman ”-project. Lunch. Vervolgens 
vlucht naar Entebbe. Aankomst en check-in voor de 
terugvlucht naar Brussel.

13/ Aankomst Brussel (-)

Oeganda
Parken en meren van Oeganda
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
13 dagen met een comfortabele 4x4 Landcruiser

De “ Troeven ” van Sensations
• Professionele gids/chauffeur (Engelstalig/Nederlandstalig met toeslag !)
• Originele rondreis in kwalitatieve logies in vol pension
• Bezoek aan de berggorilla’s en chimpansees
•  Overnachting in de regio van Ishasha, het interessantste deel van Queen 

Elisabeth NP op het vlak van dieren
• Binnenlandse vlucht tussen Bwindi en Entebbe
•  Mogelijkheid om een overnachting in een comfortabele lodge te vervangen 

door een overnachting in een eenvoudigere accommodatie en zo een lokaal 
project te ondersteunen.

PERIODES
CHARME COMFORT

PRIJS/PERS. 
BASIS 2 P

CHARME COMFORT
PRIJS/PERS. 
BASIS 4 P

CHARME LUXE
PRIJS/PERS. 
BASIS 2 P

CHARME LUXE
PRIJS/PERS. 
BASIS 4 P

0 1 / 0 1 / 2 0  -  2 9 / 0 2 / 2 0 €  7 . 8 6 0 €  6 . 7 6 0 €  9 . 1 6 5 €  8 . 0 6 5
0 1 / 0 3 / 2 0  -  3 1 / 0 5 / 2 0 €  7 . 6 9 0 €  6 . 5 9 0 €  8 . 5 9 5 €  7 . 4 9 5
0 1 / 0 6 / 2 0  -  3 1 / 1 0 / 2 0 €  7 . 8 6 0 €  6 . 7 6 0 €  9 . 1 6 5 €  8 . 0 6 5
0 1 / 1 1 / 2 0  -  3 0 / 1 1 / 2 0 €  7 . 6 9 0 €  6 . 5 9 0 €  8 . 5 9 5 €  7 . 4 9 5
0 1 / 1 2 / 2 0  -  3 1 / 1 2 / 2 0 €  7 . 8 6 0 €  6 . 7 6 0 €  9 . 1 6 5 €  8 . 0 6 5
S i n g l e  to e s l a g €  1 . 2 6 0 €  1 . 2 6 0 €  1 . 4 8 0 €  1 . 4 8 0

PLAATSEN CHARME COMFORT CHARME LUXE
Entebbe (1n) 2 Friends Resort The Boma Lodge
Kampala (1n) Humura Resort Emin Pasha Hotel
Murchison Falls NP (2n) Pakuba Safari Lodge Paraa Safari Lodge
Semliki NP (1n) Semliki Safari Lodge Semliki Safari Lodge
Kibale National Park (2n) Papaya Lake Lodge Papaya Lake Lodge
Queen Elisabeth NP - Noord (1n) Park View Safari Lodge Katara Lodge
Queen Elisabeth NP – Zuid (1n) Ishasha Enjojo Lodge Ishasha Wilderness Lodge
Bwindi NP (2n) Buhoma Haven Lodge Volcanoes Bwindi Lodge

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Oeganda l l l l l l l l l l l l

Kibale

NP Semliki

NP Queen Elizabeth

Lake 
Victoria

Murchinson

Kampala

Meer Albert

Lac 
MburoBwindi

Europa

Entebbe

 VERLENGING & OPMERKING

- Strandvakantie op een eiland in het Victoriameer of op Zanzibar. 
- Kivu (gorilla’s en vulkanen) en/of Rwanda. 
-  Verblijf aan de oevers van de Nijl in de Kipling Lodge, een charmant verblijf gerund door 

Belgen, vanaf € 360 voor 3 nachten / 4 dagen in halfpension, transfers inbegrepen. 
- Optionele excursies en ontmoetingen met de bevolking via lokale projecten.

Inbegrepen : Vluchten met Brussels Airlines in classe T - Binnenlandse vlucht Bwindi / Entebbe - Luchthaventaksen 
en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Privérondreis in 4x4 Landcruiser met airco - Begeleiding van een 
professionele Engelstalige gids/chauffeur - Overnachtingen in dubbelkamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - De 
vermelde activiteiten en toegangsgelden op de sites en de parken - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) -  
1 gorilla- en 1 chimpanseepermit per persoon - Lokale taksen - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Visumkosten ($ 50 op 1/7/2019) - Mogelijke verhoging 
van de permits voor de gorilla- en chimpansee-excursies - Dagkamer op dag 12 : + € 65 per persoon – Reisverzekeringen 
- Eventuele uitreistaksen vanuit de bestemming - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet 
vermelde diensten “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Verplichte inenting gele koorts.
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1/ Brussel • Kigali (-)
Vlucht naar Kigali. Onthaal en transfer naar het meest 
mythische hotel van het land.

2/ Kigali (B)

Ontmoeting met uw privégids die u de verschillende 
facetten van de fascinerende hoofdstad van Rwanda 
zal tonen. U bezoekt het Genocide Memorial, lokale 
markten en geheime plekjes. Terug naar het hotel met 
zwembad en ongeëvenaard zicht op de stad. 

3/ Kigali • Akagera NP (B, L, D)

Vertrek per 4x4 naar het nationaal park van Akagera. 
Sinds kort biedt dit park de kans om de Big Five te 
spotten dankzij de herintroductie van vele dieren in 
dit ronduit paradijselijke decor. Het park strekt zich 
uit over 25.000 km² en bestaat uit indrukwekkende 
meren, savannes en wouden. In de late namiddag 
cruise op het Ihema-meer, het op een na grootste van 
Rwanda, waar u vele vogelsoorten, krokodillen en nijl-
paarden kunt spotten.

4/ Akagera / Zuidelijk deel (B, L, D)

Ochtendsafari, op zoek naar leeuwen, olifanten, buf-
fels, giraffen...Terug naar de lodge voor het ontbijt en 
genieten van de magische sfeer van de lodge. Bij val-
avond op nachtsafari, op zoek naar luipaarden. 

5/ Akagera / Noordelijk deel (B, L, D)

Vertrek naar het noorden van het Akagera-park, met 
een heel andere uitstraling en landschappen. Onder-
weg ontdekt u de wilde schoonheid van het park. 
Picknicklunch midden in de wildernis. Aankomst in het 
tentenkamp en overnachting in de vrije natuur.

6/ Akagera • Lake Bunyoni (Oeganda) (B, L, D)

Laatste safari en dan gaat het richting Oeganda! Reken 
4 à 5 uur rijden tot Lake Buyoni, het bijna 2.000 meter 
hoog gelegen zoetwatermeer met bochtige oevers en 
29 eilanden (u slaapt op een van die eilanden).

7/ Lake Bunyoni (B, L, D)

Rustdag in het ontspannende decor van uw eiland in 
het meer! Mogelijkheid om te kanoën op het meer (2 
uur, $ 34, ter plaatse te betalen) of om een bege-
leide wandeling te maken (5 uur, $ 80 ter plaatse te 
betalen). 

8/ Lake Bunyoni • Mgahinga Gorilla NP 
(B, L, D)

Vertrek naar het Mgahinga NP. Onderweg kunt u 
ervoor kiezen om het Batwa-pygmeevolk te ontmoeten. 
Deze optie duurt 2 à 3 uur en geeft een inzicht in de 
uitdagingen waarmee dit volk te maken heeft ($ 60 
ter plaatse te betalen). De weg slingert verder richting 
Mgahinga door uitzonderlijk mooie landschappen en 
vergezichten op het vulkanische Virunga-gebergte. 
Aankomst in het kleine stadje Kisoro. Check-in bij uw 
lodge aan de voet van de vulkaan.

9/ De berggorilla’s (B, L, D)

Vandaag zult u de adrenaline voelen stromen tijdens 
uw ontmoeting met de berggorilla’s. Om dit bijzonder 
moment mogelijk te maken wandelt u 1 tot 4 uur in een 
unieke biotoop. Na een briefing door de rangers die u 
begeleiden kunt u een uur lang een of meerdere goril-
lafamilies gadeslaan vanop enkele meters afstand : 
pure magie... Na de wandeltocht keert u terug naar 
de lodge voor het middagmaal. In de namiddag kunt 
u een paar gemeenschapsprojecten bezoeken die ver-
bonden zijn aan uw lodge.

10/ Mgahinga Gorilla NP • Volcanoes NP 
(Rwanda) (B, L, D)

We verlaten Oeganda en rijden terug naar Rwanda, 
naar het noordelijk gelegen Volcanoes NP. Grensover-
gang en, als er voldoende tijd is, bezoek aan Bulera 
en Ruhondo, twee prachtige kratermeren.

11/ olcanoes NP • Lake Kivu (B, L, D)

U gaat op zoek naar de ‘golden monkeys’, de 
inheemse goudapen van Rwanda die in de bam-
boebomen leven aan de voet van de vulkanen. Ze 
overwonnen hun schuchterheid en raakten langzaam 
gewoon aan het dagelijks bezoek van onderzoekers 
en toeristen. De soort is met uitsterven bedreigd maar 
hier gedijen ze nog goed. Met honderden (!) springen 
ze gezwind van tak tot tak, verzorgen elkaar... Een 
unieke beleving! Op weg naar het zuiden, richting 
Kibuye. Cruise op het Kivu-meer en avondmaal in de 
lodge die uitkijkt over de spectaculaire waterpartij!

12/ Lake Kivu • Nyungwe NP (B, L, D)

Vrije ochtend in de lodge (mogelijkheid om te kajak-
ken, wandelen...) Vertrek naar het oerbossengebied 
van Nyungwe via een mooie weg die zich langs het 
Kivu-meer slingert en prachtige vergezichten op de 
groene landschappen van Rwanda. 

13/ Nyungwe NP (B, L, D)

Om 4 uur ‘s ochtends vertrek naar het bos van Cyamu-
dongo om chimpansees te gaan spotten. U kunt er 
onze meest nauwe verwanten een uur lang observeren. 
Twee wandeltochten staan op het namiddagmenu : de 
Igishigishigi Trail en de beroemde Canopy Walk waar-
bij u 60 meter boven de boomtoppen uitkijkt over het 
bos en het bladerdak van Nyungwe, het grootste oer-
bossengebied van Oost- en Centraal Afrika.

14/ Nyungwe • Kigali • Terugvlucht (B, L)

Terugrit naar Kigali. Onderweg een halte bij Butari, 
de vroegere hoofdstad van Rwanda, voor een bezoek 
aan het Ethnographic Museum. De rit gaat verder naar 
Nyanza voor een bezoek aan het oude koninklijk 
paleis en de heilige koeien. Transfer naar de luchtha-
ven, afscheid van uw gids, terugvlucht. Avondmaal en 
overnachting aan boord.

15/ Aankomst Brussel (-)

Rwanda & Oeganda
De magie van de Grote Rift
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
15 dagen met 4x4 Landcruiser en privégids/-chauffeur

De “ Troeven ” van Sensations
•  Indrukwekkende tocht door het Land van Duizend Heuvels en 

de Parel van Afrika
• Professionele Engelstalige privégids
• Kwaliteitsvolle lodges
•  Overnachtingen in het noorden en zuiden van de Akagera met 

nachtsafari
• Bezoek aan de berggorilla’s, chimpansees en goudapen

OPMERKINGEN

- Minimumleeftijd voor gorillabezoek : 15 jaar
-  Tarief voor de maanden Maa, april, mei, september, oktober, november en begin de-

cember zijn op aanvraag door een aanpassing van de rondreis : Karenge Bush Camp 
is dan gesloten en wij stellen u een andere verblijfplaats voor buiten het park.

Inbegrepen : Internationale vluchten met Brussels Airlines in klasse S - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend
bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele (of twin) kamer - Begeleiding door Engelstalige privégids/-chauffeur -
Privévervoer met 4x4 Landcruiser (of gelijkwaardig) - Privé-activiteiten met uitzondering van de excursies in Engelstalige
groep : nachtsafari, bootsafari in de Akagera, wandeltocht naar de gorilla’s/chimpansees/goudapen - Overnachtingen in
vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Toegangsgelden voor de sites en
parken - Een gorilla-, chimpansee- en goudapen-permit per persoon.
Niet inbegrepen : Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” - Mogelijke vluchttoeslagen (brandstof, reservatieklasse...) 
- Fooien voor gidsen, chauffeurs en kruiers - Optionele excursies - Mogelijke upgrade voor de gorilla- en chimpanseepermits 
- Reisverzekeringen - Visumkosten (op 1/07/19 : $ 100).
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Verplichte inenting gele koorts.

PERIODES PRIJS/PERS. BASIS 2 P
0 1 / 0 1 / 2 0  –  2 9 / 0 2 / 2 0 €  9 . 2 3 5
0 1 / 0 6 / 2 0  –  3 1 / 0 8 / 2 0 €  9 . 3 4 0
1 0 / 1 2 / 2 0  –  1 5 / 0 1 / 2 1 €  9 . 3 1 0
S i n g l e  to e s l a g O p  a a nv ra a g 

PLAATSEN CHARME
Kigali (2n) Hotel des Mille Collines
Akagera NP Zuiden (2n) Ruzizi Tented Lodge
Akagera NP Noorden (1n) Karenge Bush Camp
Lake Bunyoni (2n) Sharp Island Lodge
Mgahinga Gorilla NP (2n) Mt Gahinga Lodge
Volcanoes NP (1n) 5 Volcanoes Hotel
Kibuye (1n) Cormoran Lodge
Nyungwe NP (2n) Nyungwe Top View Lodge

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

OPTIE

Twee nachten in het fantastische One & Only Nyungwe House 
(ter vervanging van Top View) : + € 2.120 € per persoon.

Europa

Kigali

Akagera Zuid

Akagera Noord

Lake Bunyoni
Mgahinga Gorilla NP

Volkanoes NP

Nyungwe 
NP 

Kibuye
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1/ Brussel • Maun
Vluchten naar Maun.

2/ Maun • Gweta (D)

Aankomst in Maun en onthaal door onze lokale vertegenwoordiger. Transfer naar 
Planet Baobab, een eenvoudige accommodatie gelegen in de schaduw van een 
bos imposante baobabs nabij de Makgadikgadi Pans. Nadat u uw intrek genomen 
heeft in de comfortabele kamers trekt u met de gids op wandeling tussen de gemid-
deld 4.000 jaar oude baobabs.

3/ Stokstaartjes en Makgadikgadi Pans (B, L, D)

Na het ontbijt gaat u op zoek naar een van de meest fascinerende inwoners van 
de Kalahari, het stokstaartje. De interactie tussen de familieleden is een amusant 
spektakel om te observeren. Verder naar Ntwetwe Pan, een van de zoutpannen 
van de Makgadikgadi Pans. Bij aankomst zet u uw tocht verder op dit spectaculaire 
maanlandschap met een quad. U geniet van het avondmaal bij een prachtige 
zonsondergang en overnacht onder de betoverende sterrenhemel (enkel van mei tot 
oktober). Zodra de regen valt in november ondergaat het landschap een metamor-
fose en trekken de groene grasvlakten enorme kuddes migrerende gnoes en zebra’s 
aan. De zoutpannen zijn dan minder toegankelijk en niet te berijden met quads.

4/ Gweta • Maun • Khwai (B, L, D)

Vertrek naar Maun en vlucht naar Khwai Private Concession. Deze minder bekende 
regio ligt geklemd tussen de grote trekpleisters Chobe, Moremi en de Okavango 
Delta maar is als een ongeslepen diamant, u ziet er dieren in overvloed. Eerste safari 
bij aankomst en nachtsafari op zoek naar nachtdieren zoals het schuwe stekelvarken 
of de ginetkat.

5/ Khwai (B, L, D)

De Khwai-rivier ontspringt in de delta om uit te monden in het zand van de Kala-
hari en overstroomt de vlakten het hele jaar door. De permanente aanwezigheid 
van water zorgt voor een ecosysteem waar olifanten, zebra’s en diverse antilopen 
zich thuis voelen. Het zijn makkelijke prooien voor roofdieren zoals leeuwen, jacht-
luipaarden, luipaarden of de zeldzame wilde honden. De oevers van de rivier 
herbergen talloze vogels zoals de zeldzame vleermuisvalk of de Afrikaanse zwarte 
kuifarend.

6/ Khwai • Okavango Delta (B, L, D)

Transfer naar de Khwai-airstrip waar een vliegtuigje u oppikt en naar de Moremi 
Crossing in de Okavango Delta brengt. De Okavango wordt meestal beschreven als 
de rivier die nooit de zee vindt. Maar in tegenstelling tot vele rivieren die gedoemd 
zijn om te verdwijnen in de woestijn verdwaalt de Okavango in een groot doolhof 
van lagunes, kanalen en eilanden over een oppervlakte van 15.000 km2. Vanuit 
een langzaam over het water glijdende mokoro, langsheen moerassen en struikge-
was, spot u al snel schuchtere gazellen en kleurrijke watervogels. De nijlpaarden en 
olifanten leven hier als heer en meester door de overvloed aan voedsel en water. 
Leeuwen en luipaarden vermijden dan weer deze moerasachtige gebieden, de 
weelderige plantengroei bemoeilijkt namelijk de jacht. Wanneer tijdens het droge 
seizoen vele gebieden opnieuw savanne worden zijn ze wél op de afspraak. 

7/ Okavango Delta (B, L, D)

De hele dag verkenning in de delta. U observeert de fauna en flora per mokoro 
(afhankelijk van het seizoen en het niveau van het water) en per 4x4, vergezeld 
door een Engelstalige gids.

8/ Okavango Delta • Chobe National Park (B, L, D)

Transfer naar de airstrip en vlucht met klein toestel naar Kasane, de belangrijkste 
stad aan het Chobe National Park. Bij aankomst brengt de gids u per 4x4 naar de 
westelijke kant van het park, weg van het heel toeristische Chobe Riverfront. Intrek in 
de lodge die op een heuvel gelegen is en uitkijkt op de Chobe-vlakte en Namibië. 
Na de middag doet u een eerste safari in het park, de lievelingsplek van grote kud-
des olifanten. Sommige migreren elk jaar ongeveer 200 km in de richting van de 
rivier als het water op andere plaatsen in het park schaars is. De Chobe-olifanten 
worden beschouwd als de grootste olifanten van het Afrikaanse continent. ‘s Avonds 
bij zonsondergang verlaten vele dieren de omliggende wouden om te gaan drinken 
aan de rivier, een onvergetelijk spektakel. 

9/ Chobe National Park (B, L, D)

Chobe is het derde grootste park van Botswana na Central Kalahari en Kgalagadi 
Transfrontier Park. Het park strekt zich in het zuiden uit langs de grasrijke oevers van 
de Chobe-rivier en de oppervlakte van 11.000 km² herbergt de meest diverse fauna 
en flora van het land. Safari per boot en/of per 4x4.

10/ Terugvlucht (B)

Laatste activiteit en transfer naar de luchthaven van Kasane waar u incheckt voor 
de terugvlucht.

11/ Aankomst Brussel 

Botswana 
Welkom in de tuin van Eden
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
11 dagen met transfers per privévoertuig en vliegtuigjes 

De “ Troeven ” van Sensations
•  Makgadikgadi Pans per quad en overnachting onder de sterren
• Observatie van stokstaartjes
• Kleinschalige en comfortabele 3* accommodaties 
• Onvergetelijke vluchten met klein toestel over de Okavango Delta
• Safari’s per 4x4, boot en mokoro

Inbegrepen : Internationale vluchten met Lufthansa/SWISS en South African (klasse W) - Luchthaventaksen en 
brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig 
- Vermelde activiteiten en safari’s met Engelstalige gidsen (niet-privé) - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) 
- Transfers per voertuig of vliegtuig (klein toestel, max. 15 kg bagage) - Alle toegangsgelden.
Niet inbegrepen : De dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - De niet vermelde maaltijden – Reisverzekeringen - Een 
mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Geen verplichte inentingen - Internationale geboorteakte voor minderjarigen.

PERIODES PRIJS / PERS. BASIS 2 PERS. SINGLE TOESLAG
0 1 / 1 1  –  3 0 / 1 1 / 1 9 €  5 9 9 5 €  4 3 5
0 1 / 1 2  –  1 9 / 1 2 / 1 9 €  5 1 9 5 €  2 4 5
1 0 / 0 1  –  3 1 / 0 3 / 2 0 €  5 5 5 0 €  2 4 5
0 1 / 0 4  –  3 1 / 0 5 / 2 0 €  6 2 3 0 €  5 3 0
0 1 / 0 6  –  3 0 / 0 6 / 2 0 €  6 2 2 0 €  6 7 0
0 1 / 0 7  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  6 8 9 5 €  1 3 5 5

PLAATSEN CHARME
Gweta (2n) Planet Baobab 
Khwai Private Concession (2n) Sango Safari Camp
Okavango Delta (2n) Moremi Crossing
Chobe (2n) Chobe Elephant Camp 

K A L A H A R I
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TIPS

-  Verleng deze reis met een verblijf aan de Victoriawatervallen of met een bezoek aan 
de Zambezi Region in Namibië 

- Ideaal programma voor een familiereis
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1/ Brussel • Windhoek 
Vlucht naar Windhoek. 

2/ Windhoek • Otjiwarongo (D)

‘s Morgens aankomst in Windhoek. Onthaal aan de luchthaven, pick-up van de 
huurwagen, briefing over het reisprogramma en de verkeersregels. Vervolgens ver-
trek naar Otjiwarongo (ca. 2u30 rijden). Aankomst in de lodge en check-in. Avond-
maal in de lodge.

3/ Otjiwarongo • Von Lindequist Gate (Etosha NP) (B,D)

Ontbijt. Rit naar het Etosha National Park (ca. 3u rijden). Aankomst in de lodge 
gelegen nabij de oostelijke ingang, Von Lindequist Gate. In de namiddag kunt 
u op safari vertrekken met uw huurwagen in Etosha (mogelijkheid om safari’s met 
privégids en 4x4 te boeken in de lodge, mits toeslag). Avondmaal en overnachting.

4/ Von Lindequist Gate (Etosha NP) (B,D)

U heeft een volledige dag om Etosha NP te verkennen. Dit prachtige wildreservaat 
met een oppervlakte van 22.700km² is gedeeltelijk ingenomen door een zoutmoe-
ras. Bij de vele waterplassen kunt u rustig de fauna observeren : springbokken, oli-
fanten, neushoorns, struisvogels, zebra’s, gemsbokken. Er is zelfs een vrij grote kans 
om leeuwen te zien in Etosha. Avondmaal en overnachting in de Lodge.

5/ Von Lindequist Gate • Anderson Gate (Etosha NP) (B,D)

Ontbijt. U doorkruist het zuidelijk gedeelte van het park en rijdt langs de zoutvlakte 
en de waterplassen op zoek naar dieren. Bij zonsondergang aankomst in de lodge, 
gelegen nabij Anderson Gate (zuidelijke ingang). Intrek, avondmaal en overnach-
ting.

6/ Anderson Gate (Etosha NP) • Damaraland (B,D)

Vertrek naar de regio Damaraland (ca. 4u30 rijden), een woestijnachtig plateau 
waar onder meer de mysterieuze woestijnolifanten en de zeldzame zwarte neus-
hoorns leven. Deze niet te missen etappe fascineert door de merkwaardige vegeta-
tie en wonderlijke rotsformaties. De gevarieerde landschappen zijn ronduit prachtig, 
met enkele natuurlijke wonderen zoals het bergmassief van Brandberg. In de late 
namiddag aankomst. Avondmaal en overnachting.

7/ Damaraland (B,D)

Vroege uitstap (optioneel, op voorhand te boeken) per 4x4 en met Engelstalige gids. 
Ontbijt. In Twyfelfontein bezoekt u de grootste verzameling prehistorische rotsteke-
ningen in Afrika.

8/ Damaraland • Swakopmund (B)

Ontbijt en vervolgens een rit van ca. 5 uur naar Swakopmund. Aankomst in Swa-
kopmund en rest van de namiddag vrij. In deze kleine badplaats aan de Atlantische 
Oceaan, een vroegere Duitse kolonie, hangt nog steeds een Europese sfeer. Het is 
er leuk rondslenteren door de brede straten en genieten van de dijk met de immense 
palmbomen. Vrij avondmaal en overnachting

9/ Swakopmund (B,L)

Ontbijt. Vertrek voor een cruise in Walvisbaai om dolfijnen en Kaapse pelsrobben 
te spotten. Picknicklunch aan boord. In de namiddag uitstap per 4x4 om Sandwich 
Harbour te zien – de ontmoetingplaats tussen de duinen en de zee (beide uitstappen 
zijn inbegrepen). Vrij avondmaal en overnachting.

10/ Swakopmund • Sossusvlei (B,D)

Ontbijt. U zet de reis verder naar Sossusvlei, een rit van ca. 6 uur. Vrij middagmaal 
onderweg. Tijdens de rit doorkruist u de Maanvallei, een prachtige geologische 
regio die miljoenen jaren geleden ontstond door erosie van de Swakoprivier. Aan-
komst in de lodge in de late namiddag. Mogelijkheid om de zonsondergang te 
bewonderen op de duinen nabij de lodge (optioneel). Avondmaal en overnachting.

11/ Sossusvlei (B,D)

Bij zonsopgang vertrekt u naar de befaamde duinen in het hartje van de Namibwoes-
tijn (optioneel). Het is het domein van de oryx, jakhals, zebra,... Ontbijt. In de voor-
middag mogelijkheid om uitstappen in de omgeving te doen, georganiseerd door 
de lodge (optioneel). ’s Namiddags vrije tijd om te genieten van de faciliteiten van 
de lodge en om te rusten. Avondmaal en overnachting.

12/ Sossusvlei • Kalahari (B,D)

Ontbijt. Rit naar de Kalahari (ca. 4 uur rijden). Aankomst en intrek in de lodge. 
Vervolgens uitstap bij zonsondergang op het domein (optioneel). Avondmaal en 
overnachting. 

13/ Kalahari • Windhoek • Terugvlucht (B)

Ontbijt en vertrek naar Windhoek (ca. 3 uur rijden) en drop-off van de huurwagen. 
Vlucht naar Europa.

14/ Aankomst Brussel

Namibië 
Het geheim van de duinen
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
14 dagen met huurwagen 

De “ Troeven ” van Sensations
• Bijzondere en kleinschalige accommodatie
• Volledige en gedetailleerde wegbeschrijving en reisgids
• Observatie van dolfijnen en pelsrobben in Walvisbaai
• Verblijf van 3 nachten nabij Etosha Nationaal Park
• Ontdekking van Sossusvlei en de Kalahari-woestijn

Luderitz

Skeleton Coast
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oestijn van Nam

ib

Fish River Canyon

Caprivistrook

Windhoek

Sossusvlei

Kalahari

Otjiwarongo

Swakopmund

Etosha NP

Damaraland

Europa

VERLENGINGEN

- Verlenging van 4 nachten met Aus en Fish River Canyon vanaf € 1050 pp.
- Verlenging van 4 nachten met Epupa Falls en Kaokoland vanaf € 995 pp.

Inbegrepen : Internationale vluchten in economy met Ethiopian Airlines (klasse T, U of H – afhankelijk van de periode) 
- Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in DBL kamer in vermelde 
hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B=ontbijt, L=lunch, D=diner) - Huurwagen 4x4 Toyota Hilux Double Cab 
(2 pax) of 4x4 Toyota Fortuner (4 pax) met GPS - Vermelde activiteiten in Frans Indongo Lodge en Swakopmund - Onthaal, 
gedetailleerde wegbeschrijving en reisgids. 
Niet inbegrepen : Fooien, dranken en persoonlijke uitgaven - Brandstof voor de huurwagen - Reisverzekeringen - 
Waarborg huurwagen met kredietkaart - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde 
diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Europees rijbewijs - Geen verplichte inentingen.

PERIODES PRIJS/PERS. BASIS 2 P PRIJS/PERS. BASIS 4 P SINGLE TOESLAG 
0 8 / 0 1  –  2 4 / 0 6 / 2 0 €  3 . 9 9 5 €  3 . 5 6 5 €  9 3 0
2 5 / 0 6  –  3 1 / 0 8 / 2 0 €  4 . 6 7 5 €  4 . 1 9 0 €  9 3 0
0 1 / 0 9  –  1 0 / 1 2 / 2 0 €  4 . 3 9 5 €  3 . 9 2 0 €  1 . 0 7 0

PLAATSEN CHARME
Otjiwarongo (1n) Frans Indongo Lodge
Etosha NP (oostelijke ingang) (2n) The Mushara Outpost
Etosha NP (zuidelijke ingang) (1n) Etosha Village
Damaraland (2n) Camp Kipwe
Swakopmund (2n) Villa Margherita
Sossusvlei (2n) Sossusvlei Lodge
Kalahari (1n) Bagatelle Kalahari Game Ranch

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l
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1/ Brussel • Windhoek 
Vlucht naar Windhoek.

2/ Windhoek • Otjiwarongo (D)

’s Middags aankomst in Windhoek. Onthaal aan de luchthaven en pick-up van de 
huurwagen. Vertrek naar Otjiwarongo (ca. 2u30 rijden). Aankomst in de lodge, 
check-in en avondmaal. 

3/ Otjiwarongo • Grootfontein (B, D)

Ontbijt en uitstap per 4x4 (niet-privé) met natuurgids. U gaat op zoek naar gemsbok-
ken, zebra’s, kudu’s, springbokken of de grootste antilope van zuidelijk Afrika, de 
eland. Verder naar de regio van Grootfontein waar u 2 nachten verblijft in het een-
voudige Fiume Bush Camp, gelegen op een zandduin te midden van typische Kala-
hari-vegetatie en savanne grasland. Intrek, rest van de namiddag vrij. Avondmaal.

4/ Grootfontein (B, L, D)

Na het ontbijt maakt u kennis met de San of de Bushmen. Ze tonen u hoe ze vuur 
en juwelen maken, u gaat samen met hen op jacht en wordt ondergedompeld in 
hun tradities. Een unieke ontmoeting met de eerste bewoners van zuidelijk Afrika.

5/ Grootfontein • Divundu (B, D)

Ontbijt en vertrek naar Divundu in de oostelijke Kavango-regio waar jullie logeren 
nabij het Bwabwata National Park. In de late namiddag doen jullie een bootsafari 
op de Kavango-rivier met een gids van de lodge (niet privé). Avondmaal in de 
lodge.

6/ Divundu (B, D)

Vroeg ontbijt en vertrek op safari (niet-privé) in het Mahango Reserve dat deel
uitmaakt van Bwabwata National Park. Mahango heeft een oppervlakte van
24.500 hectare en is heel aantrekkelijk door de grote diversiteit aan fauna en flora.
De aanwezigheid van de rivier garandeert het hele jaar door uitstekende natuurbe-
levenissen. In het droge seizoen kruist u het pad van talrijke soorten antilopen en van 
kuddes olifanten die door de regio migreren op weg tussen Botswana en Angola. 
Na de regenval van de Namibische zomer zijn er honderden soorten kleurrijke 
vogels en families nijlpaarden te observeren bij de rivier. Na de middag verkent 
u het park op eigen houtje met de huurwagen of neemt u deel aan de optionele 
activiteiten die de lodge organiseert. Avondmaal.

7/ Divundu • Regio Kongola (B, D)

Ontbijt en rit naar Kongola dwars door de Zambezi Region, de voormalige Caprivi-
strook. U rijdt het oostelijke deel van het Bwabwata National Park binnen. Safari op 
eigen houtje op weg naar de lodge of transfer per boot. Nambwa Lagoon Camp is 
gelegen in een uitgestrekte vlakte van het park en is een favoriete plek voor olifanten. 

U logeert in een comfortabele tent die uitkijkt op de Kwando-rivier, de maaltijden 
worden geserveerd in de aanpalende Nambwa Tented Lodge. Eerste bootsafari 
(niet-privé) en avondmaal.

8/ Regio Kongola (B, D)

Vandaag doet u een safari per 4x4 (niet-privé, ca. 3 uur). Bwabwata National Park 
strekt zich uit over een oppervlakte van meer dan 6.000km², van de Kavango-rivier 
in het westen tot de Kwando in het oosten. Met wat geluk ziet u de zeldzame anti-
lope sitatunga en de elegante red lechwe. Of een familie olifanten die komt drinken 
in de Horse Shoe Lagoon. Geniet van het prachtige zicht op de rivier en het park 
vanuit uw tent en luister bij valavond naar de nijlpaarden. Avondmaal in de lodge 
gevolgd door een avond-/nachtsafari (optioneel).

9/ Regio Kongola • Katimu Mulilo • Zambezi Mubala Lodge (B, D)

Ontbijt. Vertrek richting Katima Mulilo, de belangrijkste stad in het oosten van de 
Kavango-regio. U rijdt langs kleine dorpjes met typische huizen tot Katima Mulilo 
en dan gaat het nog een uurtje verder richting het Zambezi Mubala Camp. Hier 
wordt u opgewacht en per boot op de “ Mighty Zambezi ” naar Zambezi Mubala 
Lodge gebracht. Check-in en in de late namiddag een Sundowner Boat Cruise. 
Avondmaal in de lodge.

10/ Zambezi Mubala Lodge (B, D)

Vandaag kunt u deelnemen aan de optionele activiteiten die door de lodge georga-
niseerd worden. Avondmaal in de lodge.

11/ Katima Mulilo • Victoria Falls (B, D)

Ontbijt en vertrek naar Katima Mulilo waar een privéchauffeur u opwacht en u naar 
de Victoria Falls brengt. Aankomst in de late namiddag en avondmaal.

12/ Victoria Falls (B, D)

Bezoek met gids (toegangsgeld exclusief) aan de Victoria-watervallen, de breedste 
van Afrika met een maximale valhoogte van 128 meter. De watervallen zijn bekend 
bij de lokale bevolking als ‘Mosi-oa-Tunya’ of donderende rook omwille van het 
gordijn van vallend water en het overdonderende geluid dat ermee gepaard gaat. 
Vrije namiddag in de lodge of mogelijkheid om optionele activiteiten te doen zoals 
rafting, gorge swing, helikoptervlucht etc.

13/ Victoria Falls • Vertrek (B)

Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven en vertrek.

14/ Aankomst Brussel

Namibië & Zimbabwe 
Langs de rivieren van het groene Namibië naar de mythische Zambezi
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
14 dagen met huurwagen (Namibië) en transfers (Zimbabwe) 

De “ Troeven ” van Sensations
• Ontmoeting met de San nabij Grootfontein 
• Inbegrepen safari’s per boot of per 4x4 met natuurgidsen 
• Uitgebreide wegbeschrijving en reisgids
• Huurwagen 4x4 met GPS
• Uitstekende kennis van de regio bij Travel Sensations

VERLENGING

U kunt deze reis uitbreiden met Chobe National Park in Botswana of Hwange National 
Park in Zimbabwe (prijzen op aanvraag).

Inbegrepen : Internationale vluchten met Ethiopian Airlines in economy (klasse H, T, U of L) - Luchthaventaksen en 
brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig 
- Vermelde maaltijden (B=ontbijt, L=lunch, D=diner) - Huurwagen 4x4 Toyota Hilux Double Cab (2 pax) of 4x4 Toyota 
Fortuner (4 pax) met GPS - Alle activiteiten die als inbegrepen vermeld zijn - Onthaal, gedetailleerde wegbeschrijving 
en reisgids.
Niet inbegrepen : Fooien, dranken en persoonlijke uitgaven - Brandstof voor de huurwagen - Reisverzekeringen - 
Activiteiten die optioneel zijn - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Toegangsgelden naar de 
parken of reservaten.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Europees rijbewijs - Geen verplichte inentingen

PERIODES PRIJS/PERS. BASIS 2 P PRIJS/PERS. BASIS 4 P SINGLE TOESLAG 
0 8 / 0 1  –  2 4 / 0 6 / 2 0  ( * ) €  4 . 8 9 0 €  4 . 2 2 0 €  9 0 3
2 5 / 0 6  –  3 1 / 0 8 / 2 0 €  5 . 5 4 0 €  4 . 8 9 5 €  9 7 0
0 1 / 9  –  1 0 / 1 2 / 2 0 €  5 . 1 1 5 €  4 . 4 7 0 €  9 7 0
*  Pa a s va k a nt i e  o p  a a nv ra a g

PLAATSEN CHARME
Otjiwarongo (1n) Frans Indongo Lodge
Grootfontein (2n) Fiume Bush Camp
Divundu (2n) Ndovu Safari Lodge
Kongola (2n) Nambwa Lagoon Camp
Katima Mulilo (2n) Zambezi Mubala Lodge
Victoria Falls (2n) Batonka Guest Lodge

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Namibië l l l l l l l l l l l l

Zimbabwe l l l l l l l l l l l l
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1/ Vlucht naar Bulawayo
Vluchten met South African Airways.

2/ Bulawayo • Matobo National Park (D)

Aankomst in Bulawayo, waar u opgewacht wordt door een vertegenwoordiger van 
onze lokale agent. Grens- en douaneformaliteiten. Transfer van ca. 1 uur naar de 
lodge waar u verblijft, nabij Matobo National Park. Check-in en tijd om u even op te 
frissen. Verkenning van de omgeving, te voet. U beklimt de granieten rotsen die het 
landschap van Matobo typeren en geniet van een schitterend uitzicht. Avondmaal 
in de lodge.

3/ Matobo National Park (B,L,D)

Tijdens het verblijf in het Matobo National Park ontdek je de bijzondere fauna en 
flora in dit park, dat één van de kleinste van het land is. Vandaag staat er een uit-
stap van een volledige dag op het programma, met een Engelstalige gids. Na het 
ontbijt gaan jullie op zoek naar sporen van de bedreigde en heel zeldzame witte 
neushoorns. Terug naar de lodge en lunch. De vele rotsen en grotten die zo typisch 
zijn voor Matopos, zijn tevens plaatsen waar de San of Bosjesmannen duizenden 
jaren geleden hun rotsschilderingen aanbrachten. Cecil John Rhodes, stichter van 
Rhodesië, koos Matobo als zijn laatste rustplaats. Zijn begraafplaats, bekend als 
‘World View’ biedt een ongelofelijk panorama. Avondmaal in de lodge.

4/ Matobo National Park • Hwange National Park (B,L,D)

Ontbijt en vertrek naar Hwange National Park (ca. 4 uur), het grootste park van 
het land met een oppervlakte van 14.600km2. Lunch en safari in de namiddag 
(niet-privé).

5 & 6/ Hwange National Park (B,L,D)

U start de dag met een ochtendsafari, samen met andere gasten van de lodge. Het 
Hwange National Park wordt voor het grootste deel gevormd door de uitlopers van 
de Kalahari en bestaat voornamelijk uit grasland en savanne. Met meer dan 100 
soorten zoogdieren en 400 soorten vogels is dit een van de beste safarigebieden 
van zuidelijk Afrika. Hwange is vooral bekend om de olifanten die migreren van/
naar het aangrenzende Chobe in Botswana. Lunch in de lodge. In de namiddag 
doet u opnieuw een safari. Avondmaal in de lodge. 

7/ Hwange National Park • Victoria-watervallen (B)

Na het ontbijt vertrek naar de Victoria-watervallen (ca. 2u rijden), een van de meest 
mythische plaatsen van Afrika. De Victoria-watervallen zijn de breedste watervallen 
van Afrika, zij vormen een watergordijn van 1.708 meter breed en 100 meter hoog 
en hebben een maximale valhoogte van 128 meter. Maar liefst 500 miljoen liter
water per minuut valt over de rotswand. In februari is het debiet het hoogst en in
november het laagst. Boottocht bij zonsondergang op de Zambezi.

8/ Victoria-watervallen (B)

Bezoek aan de watervallen op eigen houtje (toegangsgeld exclusief). De waterval-
len zijn bekend bij de lokale bevolking als ‘Mosi-oa-Tunya’ of donderende rook 
omwille van het gordijn van vallend water en het overdonderende geluid dat er 
mee gepaard gaat. Het is een adembenemend spektakel en een van de grootste 
natuurwonderen ter wereld. Vrije namiddag in de lodge of mogelijkheid om optio-
nele activiteiten te doen zoals white water rafting, gorge swing, helikoptervlucht... 

9/ Victoria-watervallen • Terugvlucht of verlenging (B)

Vrije tijd tot het vertrek naar de luchthaven of verlenging Mana Pools National Park 
en Lake Kariba of Chobe National Park (programma en prijzen op aanvraag).

10/ Aankomst Brussel

Zimbabwe 
De ontdekking van Mosi-Oa-Tunya
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
10 dagen met transfers en Engelstalige gidsen 

De “ Troeven ” van Sensations
• Bijzondere en kleinschalige accommodaties
•  Safari in Hwange NP, één van de mooiste parken van 

zuidelijk Afrika
• Rhino tracking in Matobo NP
• Sunsetcruise op de Zambezi in Vic Falls
• Uitstekende kennis van Zimbabwe bij Travel Sensations

Kariba Lake

NP Hwange

Europa

Victoria Falls

Bulawayo

NP Matobo

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

VERLENGING 

Na de reis is een verlenging mogelijk met Lake Kariba of Mana Pools in Zimbabwe of 
met Chobe National Park in Botswana (prijzen op aanvraag)

Inbegrepen : Internationale vluchten in economy South African Airways (klasse W) - Luchthaventaksen en 
brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig 
- De vermelde maaltijden (B=ontbijt, L=lunch, D=diner) - De vermelde transfers en activiteiten (niet-privé) - Verzorgde 
reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Fooien, bepaalde dranken (details op aanvraag) en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen en 
visum - Activiteiten die als optioneel vermeld zijn - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet 
vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Geen verplichte inentingen.

DAGELIJKS VERTREK 
PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS.

CHARME
STANDARD

CHARME
SUPERIEUR

CHARME 
LUXE

0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 1 / 1 2 / 1 9 €  3 . 7 4 5 €  5 . 2 9 5 €  5 . 4 2 0
0 1 / 0 1 / 2 0  –  3 1 / 0 3 / 2 0 €  3 . 6 8 0 €  5 . 3 9 5 €  6 . 1 1 5
0 1 / 0 4 / 2 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  3 . 8 7 5 €  5 . 8 1 5 €  6 . 6 9 5
S i n g l e  to e s l a g O p  a a nv ra a g

PLAATSEN CHARME STD CHARME SUP. CHARME LUXE
Matobo National Park (2n) Big Cave Camp Amalinda Lodge Amilanda Lodge
Hwange National Park (3n) Sable Sands Khulu Bush Camp The Hide
Victoria Falls (2 n) Phezulu Guest Lodge Masuwe Lodge The Elephant Camp
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1/ Brussel • Johannesburg 
Vlucht naar Johannesburg

2/ Johannesburg • Hazyview (ca. 390 km)

Aankomst in Johannesburg. Immigratieformaliteiten, douane en ophalen van de 
bagage. Onthaal door onze Engelstalige vertegenwoordiger, overhandiging van 
de reisdocumenten (oa. vouchers en roadbook) en assistentie bij het ophalen van 
de huurwagen categorie C (Type Toyota Corolla of gelijkwaardig) voor 2-3 pers 
en categorie O (Type Toyota Avanza of gelijkwaardig) voor 4 pers. Vertrek naar 
Hazyview doorheen de uitgestrekte hoogvlakte van Gauteng tot de prachtige land-
schappen van Mpumalanga ten westen van Kruger NP. Aankomst in Rissington Inn 
in Hazyview. Vrije avond en overnachting.

3/ Panoramaroute (B) (totaal ca. 190 km)

Vroeg ontbijt en vertrek naar een van de mooiste natuurroutes ter wereld, de Pano-
rama-route. Met de indrukwekkende Blyde River Canyon, de Drie Rondavels en 
Bourke’s Luck Potholes en krachtige watervallen zoals de Berlin en Lisbon Falls. Aan 
God’s Window geniet u van een prachtig uitzicht over de streek, afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Terug naar Hazyview en vrije avond. 

4/ Hazyview • Kruger NP (B, L, D) (ca. 80 km)

Ontbijt en vertrek naar Rhino Post Safari Lodge gelegen in een privéconcessie in het 
Kruger NP. Aankomst rond de middag is noodzakelijk om deel te nemen aan de 
eerste safari in de namiddag. Overnachting in Rhino Post Safari Lodge op basis van 
fully inclusive (3 maaltijden en 2 safari’s per dag). Safari’s in open 4x4 voertuigen 
die plaats bieden aan 9 passagiers met begeleiding van een Engelstalige ranger/
gids en een spoorzoeker. 

5 / Kruger NP (B, L, D)

Opstaan bij zonsopgang met koffie of thee. Vertrek op safari met halte voor een 
lichte snack. Terug naar de lodge en uitgebreide brunch. Vrije tijd tot in de namid-
dag of optionele wandelsafari. High tea met snacks en vertrek voor de tweede 
safari van de dag, met een “ sundowner ”. De safari wordt verdergezet in het donker, 
het ideale moment om nachtdieren te zien. Terug naar de lodge en avondmaal. 

6 / Kruger NP (B, L ,D)

Verblijf in Rhino Post Safari Lodge op basis van volpension en twee safari’s per dag 
met een Engelstalige ranger/gids en andere gasten van de lodge (cfr dag 5).

7/ Kruger NP • Swaziland (B, D) (ca. 350 km)

Laatste ochtendsafari en ontbijt. Vertrek naar het zuiden, richting Swaziland. Vrije 
lunch onderweg.
Grensformaliteiten aan de grens met Swaziland, verder naar de hoofdstad Mba-
bane en de vallei van Ezulwini. Onderweg is een bezoek aan een artisanale markt 
en een glasatelier mogelijk. In de late namiddag aankomst in Foresters Arms Hotel 
te midden van de bossen. Avondmaal en overnachting. 

8/ Swaziland • Thonga Beach Lodge (B, D) (ca. 385 km)

Ontbijt en vroeg vertrek naar de grens, waar u Zuid-Afrika opnieuw binnenrijdt. U 
laat uw huurwagen achter op een privéparking en doet het laatste traject tot Thonga 
Beach Lodge per 4x4, het uur van afspraak wordt u meegedeeld. Aankomst in 
Thonga Beach Lodge waar u verblijft in een standaardkamer op basis van fully 
inclusive (3 maaltijden per dag + activiteiten).

9/ Thonga Beach Lodge (B, L, D)

U kunt deelnemen aan de inbegrepen activiteiten zoals snorkelen, kajakken op Lake 
Sibaya, begeleide natuurwandelingen en de Tsonga Cultural Experience. Optionele 
activiteiten die aangeboden worden : Ocean Safari en turtle tracking (waarbij u 
tussen nov en februari op zoek gaat naar zeeschildpadden). Maaltijden in Thonga 
Beach Lodge.

10/ Thonga Beach Lodge • Hluhluwe NP (B, L, D) (ca. 180 km)

Vrije voormiddag in Thonga Beach Lodge. Transfer per 4x4 naar uw huurwagen en 
vertrek naar Hluhluwe National Park. U neemt u intrek in de enige privé-lodge die 
in het park gelegen is, Rhino Ridge Safari Lodge. Verblijf in een standaardkamer op 
basis van fully inclusive (3 maaltijden en 2 safari’s per dag). 

11/ Hluhluwe National Park (B, L, D)

Verblijf in Rhino Ridge Safari Lodge, u doet een ochtend- en een avondsafari met 
een Engelstalige gids en andere gasten van de lodge. Hluhluwe ligt in het hart van 
Zoeloeland en is een van de oudste nationale parken ter wereld. Het park strekt zich 
uit over een oppervlakte van 96.000 ha en is vooral bekend voor haar bescherming 
van de witte neushoorn, die met uitsterven bedreigd is. Er werd recent ook een pro-
ject opgestart ter bescherming van de uiterst zeldzame wilde hond - met uitstekende 
resultaten want hun aantallen blijven stijgen.

12/ Hluhluwe NP • Durban • Terugvlucht (B) (230km)

Laatste ochtendsafari. Na het ontbijt vertrek naar de King Shaka International Air-
port in Durban. U laat de huurwagen achter en checkt in voor uw terugvlucht naar 
Europa. 

13/ Aankomst Brussel 

Zuid-Afrika 
Van de savanne tot de Indische Oceaan
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Rondreis Self Drive “ Kant-en-Klaar  ” 
13 dagen met huurwagen 

De “ Troeven ” van Sensations
• Safari in het hart van Kruger NP
• Verblijf in een eco-lodge aan de Indische Oceaan 
• Safari en overnachting in Hluhluwe NP 
• Wandelsafari en kajakken
•  Optioneel : helikoptervlucht, whale & dolphin watching , 

turtle tracking...

Inbegrepen : Internationale vluchten met Emirates in klasse T - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij 
publicatie brochure - De vermelde overnachtingen en maaltijden (B, L, D) - De vermelde activiteiten in Rhino Post Safari 
Lodge, Thonga Beach Lodge en Rhino Ridge Safari Lodge met Engelstalige gids (niet-privé) - Reisdocumenten met reisgids 
en roadbook (ontvangt u ter plaatse) - Huurwagen : categorie C (Type Toyota Corolla of gelijkwaardig) voor 2-3 pers en 
categorie O (Type Toyota Avanza of gelijkwaardig) voor 4 pers.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Toegangsgelden tot de nationale 
parken, reservaten en sites - Toeslag 2de chauffeur, contract fee, one-way drop-off fee en cross-border fee (ter plaatse 
te betalen) - Brandstof, tol, grenstaks Swaziland - GPS (op voorhand te boeken, ter plaatse te betalen) - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort en rijbewijs - Geen verplichte inentingen.

PLAATSEN CHARME SUPERIEUR 
Hazyview (2n) Rissington Inn (Superior Room)
Kruger National Park (3n) Rhino Post Safari Lodge (Standard Tent)
Swaziland (1n) Foresters Arms (Standard Room)
Elephant Coast (2n) Thonga Beach Lodge (Forest View Room)
Hluhluwe National Park (2n) Rhino Ridge Safari Lodge (Safari Room)
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K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

DAGELIJKS VERTREK PRIJS / PERS.
BASIS 2 PERS.

PRIJS / PERS.
BASIS 3 PERS.

0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 1 / 0 4 / 2 0 €  4 . 0 9 0 €  3 . 9 2 0
0 1 / 0 5 / 2 0  –  3 1 / 0 7 / 2 0 €  3 . 7 8 0 €  3 . 5 9 0 
0 1 / 0 8 / 2 0  –  1 5 / 1 2 / 2 0 € 4 . 4 2 0 €  4 . 1 9 0
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1/ Vertrek op ontdekking van de 
Regenboognatie !

2/ Namkelekile of welkom in Xhosa (D) 

Onthaal, overhandiging reisdocumenten, ophaling 
huurwagen en vertrek naar het malariavrije Amakhala 
Game Reserve. Je rijdt het reservaat van 7.500 ha 
binnen naar Hlosi Game Lodge, jouw thuis voor de 
komende dagen. Eerste safari met Engelstalige gids 
in open 4x4 op zoek naar de “ Grote Vijf ” : olifant, 
neushoorn, buffel, luipaard en leeuw. Avondmaal en 
overnachting in een echte safaritent. 
Opmerking : voor kinderen onder 6 jaar is er een Kid-
dies Safari-programma. Gaan ze mee op safari dan 
moet het voertuig geprivatiseerd worden (prijzen op 
aanvraag).

3/ Op zoek naar de Grote Vijf (B, L, D)

Vandaag staan 2 safari’s in het uitgestrekte reservaat 
op het programma. Je kruist grappige wrattenzwijnen, 
elegante antilopen en speelse aapjes. Ook zebra’s, 
giraffen en gnoes ontbreken niet op het lijstje. Met wat 
geluk duikt er plots een jachtluipaard of een hyena op 
uit het lange gras. Tussen de safari’s door geniet je van 
een verfrissende duik in het zwembad en steekt je de 
voetjes onder tafel voor een lunch of avondmaal bij 
het kampvuur.

4/ Dwars door de Tuinroute (B)

Laatste ochtendsafari, uitgebreid ontbijt en vertrek naar 
Knysna (rit van ca. 3u). Je rijdt dwars door de groene 
weilanden van de Oost-Kaap naar Tsitsikamma Nati-
onal Park : de naam komt uit de taal van de Khoi Khoi 
en betekent “ plek met veel water ”. Vrij bezoek aan 
het park of aan Monkeyland, een thuis voor meer dan 
700 primaten waaronder lemuren van Madagascar 
en Zuid-Afrikaanse blauwaapjes. In Birds of Eden wan-
del je tussen 220 vogelsoorten waaronder de bijzon-
der mooie, inheemse Knsyna Lourie.

5/ Kennismaking met de bewoners van de 
township en met de reuzen van de zee (B)

Na het ontbijt wacht een bijzondere belevenis. Onder 
begeleiding van een lokale gids word je ondergedom-

peld in het dagelijkse leven van de Knysna township. 
Je wandelt er langs kleurrijke huisjes, bezoekt het kap-
salon in een gepimpte container en gaat langs in het 
kleuterschooltje. Onderweg leer je enkele woordjes 
Xhosa, de taal van Nelson Mandela. Na de middag 
vaar je met een speedboat naar de Knysna Heads, 
enorme zandsteenrotsen die een natuurlijke doorgang 
vormen naar de oceaan. Hier start de zoektocht naar 
de vriendelijke reuzen van de zee, walvissen en dol-
fijnen. 
Opmerkingen : bezoek aan township niet mogelijk op 
zondag, walvisvaart enkel van 1 juni tot 30 novem-
ber, van 1 december tot 31 mei is er een alternatieve 
boottocht.

6/ Langs witgekalkte huisjes en 
uitgestrekte akkers (B)

Je verlaat de Tuinroute richting Stellenbosch. Breng 
zeker een bezoek aan de postboom en het museum 
in Mosselbaai : aan boord van de replica van het 
karveel van Bartholomeus Dias waan je je een echte 
ontdekkingsreiziger. Verder naar Swellendam, een van 
de oudste dorpjes van Zuid-Afrika en gebouwd in de 
Kaap-Hollandse stijl met de witte huizen en strooida-
ken. Via de Theewaterskloofdam en de spectaculaire 
bergpas kom je aan in Franschhoek. Hier vestigden 
zich in de 17de eeuw Franse Hugenoten. Zij brachten 
de kennis van de wijnbouw mee naar de Kaap. Enkele 
bekende wijndomeinen dragen nog steeds een Franse 
naam. Via Hell’s Hoogte komt je bij je thuis voor de 
volgende dagen.

7/ De wijnroute op kindermaat (B) 

Bezoek het historisch centrum van Stellenbosch met het 
Dorpsmuseum en de met eiken omzoomde straten. In 
Butterfly World kunnen de kinderen genieten van kleur-
rijke vlinders tussen de bloemen, planten en waterval-
letjes. ’s Middags kan je picknicken in de schaduw van 
de bomen op het prachtige wijndomein Boschendal. 
Bezoek zeker ook het prachtige domein van Babylon-
storen en doe een begeleide wandeling in de uitge-
strekte groente- en fruittuin. Een bijzondere speeltuin 
bezaaid met verrassingen : een labyrint van cactus-
sen, dieren (ezels, kippen, eenden, schildpadden), 
gigantische pompoenbedden, geheime paden, een 

insectenhotel of zelfs nestvormige hutten in de bomen. 
Kortom, een hele wereld om urenlang te verkennen! 
Je kan de dag afsluiten in het wijnhuis Nederburg met 
een wijnproeverij voor de volwassenen en een “ kid-
dies pairing ” voor de kleinsten. Zij worden verwend 
met milkshake, chocomelk en heerlijke koekjes.

8/ Langs de Boomslang van Kirstenbosch 
naar de platste berg ter wereld (B)

Vertrek naar Kaapstad. Onderweg bezoek mogelijk 
aan de plantentuin van Kirstenbosch en wandeling op 
de “ Boomslang ” die zich een weg baant tussen de 
boomtoppen. Verder naar de Tafelberg : je neemt er 
de kabellift (tickets inclusief) naar boven waar je geniet 
van het prachtige uitzicht. Aangename wandeling in 
de Compagniestuin tussen de oude bomen en dartele 
eekhoorns. Sluit de dag af aan het V&A Waterfront, de 
oude haven en nu een gezellige plek met winkeltjes en 
restaurants. Je kan er het Aquarium bezoeken of een 
spectaculaire helikoptervlucht maken.

9/ In het spoor van Dias naar Kaap de 
Goede Hoop (B)

Je rijdt langs de spectaculaire kustweg Chapman’s 
Peak om uiteindelijk bij de mythische Kaap de Goede 
Hoop aan te komen. Een parel van fauna en flora 
waar de bavianen baas zijn, hou de vensters van de 
wagen goed gesloten! Je kan de kabelbaan nemen 
naar Kaappunt of een prachtige wandeling maken In 
Simonstad maak je kennis met een kolonie ezelpingu-
ins die zich op het strand gevestigd hebben, een grap-
pig schouwspel waar je uren naar kunt kijken.

10/ Kaapstad vanuit een sidecar en 
vertrek (B)

Vandaag wacht er jullie een onvergetelijke afsluiter van 
de reis. In een oldtimer moto met zijspan brengt een 
ervaren chauffeur jullie naar enkele van de mooiste 
plekjes van Kaapstad en omgeving. Vertrek naar de 
luchthaven, afgifte huurwagen en terugvlucht.

11/ Aankomst Brussel

Zuid-Afrika 
Ontdekking van de Kaap met het gezin
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
11 dagen met huurwagen 

De “ Troeven ” van Sensations
•  Verblijf in kleinschalige en familievriendelijke accommodaties 
•  Safari per 4x4 op zoek naar de Grote Vijf in een malariavrij reservaat
•  Kennismaking met de bewoners van een township
•  Observatie van walvissen, motortocht met zijspan en kabelbaan 

Tafelberg
•  Lengte van programma aanpasbaar aan de schoolvakanties
•  Uitstekende kennis van Zuid-Afrika bij Travel Sensations 

TIPS & BELANGRIJKE OPMERKING VOOR REIZEN MET MINDERJARIGEN

- Indien één of beide natuurlijke ouders niet meereizen is een internationale geboorteakte van de minderjarige nodig. Informeer je goed voor vertrek. 
- Doe een safari in het malariavrije Mabula Game Reserve op 3u rijden van Johannesburg in plaats van in Amakhala Game Reserve (prijzen op aanvraag)
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Inbegrepen : Internationale vluchten met LH (heen klasse L, retour klasse S) - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen 
bekend bij publicatie brochure - De vermelde overnachtingen en maaltijden (B, L, D) - De vermelde safari-activiteiten 
en vol pension in Hlosi Game Lodge - Knysna township tour, boottocht, tickets Tafelberg en rit per moto en zijspan - 
Reisdocumenten met reisgids en roadbook (ontvangst ter plaatse) - Huurwagen : Type Toyota Avanza of gelijkwaardig.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Toegangsgelden voor bezoeken/
activiteiten die we aanraden - Toeslag 2de chauffeur, contract fee, one-way drop-off fee (ter plaatse te betalen) - Brandstof, 
tol - Gps (op voorhand te boeken, ter plaatse te betalen) - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle 
niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Rijbewijs - Geen verplichte inentingen.

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Oost-  en West-  K aap l l l l l l l l l l l l

DAGELIJKS VERTREK
PRIJS / PERS.

PRIJS VOLW
BASIS 2 VOLW EN 1 - 2 KDN*

KORTING KIND
BASIS 2 VOLW EN 1 - 2 KDN*

0 1 / 1 1  –  1 2 / 1 2 / 1 9 €  3 . 8 4 0 €  - 1 . 6 5 0
0 5 / 0 1  –  2 9 / 0 2 / 2 0  €  3 . 9 9 0 €  - 1 . 8 4 0
0 1 / 0 3  –  3 0 / 0 4 / 2 0 €  3 . 8 4 0 €  - 1 . 6 5 0
0 1 / 0 5  –  3 1 / 0 7 / 2 0 €  3 . 3 5 0 €  - 1 . 4 6 0 
0 1 / 0 8  –  3 0 / 1 1 / 2 0 €  3 . 4 8 0 €  - 1 . 4 1 0
( * )  o p  b a s i s  va n  2  vo lwa s s e n e n  e n  1  o f  2  k i n d e re n  ( -  1 2  j a a r )  i n  e e n  f a m i l i e k a m e r

PLAATSEN CHARME/FAMILIALE 
Amakhala Game Reserve (2n) Hlosi Game Lodge (Luxury Safari Tent)
Plettenberg (2n) Hunters Country Lodge (Family Suite)
Stellenbosch (2n) Wedgeview Country House (Family Suite)
Kaapstad (2n) The Clarendon Fresnaye (Family Room)
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1/ Brussel • Kaapstad

2/ Kaapstad 
Aankomst, onthaal en overhandiging van de reisdocu-
menten. Assistentie bij het ophalen van de huurwagen 
en vertrek naar Kaapstad. Vertrek naar de voet van de 
Tafelberg waar u de kabelbaan neemt naar boven. 
U kunt boven op de berg een wandeling maken en 
genieten van het prachtige uitzicht op de stad, de 
haven, Robbeneiland en het Kaapse Schiereiland.

3/ Kaapstad (B)

In tegenstelling tot de meeste grote havensteden is 
Kaapstad een stad op mensenmaat. Het hart van de 
stad verkent u best te voet : wandel langs enkele van 
de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad 
waaronder Long Street, de Compagniestuin, St Pauls 
Cathedral, het parlement tot bij de Bokaap, de wijk 
van de Maleiers. Zij kwamen als slaven mee met de 
Oost-Indische Compagnie en hebben eeuwen later 
een vaste stek in de geschiedenis van het land en 
vooral in Kaapstad verworven.

4/ Kaapse Schiereiland (B)

Een bezoek aan het Kaapse Schiereiland neemt een 
volledige dag in beslag. In Houtbaai kunt u de boot 
nemen naar een kolonie Kaapse pelsrobben, u rijdt 
langs de spectaculaire kustweg Chapman’s Peak, 
maakt kennis met een kolonie ezelpinguïns in Simon-
stad om uiteindelijk op Kaap de Goede Hoop aan te 
komen. Het verhaal gaat dat Bartolomeus Dias de plek 
aanvankelijk Kaap der Stormen had genoemd maar 
de naam veranderde in Kaap de Goede Hoop omdat 
de ontdekking ervan de zeeroute naar Indië een eind 
dichterbij bracht.

5/ Kaapstad • Hermanus (B) 

Aankomst in Hermanus na een mooie rit langs de spec-
taculaire kustweg N44. In Walker Bay komen tussen 
juni en december honderden walvissen vanuit Antarc-
tica hun jongen werpen. U kunt ze spotten vanop de 
kust of u boekt een boottocht om deze reusachtige die-
ren van dichtbij te observeren.

6/ Hermanus • Stellenbosch (B) 

Vertrek naar Stellenbosch, het hart van de Wijnroute. 
Een prachtige streek met uitgestrekte wijngaarden, ber-
gen en witte Kaap-Hollandse landhuizen. De invloed 
van de Hollandse kolonialen en de Franse Hugenoten 
zorgt ervoor dat dit gebied tot op heden het meest 
Europese stukje Zuid-Afrika blijft. Wijnproeverij in één 
van de vele wijnhuizen. 

7/ De Wijnroute (B) 

Bezoek aan Paarl en aan Franschhoek, waar Franse 
Hugenoten zich in de 17de eeuw vestigden. In het 
Huguenot Memorial Museum leert u alles over de aan-
komst van de Hugenoten in Zuid-Afrika en de stichting 
van Franschhoek. Mogelijkheid om meerdere wijndo-
meinen te bezoeken, de meeste hebben nog steeds 
een Franse naam. Terug naar Stellenbosch.

8/ Stellenbosch • Kaapstad • Nelspruit • 
Hazyview (B)

Rit naar de luchthaven van Kaapstad en vlucht naar 
Nelspruit. Pick up van de huurwagen en vertrek naar 
de lodge.

9/ De panoramaroute (B) 

Vertrek naar de Panoramaroute. Bezoek aan Pilgrim’s 
Rest en rit tot bij de befaamde Bourke’s Luck Potholes. 
Halte bij de Berlin en Lisbon Falls. Bij God’s Window 
heeft u bij helder weer een prachtig zicht op het laag-
veld. Bij de Drie Rondavels ziet u de imposante Blyde 
River Canyon, een van de grootste ter wereld.

10/ Hazyview • Kruger NP / 
privéconcessie (B, L, D) (±160 km)

Rond de middag aankomst in de lodge, waar u ver-
blijft op basis van fully inclusive (maaltijden en 2 safa-
ri’s per dag). Lunch. Eerste safari met een ervaren gids 
en in een open voertuig. U ziet antilopen, luipaarden, 
giraffen, olifanten en nog vele andere wilde dieren.

11/ Kruger NP / privéconcessie (B, L, D) 

Safari bij zonsopgang. Ontbijt en vrije tijd tot het ver-
trek voor een tweede safari. Maaltijden in de lodge. 

12/ Kruger NP • Swaziland (B, D)  

Laatste safari, gevolgd door een uitgebreid ontbijt. Ver-
trek naar Swaziland. Na de grensformaliteiten rijdt u 
het kleinste koninkrijk van Afrika binnen. Rit door een 
prachtig landschap. U komt voorbij een glasblazerij, 
een markt met lokale souvenirs en een kaarsenatelier. 
Avondmaal in het hotel.

13/ Swaziland • Hluhluwe (B, L, D) 

Vertrek richting Zuid-Afrika, door uitgestrekte bossen 
en langs suikerrietplantages. Grensformaliteiten. Aan-
komst in de lodge in de loop van de namiddag. U 
verblijft in één van de meest ongerepte natuurregio’s 
van het land met tevens het grootste aantal natuurre-
servaten en dierenparken, zoals Hluhluwe of Mkuze. 

14/ Hluhluwe (B, L, D)

Safari bij zonsopgang. Ontbijt en vrije tijd tot het ver-
trek voor een tweede safari. Maaltijden in de lodge. 

15/ Hluhluwe • Balito (B) 

Rit naar Balito, een van de mooiste badplaatsen aan 
de oostkust. 

16/ Balito • Terugvlucht
Rit naar de luchthaven en drop-off van de huurwagen. 
Aansluitend check-in voor de terugvlucht naar Brussel.

17/ Aankomst Brussel

Zuid-Afrika 
Welkom in de Regenboognatie 



97

Rondreis Self Drive “ Kant-en-Klaar  ” 
17 dagen met huurwagen

De “ Troeven ” van Sensations
• Verblijf in kleinschalige accommodatie
• Keuze uit charme standaard en superieur
• Mooi uitgewerkte reisroute en extra tips
• Travel Designers met uitstekende kennis Zuid-Afrika
• Uitgebreide reisdocumenten met roadbook en reisgids

Inbegrepen : Internationale en binnenlandse vluchten met Emirates (L-klasse) - Binnenlandse vlucht met South African 
(Q Klasse) - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbelkamer in 
vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Vermelde activiteiten Kruger en 
Hluhluwe - Huurwagen type Toyota Corolla (2 pers.) - Toyota Avanza (4 pers).
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Vermelde bezoeken - Toegangsgelden 
tot de nationale parken, reservaten en sites - Toeslag 2de chauffeur, contract fee, one-way drop-off fee (ter plaatse te 
betalen) - Brandstof en tol - GPS (op voorhand te boeken, ter plaatse te betalen) - Grenstaks Swaziland - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...).
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.
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K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

K aapstad l l l l l l l l l l l l

K ruger l l l l l l l l l l l l

H luhluwe l l l l l l l l l l l l

DAGELIJKS VERTREK
PRIJS / PERS.

CHARME STD
BASIS 2 P

CHARME STD
BASIS 4 P

CHARME LUXE
BASIS 2 P

CHARME LUXE
BASIS 4 P

0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 0 / 0 4 / 2 0 € 4 . 0 6 0 €  3 . 7 9 0 €  5 . 6 7 0 €  5 . 3 9 0 
0 1 / 0 5 / 2 0  –  3 1 / 0 7 / 2 0 €  3 . 9 9 0 €  3 . 7 2 0 €  5 . 2 8 0 €  4 . 9 9 0 
0 1 / 0 8 / 2 0  –  0 1 / 1 0 / 2 0 €  4 . 1 3 0 €  3 . 8 7 0 €  5 . 8 8 0 €  5 . 5 9 0 

PLAATSEN CHARME STANDARD CHARME LUXE
Kaapstad (3n) Blackheath Lodge (standard) Clarendon Fresnay (superior)
Hermanus (1n) Aloe GH (standard) Abalone Guest house (sea view)
Winelands (2n) Lavender GH (Lavender Suite) Angala Boutique (Luxury Suite)
Hazyview (2n) Rissington Inn (Superior) Rissington Inn (Garden suite)
Kruger (2n) Umkumbe (Superior) Rhino Post Safari lodge
Swaziland (1n) Foresters Arms Mogi Boutique (Luxury Bush Villa)
Hluhluwe (2n) Ubizane Tree Lodge Rhino Ridge (Luxury Bush Villa)
Balito (1n) Petite Provence (standard) Caneland (Superior room)

Nelspruit
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1/ Vlucht naar Antananarivo

2/ Antananarivo (D)

Aankomst, Aankomst, visumformaliteiten en onthaal door de Franstalige privégids/-
chauffeur. Transfer naar het hotel, intrek en overnachting. 

3/ Antananarivo • Andasibe Nationaal Park (B, L, D)

Vertrek naar het tropische regenwoud van Andasibe, langs prachtige landschappen 
met mooie watervalletjes en spectaculaire valleien. Lunch. Tijdens een wandeling in 
de namiddag ontmoet u maar liefst 4 soorten lemuren. In de late namiddag doet u 
nog een wandeling op zoek naar gekko’s, kameleons en muismaki’s.

4/ Andasibe Nationaal Park (B, L, D)

De voormiddag is gewijd aan de ontdekking van het park. Met wat geluk ziet u de 
Indri Indri-lemuur, de grootste van het eiland. Naast de 11 lemuursoorten telt het park 
119 vogelsoorten en 39 reptielsoorten. Uw gids vertelt u alles over de boeiende 
fauna en flora van dit gebied. Lunch. Na de middag bezoekt u een Betsimisaraka-
dorpje. Avondmaal in de lodge.

5/ Andasibe • Antsirabe (B, L, D)

Vertrek naar Antsirabe langs de Route Nationale 7 (RN7). Die loopt grotendeels 
langs het Ankaratra-gebergte en brengt u naar de mooiste stad van Madagaskar, 
Antsirabe. De rode, lateriet kleurige huisjes contrasteren met de groene tinten van de 
rijstterrassen. Langs de weg ziet u eveneens de bijzonder Merina-familiegraven. Het 
aangename contact met de bevolking van het hoogland maakt er een prachtige rit 
van. Aankomst in Antsirabe en avondmaal in een lokaal restaurant.

6/ Antsirabe • Ambositra • Ranomafana Nationaal Park (B, L, D)

De landschappen tussen Antsirabe en Ambositra zijn net postkaartjes. Bij aankomst 
in de artisanale stad Ambositra brengt u een bezoek aan de lokale markt, een van 
de grootste van het land. Lunch. Verder naar Ranomafana door het meest indrukwek-
kende deel van het hoogland. De baan kronkelt tussen heuvels en bergen en de 
landschappen zijn om ter mooist. De enthousiaste Betsileo-kinderen verwelkomen u 
met de brede glimlach bij elke stop. Aankomst in het hotel en avondmaal.

7/ Ranomafana Nationaal Park (B, L, D)

Vertrek naar Ranomafana, een nationaal park dat 12 lemuursoorten telt naast een 
indrukwekkend aantal vogels, vlinders, amfibieën en reptielen. Tijdens de wande-
ling gaat u op zoek naar de unieke fauna en flora van dit park met duizenden 
endemische planten waaronder een groot aantal varens, medicinale planten en 
orchideeën. Talrijke riviertjes stromen door de dichtbegroeide vegetatie van dit tro-
pische paradijs. Lunch. Na de middag brengt u een bezoekje aan het pittoreske 
dorpje Tanala, gelegen in een mooie vallei. Avondmaal in het hotel.

8/ Ranomafana • Isalo (B, L, D)

Vandaag wacht u een prachtige maar lange rit over het hoogland. Onderweg 
bezoekt u het reservaat van de maki’s in Anja. Lunch in Ambalavao.Na de middag 
rijdt u door “ La Porte du Sud ”, het wordt steeds warmer en droger. Dit alles heeft 
zijn invloed op de landschappen die enorm variëren tijdens deze rit. De weg klimt 
naar het uiterst vlakke Plateau de l’Horombe om te eindigen in het Colorado van 
Madagaskar, het Massief van Isalo.

9/ Isalo Nationaal Park (B, L, D)

Het Nationaal Park van Isalo is een geërodeerd zandsteenmassief uit het Jurassic 
Tijdperk met een heel diverse fauna en flora. Samen met een gespecialiseerde 
natuurgids maakt u een trekking in deze unieke omgeving. Picknicklunch. Op het 
einde van de namiddag vertrekt u naar “ La Fenêtre de l’Isalo ”, waar u kunt genieten 
van een prachtige zonsondergang. Avondmaal in het hotel.

10/ Ranohira (B, L, D)

Vandaag kunt u zelf uw dag invullen met paardrijden, wandelen of gewoon genie-
ten van de prachtige omgeving.

11/ Isalo • Ifaty (B, L, D)

Het laatste deel van de RN7 is alweer heel anders. De landschappen variëren 
van kale, uitgestrekte vlaktes tot compact stekelwoud. Tijdens de rit ziet u voor het 
eerst de indrukwekkende apenbroodbomen of baobabs. Lunch op het strand aan 
de lagune van Ranobe. Na de middag bezoekt u het botanisch en ornithologisch 
park van Reniala, u ziet er honderden baobabs. Afscheid van de gids en intrek in 
het hotel. 

12/ Ifaty (B, L, D)

Verblijf in Ifaty op basis van volpension. Optionele activiteiten kunnen in het hotel 
geboekt worden.

13/ Ifaty • Tuléar • Antananarivo (B, L)

Vrije tijd tot de transfer naar Tuléar. Vlucht naar Antananarivo en transfer naar het 
hotel. Afhankelijk van het vluchtschema kunt u nog enkele bezoeken doen in de 
hoofdstad. 

14/ Antananarivo • T erugvlucht (B)

Vrije voormiddag en transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

15/ Aankomst Brussel

Madagaskar
Ontdekking van het Rode Eiland
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
15 dagen met Franstalige gids-chauffeur 

De “ Troeven ” van Sensations
• Bezoek aan 3 nationale parken : Andasibe, Ranomafana, Isalo
• Lemureneiland op het privéreservaat van Vakona Lodge 
• Avondwandeling in het Andasibe NP
• Wandeling tussen de maki’s in het Anja Reservaat 
• Bezoek aan het baobabwoud van Ifaty
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Inbegrepen : Vluchten met Ethiopian Airlines (klasse U) - Binnenlandse vlucht met Air Madagascar (klasse Y) - 
Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Vermelde maaltijden (B=ontbijt; L=lunch; 
D=diner) - Franstalige privégids/-chauffeur (Engelstalige mits toeslag en beschikbaarheid) - Bezoeken, toegangsgelden 
en transfers cfr. programma - Verblijf in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Verblijf- en hoteltaksen - 
Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” - 
Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Visum.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum ter plaats - Geen verplichte inentingen

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

PERIODES PRIJS/PERS. BASIS 2 P PRIJS/PERS. BASIS 4 P
0 1 / 1 1  –  0 1 / 1 0 / 2 0 €  4 . 0 9 0 €  3 . 6 9 0
To e s l a g  j u l i  -  a u g u s t u s €  2 2 0 €  2 2 0
To e s l a g  s i n g l e €  7 9 0 €  7 9 0

PLAATSEN CHARME LUXE
Antananarivo (2n) Le Combava
Andasibe (2n) Vakona Forest Lodge of Andasibe Hotel
Antsirabe (2n) Couleur Café
NP Ranomafana (2n) Hotel Thermal de Ranomafana
NP Isalo (3n) Relais de la Reine (chambre std)
Ifaty (2n) Les Dunes d’Ifaty (Villa)

VERLENGINGEN

-  Verblijf in Hotel Arc en Ciel, Nosy Be van 5 dagen/4 nachten  
in volpension met binnenlandse vluchten en transfers : vanaf € 960 pp.

-  Verblijf in Princesse Bora Lodge, Sainte Marie van 4 dagen/3 nachten  
in volpension met binnenlandse vluchten en transfers : € 1.290 pp.
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1/ Brussel • Nosy Be
Vlucht naar Nosy Be met Ethiopian Airlines (vrijdag).

2/ Nosy Be (L, D)

Aankomst in Nosy Be. Onthaal en transfer naar het hotel. Middagmaal en vrije 
namiddag. Avondmaal en overnachting.

3/ Nosy Be • Antsiranana (Diego Suarez) (B, L, D)

Vroeg ontbijt. Kennismaking met de Franstalige gids-chauffeur tijdens de rit (ca. 
6u) naar Diego Suarez. Lunch onderweg. Aankomst en verkenning van de stad 
Diego Suarez of Antsiranana in het Malagassisch. De stad wordt beschouwd als de 
hoofdstad van Noord-Madagaskar en is in 1500 ontdekt door de Portugese zee-
vaarder Diego Diaz. De architectuur herinnert vooral aan meer dan een halve eeuw 
aanwezigheid van het Franse leger. Intrek in het hotel, avondmaal en overnachting. 

4/ Antsiranana • Het schiereiland van Ramena • Antsiranana  
(B, L, D)

Na het ontbijt vertrek naar het schiereiland van Ramena met haar 3 baaien. Onder-
weg bewondert u prachtige landschappen. Start van een 6 km lange wandeling 
aan het strand met iets verder de vuurtoren en de Franse kanonnen die dateren 
uit het einde van de 19de eeuw. U wandelt langs La Baie des Dunes en La Baie 
des Pigeons om te eindigen aan La Baie des Sakalavas. Terug naar Antsiranana. 
Avondmaal en overnachting.

5/ Bezoek aan het Nationaal Park van het Amber-gebergte  
(B, L, D)

Ontbijt en vertrek naar het Nationaal Park van het Amber-gebergte op 30 km ten 
zuidwesten van Antsiranana. Het heeft een oppervlakte van 18.000 ha en staat 
bekend voor haar grote biodiversiteit, een gevolg van regelmatige regenval. Hier 
leven 7 verschillende lemuursoorten en 77 vogelsoorten. Kleurrijke gekko’s en de 
kleinste kameleon ter wereld vertoeven eveneens in dit prachtig gebied. Honderden 
medicinale planten en mooie orchideeën groeien hier zo maar in het wild. Het park 
telt verschillende spectaculaire watervallen, waaronder eentje van 80m, en meren. 
Picknicklunch tijdens de uitstap. In de namiddag wandelt u naar Joffreville en stopt u 
even bij het Mahery-meer. Avondmaal en overnachting in Antsiranana.

6/ Antsiranana • Rode Tsingy • Ankarana (B, L, D)

Op 70 km van Antsiranana, niet ver van het natuurreservaat Analamera, ziet u de 
beroemde rode Tsingy. Deze kleurrijke en hallucinante vormen zijn een resultaat van 
erosie en zijn uniek voor Madagaskar. Het zijn geen scherpe monolieten zoals die 
van Ankarana of Bemaraha maar wel vergankelijke formaties die door regen en 
wind zijn gevormd. Bezoek aan de site en lunch. Verder naar Mahamasina nabij 
de oostelijke ingang van het Ankarana National Park. Avondmaal en overnachting 
in het hotel.

7/ Ankarana (B, L, D)

Dag gewijd aan de ontdekking van de Tsingy van Ankarana te voet. Samen met 
een gespecialiseerde gids ontdekt u de unieke landschappen en de duizenden vlijm-
scherpe karstformaties of Tsingy. Ze zijn ook een toevluchtsoord voor verschillende 
dieren. Zo zijn er 10 soorten lemuren en meer dan 90 vogelsoorten, waarvan er 
54 endemisch zijn voor Madagaskar. Daarnaast zijn er 13 soorten vleermuizen en 
enkele zeldzame plantensoorten. Picknicklunch bij de Lac Vert. Terug naar het hotel, 
avondmaal en overnachting. 

8/ Ankarana • Ankify • Nosy Komba (B, L, D) 

Vroeg vertrek naar Ankify. Onderweg halte in de dorpjes Ambilobe en Ambanja 
waar u de kleurrijke markten bezoekt. Lunch in een lokaal restaurant. Na de middag 
bezoekt u een cacaoplantage waar het productieproces van boon tot chocolade 
wordt uitgelegd. Verder naar Ankify waar u de boot neemt naar Nosy Komba.

9, 10, 11/ Nosy Komba (B, L, D)

Vrije dagen. Optioneel : bootuitstap naar het paradijselijke eiland Nosy Iranja, 
ook wel bekend als het mooiste eiland van de Indische Oceaan. De stranden zijn 
belangrijke broedplaatsen van de groene zeeschildpadden en de haviksbekschild-
padden. U wandelt naar een vissersdorpje of beklimt de oude vuurtoren waar u een 
prachtig uitzicht heeft. Picknicklunch met vis en zeevruchten. Terug naar het hotel. 
Avondmaal en overnachting.

12/ Nosy Komba • Nosy Be • Terugvlucht (B)

Ontbijt en transfer naar de luchthaven van Nosy Be voor de terugvlucht naar Brussel.

13/ Aankomst Brussel

Madagaskar
Van ongerepte nationale parken tot paradijselijke stranden



101

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
13 dagen met Franstalige gids-chauffeur 

De “ Troeven ” van Sensations
• Groot eiland, zonder massatoerisme
• Unieke fauna en flora
• Ontmoeting met lemuren
• Paradijselijke en maagdelijke stranden
• Intacte onderwaterwereld 

Inbegrepen : Internationale vlucht met Ethiopian Airlines in Klasse V - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen zoals 
bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele of twinkamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde 
transfers - Volpension - Onthaal bij aankomst in de luchthaven van Nosy Be - Privévervoer met airco van 3 tot 8 - Franstalige 
gids-chauffeur van dag 3 tot 8 - Overnachtingen en bezoeken zoals vermeld in programma.
Niet inbegrepen : Dranken en persoonlijke uitgaven - Fooien voor gidsen, chauffeurs, bagagedragers - Alles wat niet 
als inbegrepen vermeld is - Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Visum bij 
aankomst - Optionele excursie : Nosy Iranja, prijs op aanvraag.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum bij aankomst - Geen verplichte inentingen.

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

PERIODES - PRIJS/PERS. BASIS 2 P BASIS 4 P BASIS 6 P
0 1 / 1 0 / 1 9 –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  3 . 3 9 0 €  3 . 1 9 0 €  2 . 9 8 0
To e s l a g  j u l i  –  a u g u s t u s  2 0 2 0 €  1 3 0 €  1 3 0 €  4 9 0
S i n g l e  to e s l a g €  5 9 0 €  5 9 0 €  4 9 0

PLAATSEN CHARME LUXE
Nosy Be (1) Vanila Hotel – Océane Room
Diego Suarez (3) Le Suarez - Standard Room
Ankarana (2) Relais de l’Ankarana - Standard Room
Nosy Komba (4) Coco Komba - Standard room

Nosy Be

Nosy Komba
Ankify

Antsiranana

Montagne 
d’Ambre

Ankarana

Europa



Senegal
Senegal met het gezin
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1/ Dakar • Lac Rose (D)

Vlucht vanuit Brussel. Aankomst in Dakar en onthaal. Rit doorheen de hoofdstad 
richting Lac Rose. Intrek in uw kamp dat perfect geïntegreerd is in de natuurlijke 
omgeving aan de Lac Rose. Geniet van een aperitief bij zonsondergang. 

2/ Lac Rose • Kayar • Lac Rose (B,L,D)

‘s Morgens wordt geitenkaas gemaakt in een pilootproject van duurzame land-
bouwontwikkeling. Nadien een niet alledaagse oversteek van het meer met een 
prauw geladen met zout. Zo ontmoet u de zoutwinners. Tocht te paard of te voet 
langsheen een zoetwaterlagune met talrijke vogels. Ontdekking van de duinen van 
de “ Paris Dakar ” en het strand van “ la Grande Côte ”. Verder langsheen zandwe-
gen van ossenkarren naar Kayar, een traditionele vissershaven. De lokale gids geeft 
uitleg over de visvangst, het traditionele leven… Terug naar het verblijf om er geiten-
kaas te maken. Afrikaanse avond met een verteller en een muzikant.

3/ Lac Rose • Joal-Fadiouth • Mar Lodj (B,L,D)

Bezoek aan het dorp van de schildpadden en vervolgens vertrek naar Joal-Fadiouth. 
Bij aankomst inscheping op een kleine prauw en boottocht langsheen de oester-
parken en de mangroven. Bezoek aan Fadiouth met typische kerk en steegjes. Rit 
doorheen een woud van palmbomen en baobabs. Aankomst in het Saloum Delta 
National Park, Unesco-natuurerfgoed. Tocht per prauw doorheen de mangrove en 
langsheen het eiland Mar Lodj. Zonsondergang, cocktail, avondmaal en overnach-
ting aan een bolong.

4/ Saloum eilanden (B,L,D)

Ontdekking met een typische kar van de 3 eilanden van Mar ; Mar Soulou, waar 3 
verstrengelde bomen het symbool zijn van de 3 godsdiensten, Mar Fafako en haar 
graanschuren, Mar Lodj met kerkje, eeuwenoude boom en een tam-tam die dienst 
doet als telefoon. Een traditionele Senegalese maaltijd bij een typische familie. 
Animatie en initiatie door de gastfamilie : gezangen of dans met tam-tams, luisteren 
naar de traditionele luit of voetballen met de dorpsjongens... Een onvergetelijke 
kanotocht te midden van de mangrove. Terugrit naar het kamp (optioneel : vogel-
eiland per prauw + € 20 pp. ter plaatse te regelen). Sfeerrijk avondmaal “ Out of 
Africa ” opgediend aan de bolong.

5/ Mar Lodj • Thiès • Lompoul (B,L,D)

Rit op zandwegen naar een traditionele markt met veel Afrikaanse sfeer. Vervolgens 
rit naar Thiès met haar koloniale gebouwen en halte in de heilige stad Tivaouane. 
Verdere rit op pistes doorheen een regio bekend voor de groenteteelt. Aankomst in 
het woenstijnkamp te Lompoul, een prachtige plek bijzonder bij zonsondergang. 
Beleving van een onvergetelijke woestijnavond : initiatie in Afrikaanse gezelschaps-
spellen. Cocktail gevolgd door een Senegalese couscous en Noord-Afrikaanse 
gebakjes. Degustatie van thee. Dit allemaal rondom een kampvuur op het ritme van 
de djembés. Overnachting in een typische tent met woestijnzicht. 

6/ Lompoul • Langue de Barbarie • Gandiol (B,L,D)

Dromedaristocht van 2 uur om een Peulgemeenschap te ontmoeten en met hen de 
thee en de regionale kaas te delen. Vervolgens rit op zandwegen per 4x4 tot aan 
de vroegere monding van de Senegalrivier. Geniet daar van een barbecue, ont-
spanning en zwemmen in de lagune. Wandelen langsheen de rivier en ontmoeting 
met de lokale vissers, landbouwers en dorpelingen. Verdere rit per 4x4 en haltes 
in oases temidden van de duinen. Aankomst in de lodge aan de oever van de 
Senegalrivier. Overnachting in een “ safari ”- tent of in een karaktervolle bungalow 
(toeslag zie optie). 

7/  Gandiol • Djoudj NP (of Langue Barbarie) • Saint-Louis (B,L,D)

’s Morgensvroeg vertrek naar Djoudj NP, een vogelparadijs en Unesco-natuurerf-
goed. U ontdekt deze bijzondere natuurlijke site per prauw en observeert pelikanen, 
flamingo’s… In deze uitgestrekte regio van moerassen en waterwegen leven naast 
talrijke vogels ook reptielen en zoogdieren. Middagmaal in een typisch restaurant 
in Saint Louis, vervolgens stadsrondrit met een koets. Terug naar de lodge. Vrije late 
namiddag. Avondmaal en overnachting in het hotel.
Nota : van mei tot midden-oktober ontdekking van la Langue de Barbarie NP i.p.v. 
Djoudj NP.

8/ Gandiol • Gorée • Terugvlucht (B,L,D)

Terug naar Dakar. Per sloep vaart u naar het Gorée-eiland (Unesco-werelderfgoed). 
Ontdekking van één van de belangrijkste historische sites van het land. U maakt er 
kennis met de geschiedenis van de West-Afrikaanse slavenhandel. U bezoekt er ook 
de kerk St. Charles, het slavenhuis en kuiert er rond. Lunch. Terugkeer met de sloep 
naar Dakar en stadsbezoek. Lichte maaltijd met zicht op de oceaan. Transfer naar 
de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel of strandverlenging.

9/ Brussel
Ontbijt aan boord en aankomst te Brussel in de vroege morgen.

In onze brochure “ Senegal ” vindt u, naast 
heel wat praktische informatie, andere 
voorbeeldreizen in groep of privé, een 
cruiseaanbod op de Senegal rivier en 
suggesties voor strandverblijven.
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Belevingsreis Familie 
9 dagen - Rondreis met chauffeur en Franstalige gidsen

De “ Troeven ” van Sensations
• Gezinsactiviteiten : paardrijden, kajak, dromedaris, prauw...
• Verblijf in een kamp te midden van de natuur
• Unieke avond met een Afrikaanse verteller aan de Lac Rose
• Overnachting in een tent in de woestijn
• 4 Dagen in 4x4
• Gepassioneerde gidsen

OPTIES 

-  2 overnachtingen in een bungalow in de lodge Ocean et Savane : + € 60 pp.
- Upgrade : Gite du Lac in “ Case Bambou ” : + € 50 pp. voor de 2 overnachtingen.
- Upgrade : Camp du Désert in “ comforttent ” : + € 30 pp.

VERLENGING 

Strandverblijf op “ Grande Côte ” of op “ Petite Côte ” of in Casamance. 

OPMERKINGEN

Voor kinderkortingen, andere kamertypes, (strand)verlengingen, goedkopere vluchten 
vanuit Parijs of andere luchtvaartmaatschappijen...  
Kunt u ons contacteren via uw reiskantoor.

Inbegrepen : • Vluchten met Brussels Airlines in klasse T - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie 
brochure - Transfers in minibus (of persoonswagen in functie van het aantal deelnemers) - Rondreis in 4x4 met airco 
op dagen 5-6-7-8 - Begeleiding van chauffeur/gids (dagen 5-6-7-8) en Franstalige lokale gidsen - Overnachtingen in 
dubbelkamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Lokale taksen - 
Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Optionele activiteiten - Reisverzekeringen - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”..
Formaliteiten : Geldig paspoort, geen verplichte inentingen.

DAGELIJKS VERTREK PRIJS / PERS.
BASIS 2 PERS.

PRIJS / PERS.
BASIS 3 PERS.

PRIJS / PERS.
BASIS 4-6 PERS.

2 5 / 1 0  –  1 4 / 1 2 / 1 9 €  2 . 0 5 0 €  1 . 9 5 0 €  1 . 8 1 0
1 5 / 1 2  –  0 4 / 0 1 / 2 0 €  2 . 2 6 5 €  2 . 1 6 5 €  2 . 0 2 5
0 5 / 0 1  –  0 4 / 0 5 / 2 0 €  2 . 0 5 0 €  1 . 9 5 0 €  1 . 8 1 0
0 5 / 0 5  –  1 5 / 1 0 / 2 0 €  1 . 9 2 5 €  1 . 8 2 5 €  1 . 6 8 5
1 6 / 1 0  –  3 0 / 1 0 / 2 0 €  2 . 0 5 0 €  1 . 9 5 0 €  1 . 8 1 0
To e s l a g  s i n g l e €  2 3 0 €  2 3 0 €  2 3 0
Ko r t i n g  k i n d * €  - 2 6 0 €  - 2 6 0 €  - 2 6 0
Ko r t i n g  d r i e p e r s o o n s k a m e r * * €  - 1 6 0 €  - 1 6 0 €  - 1 6 0
* K i n d  - 1 2  j a a r  m e t  2  vo lwa s s e n e n  i n  d eze l f d e  k a m e r
* *  En ke l  d e rd e  vo lwa s s e n e 

PLAATSEN 1STE CATEGORIE/CHARME
Lac Rose (2n) Gîte du Lac 
Sine Saloum NP (2n) Le Bazouk du Saloum
Woestijn van Lompoul (1n) Camp du Désert 
Grande Côte (2 n) Lodge Océan et Savane (Safaritenten) 

Europa
NP Djoudj

Saint-Louis

Gandiol

Lompoul

Thies

Joal Fadiouth Mar Lodj 

Lac Rose
Gorée

Dakar

Solidair toerisme en eco-toerisme in Senegal
Sensations biedt ook een kleinschalige groepreis “ Solidair toerisme en eco-toerisme in Senegal ”. 

Ontdek Senegal op een duurzame wijze! Deze reis brengt u van een ‘Aire Marine Protégée’ langsheen de Lompoul-woestijn naar  
de Lac Rose. Tijdens deze inlevingsreis bezoekt u 4 projecten die u direct steunt. Dit is een onvergetelijke rondreis.

Info via uw reiskantoor en www.travel-sensations.com

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l
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In onze brochure “ Kaapverdië ” vindt u het volledig aanbod reizen in groep of privé, 
ook op de andere eilanden van de archipel. Verder nog alternatieve circuits en 
suggesties voor strandverblijven.
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1/ Vlucht naar Mindelo (-) 
Vlucht vanuit Brussel naar São Vicente. Onthaal in de luchthaven en transfer naar 
uw hotel in Mindelo. Vrije tijd om het koloniale stadje te verkennen. U flaneert langs 
de praça, de markt, het café Lisboa of op het strand... en ontdekt zo de Afrikaanse, 
Braziliaanse en Europese invloeden.

2/ Toer van het eiland São Vicente (B)

Vrije voormiddag ter ontdekking van Mindelo, een oude koloniale stad. Rond 15u, 
vertrek met uw Engelstalige of Franstalige chauffeur voor de doorsteek van het 
eiland via de centrale oase naar het gehucht van Calhau. Wandeling tussen twee 
vulkanen, maanlandschappen (2u, +140m / -140m). U volgt de oceaan doorheen 
de versteende lava. In de late namiddag terug met de wagen naar Mindelo.

3/ Mindelo • Porto Novo • Cova krater • Vallei van Paul (B,D) 

Vroege oversteek met de ferry (1u) naar het eiland van Santo Antão. Aankomst in 
Porto Novo, de haven van het eiland, waar een taxi u opwacht voor de transfer 
naar de centrale hooglanden. Onderweg picknick-lunch. Ontdekking te voet van de 
Cova krater omringd met dennenbomen en mimosa planten. Spectaculaire afdaling 
langsheen een bochtig pad op de noordflanken tot aan het gehucht van Cha de 
Manuel dos Santos. Op deze plaats keuze tussen :
-  Lichte wandeltocht (2u30, +100m / -600m) : u komt te voet aan bij uw verblijf.
-  Zwaardere wandeltocht (3u30, +100m / -1100m) : u wandelt naar de oude 
Portugese tuinen van Pasagem en verder tot Lombo Comprido. Transfer naar uw 
verblijf gelegen in het hoger deel van de Paul vallei.

Overnachting in de Vallei van Paul.

4/ Vallei van Paul (B,L,D) 

Ontdekking van deze vallei met een weelderige exotische vegetatie.
-  Lichte wandeltocht (2u, +450m / -450m) : u daalt al wandelend naar het kust-
dorpje Vila das Pombas voor een bezoek. Terug met de taxi tot aan de toegang 
van de Vallei van Figueiral. Te voet bergop naar uw verblijf.

-  Zwaardere wandeltocht (3u30, +500m / -500m mogelijke verlenging van 1u) : 
vertrek al wandelend naar het gehucht van Passagem doorheen dorpjes, de ter-
rasteelten van rietsuiker, bananen en koffie. Te voet terug naar uw verblijf. 

5/  Vallei van Paul • Fontainhas • Kustweg • Ribeira Grande (B,L,D) 

Transfer naar Fontainhas langsheen het vissersdorpje van Ponta do Sol (geen halte). 
Fontainhas, een hooggelegen dorp nabij de kust, is het vertrekpunt van een prach-
tige kustwandeling. Over kronkelende paden doorheen een landschap van basalt-
rotsen wandelt u naar het dorpje Corvo.
-  Lichte wandeltocht (2u, +250m / -250) : na een pauze terug te voet naar Fontain-
has waar u wordt opgewacht door de taxi. Transfer naar uw verblijf met zwembad 
gelegen in het gebergte van Ribeira Grande. 

-  Zwaardere wandeltocht (5u, +750 / -750) : u volgt de kustweg voorbij het dorpje 
Corvo, doorkruist enkele verlaten dorpjes en wandelt langs een prachtig zwart 
strand. In het vissersdorp van Cruzinha wacht de taxi u op voor een transfer naar 
uw verblijf met zwembad gelegen in het gebergte van Ribeira Grande. 

6/ Valleien van Ribeira Grande (B,L,D)

Vandaag transfer naar Joao Alfonso om de vruchtbare valleien van de Ribeira 
Grande te ontdekken. Korte wandeling langsheen weelderige tuinen en terrassen-
teelt in de omgeving van Joao Alfonso en Cha de Pedras. 
-  Lichte wandeltocht (2u30, +150 / -150) : afspraak met uw taxi voor de transfer 
terug naar uw hotel.

-  Zwaardere wandeltocht (4u30, +500m / -500m) : u wandelt in een lus verder 
doorheen de valleien naar uw hotel. Aankomst en vrije tijd om te genieten van het 
zwembad.

7/ Vallei van Ribeira Grande • Porto Novo • Mindelo (eiland 
São Vicente) (B)

Terugrit naar Porto Novo langsheen de prachtige weg die kronkelt tussen de vul-
kanische toppen. Tocht met de ferry naar Mindelo. Intrek in het hotel en vrije tijd.

8/ Mindelo • Terugvlucht (B)

Ontbijt. Transfer naar de luchthaven op het afgesproken tijdstip of strandverlenging 
of verlenging op een ander eiland (Sal, Fogo, Santiago...). Terugvlucht. 

Kaapverdië
Al wandelend doorheen São Vicente & Santo Antão
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Rondreis “ Kant-en-Klaar ” 
8 dagen
Rondreis met verblijf in karaktervolle hotels

De “ Troeven ” van Sensations
• Combinatie van 2 eilanden zonder binnenvluchten 
• Kleinschalige hotels 
• Keuze in de moeilijkheidsgraad van de wandeltochten
• Bijstand ter plaatse van onze lokale agent 
• Verzorgde picknicklunches tijdens de wandeltochten
• Roadbook met kaarten en beschrijving van de wandeltochten

OPTIES
ipv Casa Maracuja, overnachtingen in Ponta do Sol in de Kasa Tambla (- €26 per persoon) of in de 
Coracao (€ +30 per persoon), zonder avondmaal.

Inbegrepen : Internationale lijnvluchten met Air Portugal in L klasse - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend 
bij publicatie brochure - Privétransfers met chauffeur - Begeleide uitstappen vermeld in programma - Ferry São Vicente - 
Santa Antão (h/t) - Overnachtingen in dubbelkamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, 
L : lunch, D : diner) - Roadbook met kaarten en beschrijving van de wandeltochten (in Frans of Engels) - Lokale toeristentaks 
(€ 2 per persoon/ per nacht).
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Luchthavenveiligheidsbelasting : ±€ 31 contant te betalen 
bij aankomst op Kaapverdië - Reisverzekeringen - Toegangsgelden tot sites (rumdistillerij, museum...) - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Geen verplichte inentingen.

PERIODES PRIJS / PERS. BASIS 2 PERS. PRIJS / PERS. BASIS 4 PERS.
0 1 / 1 0  –  1 3 / 1 2 / 1 9 €  1 . 5 8 5 €  1 . 4 6 0
1 4 / 1 2  –  0 5 / 0 1 / 2 0 €  1 . 7 9 5 €  1 . 6 7 5
0 6 / 0 1  –  3 0 / 0 4 / 2 0 €  1 . 5 8 5 €  1 . 4 6 0
0 1 / 0 5  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  1 . 5 6 5 €  1 . 4 4 5
0 1 / 1 0  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  1 . 6 0 5 €  1 . 4 9 5
To e s l a g  s i n g l e €  2 5 5 €  2 5 5

PLAATSEN CHARME
Mindelo (3n) Kira’s Hotel
Vallei van Paul (2n) Casa Maracuja 
Vallei van Ribeira Grande (2n) Pedracin Village

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Porto Novo

Baia das gatas

Calhau

Ribeira Grande
Ponta do Sol

Boca de 
Coruja

Europa

Mindelo
Sao Pedro

Verlengingen Sensations
Travel Sensations raadt aan om uw ontdekking van de archipel aan te vullen met een of meerdere verlengingen aan 
uw rondreis. De hieronder vermelde prijzen zijn “ vanaf ”-prijzen en worden herbevestigd naargelang de geboekte 
binnenlandse vluchten en het aantal reizigers. Vraag uw gedetailleerd voorstel aan via uw reisagent.

Verlenging Tarrafal  
op het eiland Santa Antão 
4 d/3 n vanaf € 340 basis 2 pers.
Een aan te raden verlenging voor liefhebbers van de zee en van de wilde natuur. 
Tarrafal met zwarte stranden en een haven is gelegen in een woestijnachtige omge-
ving met bergen aan de westkust van het eiland. Een afgelegen en leuke plek om tot 
rust te komen na enkele wandeltochten op het ruige eiland. De lokale vissers organi-
seren voor u met plezier vistochten. Snorkelen of zwemmen in de zee zijn ook fijne 
activiteiten. Mogelijkheid om te verblijven in een karaktervolle villa met 3 kamers.

Verlenging Ribeira das Patas  
op het eiland Santa Antão
4 d/3 n vanaf € 265 basis 2 pers.
Een aanrader voor reizigers die een frisse pauze willen inlassen na een rondreis. De 
Quinta Cochete bevindt zich op een vroeger landbouwdomein omgeven door ter-
rassenteelt, hoge pieken en lavamuren. In deze indrukwekkende omgeving verblijft 
u 3 nachten in een karakter- en stijlvolle woning. Hier bent u er echt even helemaal 
tussenuit !

Verlenging op het eiland Fogo
4 d/3 n vanaf € 520 basis 2 pers
Fogo is een eiland met een actieve vulkaan. Met haar donkere lavarivieren heeft dit 
vulkanische eiland een heel bijzonder karakter. Het is een wandeleiland bij uitstek. 
Het is een groen eiland met vele koffie- en theeplantages maar op de vruchtbare 
ondergrond zijn ook veel eucalyptus en diverse boomsoorten te vinden.

Verlenging op het eiland Santiago 
3 d/2 n vanaf € 380 basis 2 pers
Santiago is niet alleen het grootste eiland van Kaapverdië, het is ook het eiland 
met de grootste veelzijdigheid. Een perfecte combinatie van diverse stranden, berg-
achtige gebieden, terrassenteelt, karaktervolle dorpjes, historische bezienswaar-
digheden en een gezellige drukte in de hoofdplaats Praia.

Verlenging op het eiland Sal
Talrijke verblijven in verschillende hotelcategorieën.
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1/ Vlucht naar Praia (eiland Santiago)
Aankomst te Praia. Privé-taxitransfer naar uw hotel, gelegen in het centrum van de 
stad.

2/ Ontdekking van het eiland Santiago (B,L,D)

Wandeling doorheen Praia met haar kleurrijke markten. Vervolgens keuze uit 2 
uitstappen : 
-  Eilandtoer : rit doorheen het centrum van het eiland, prachtige bergen en tropische 
vegetatie. Halte bij de markt van Assomada. Nadien richting het noorden doorkruist 
u de Serra Malagueta. Afdaling naar de baai van Tarrafal. Terug langs de kust. 

-  Ontdekking van de oude stad Cidade Velha, Unesco-Werelderfgoed. Bezoek aan 
het fort van São Filipe en de ruïnes van de vroegere kathedraal. Facultatief kan u 
een tocht maken doorheen de kloof van Ribeira en ontdekt u de “ trapish ” of molens 
ter verwerking van rietsuiker.

3/ Praia • São Felipe (eiland Fogo) • Caldeira • Kleine Pico • 
Caldeira (B,L,D)

Vroege vlucht naar het eiland Fogo (30 min.). Privétransfer naar de vulkaan 
(2000m). Samen met een Portugees pratende lokale gids maakt u een makkelijke 
wandeling (2u30, niveauverschil +200/-200m) ter verkenning van de krater en 
beklimt u de kleine Pico. U wandelt doorheen prachtige minerale landschappen in 
de grote krater omgeven door wanden van 1000m hoog. Typisch middagmaal in 
een herberg en vrije tijd.

4/ Toer van het eiland Fogo (B,L,D)

Rondrit met Engelstalige of Franstalige chauffeur : Cova Figueira en Mosteiros. Ver-
der naar São Jorge, gelegen aan de kust en halte bij Ponta da Salinhas. Nadien 
naar São Felipe met de kleurrijke pleintjes, de koloniale huizen en het zwarte strand.

5/ Fogo • Mindelo (eiland van São Vicente) (B)

Vlucht naar São Vicente. Aankomst en transfer naar uw charme hotel. 

6/ Toer van het eiland São Vicente (B)

Vrije voormiddag ter ontdekking van Mindelo, een oude koloniale stad. In het begin 
van de namiddag vertrek met uw Engelstalige of Franstalige chauffeur voor de door-
steek van het eiland via de centrale oase naar het gehucht van Calhau. U volgt 
de oceaan tot aan Baias das Gatas. Verkenning van Monte Verde en van het vis-
sersdorp São Pedro.

7/ Mindelo • (Santa Antão) • Cova krater • Vallei van Paul • 
Ponta do Sol (B,L)

Ferry naar het eiland Santo Antão. Rit met Engelstalige of Franstalige privéchauf-
feur doorheen de centrale hooglanden. Ontdekking van de indrukwekkende Cova 
krater. Keuze uit 2 activiteiten  :

-  Verderzetting van de uitstap met de wagen via een spectaculaire zigzagweg, 
een van de meest adembenemende routes van de archipel. Vanop de balkons 
die uitkijken op de valleien geniet u van de indrukwekkende uitzichten over het 
berglandschap. Onderweg halte in een vissersdorp en vervolgens aankomst in de 
vallei van Paul.

-  Ontdekking te voet van de Cova krater. U maakt een spectaculaire afdaling langs-
heen een bochtig pad op de noordfwlanken (2u, +100/-600m, road book).

Rit naar Ponta do Sol waar u kunt relaxen aan het zwembad. Overnachting.

8/ Ponta do Sol • Fontainhas • Ponta do Sol (B,L)

Privé-taxitransfer naar Fontainhas, het vertrekpunt van een prachtige kustwande-
ling (2u, niveauverschil +250/-250m, road book). Deze wandeling leidt naar het 
dorpje Corvo. Vervolgens wandelt u terug en krijgt u een transfer naar het verblijf. 

9/ Ponta do Sol • Vallei van Ribeira Grande (B,L,D)

Volledige dag om samen met uw Engelstalige of Franstalige privéchauffeur de cen-
trale valleien te ontdekken. Korte wandeling (1u) langs terrassen en kleurrijke tuinen. 
Rit doorheen de vallei van Garça naar het bloemendorpje Cha de Igreja en nadien 
naar het vissersdorp van Cruzinha. Transfer naar het verblijf gelegen in de bergen.

10/ Vallei van Ribeira Grande • Ribeira da Cruz • Ribeira das 
Patas (B,L,D)

U verlaat de weelderige valleien voor een drogere streek in het centrale oosten.
Transfer naar het keteldal van Ribeira das Patas. Verkenning van de overhangende 
canyon omgeven door hoge lavamuren. Verder naar de vallei van Ribeira da Cruz 
met zijn terrassenteelt. Middagmaal bij de lokale bevolking. Bezoek aan de coöpe-
ratieve van Lageado te Ribeira das Patas.

11/ Keteldal van Ribeira das Patas (B,L,D)

Vrije dag om te genieten van het verblijf en de aangename omgeving : tuin, zwem-
vijver en yoga. Mogelijkheid om een mooie wandeling te maken (2u30, niveau-
verschil 400m) doorheen een diepe kloof. Verder naar Curral das Vacas. Transfer 
terug naar het verblijf. 
Mits toeslag : Tarrafal in 4x4 doorheen indrukwekkende landschappen. U daalt te 
voet langsheen een kronkelende weg naar het dorp met zijn zwart strand. Vrije tijd 
om te kuieren of te zwemmen.

12/ Ribeira das Patas • Porto Novo • Mindelo (B)

Vroege transfer via de kust naar Porto Novo. U neemt de ferry naar São Vicente. 
Transfer naar uw charme hotel in Mindelo. 

13/ Mindelo • Terugvlucht (B)

Ontbijt. Transfer naar de luchthaven op het afgesproken tijdstip of strandverlenging 
of verlenging op een ander eiland (Sal, Fogo, Santiago...). Terugvlucht.

Kaapverdië
Kaapverdische Caleidoscoop
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Rondreis “ Kant-en-Klaar ” 
13 dagen
Individuele rondreis met verblijf in karaktervolle hotels

De “ Troeven ” van Sensations
• Combinatie van wandeltochten en reizen in alle vrijheid
• Karaktervolle verblijven
• Talrijke excursies en wandelingen
• Onthaal en bijstand van onze lokale agent
• Mogelijke strandverlengingen op São Vicente, Sal of Boavista

Porto Novo

Baia das gatas

Calhau

Sao Felipe

Ribeira Grande
Ponta do Sol

Cha de Igreja

Ribeira  
das Patas

Ribeira da 
Cruz

Tarraf

Europa

Santa Antao

Sao Vincente

Santiago

Fogo

Mindelo

Sao Pedro

Praia

Tarrafal

SUGGESTIES VERLENGINGEN

Strandverblijf of rondreis op andere eilanden.
Raadpleeg ons via uw reisagentschap.

OPMERKINGEN

- Rondreis aanpasbaar in functie van de binnenlandse vluchten.
- Programma aanpasbaar in functie van uw wensen.

Inbegrepen : Internationale lijnvluchten met Air Portugal in klasse L - Binnenlandse vluchten met Binter - 
Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Privétransfers met chauffeur - Begeleide 
uitstappen vermeld in programma - Ferry São Vicente - Santa Antão (h/t) - Overnachtingen in dubbelkamer in vermelde 
hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Lokale toeristentaks (€ 2 per persoon/ per 
nacht).
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Luchthavenveiligheidsbelasting : ±€ 31 contant te betalen 
bij aankomst op Kaapverdië - Reisverzekeringen - Toegangsgelden tot sites (rumdistillerij, museum...) - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Geen verplichte inentingen.

PLAATSEN CHARME/LUXE
Praia (2n) Santa Maria Hotel 
Caldeira de Fogo (1n) Casa Marisa
Sao Felipe (1n) Colonial Guest House
Mindelo (3n) Kira’s Hotel
Ponta do Sol (2n) Coracao
Vallei van Ribeira Grande (1n) Pedracin Village
Ribeira das Patas (2n) Quinta Cochete

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

PERIODES PRIJS / PERS. BASIS 2 PERS. PRIJS / PERS. BASIS 4 PERS.
0 1 / 1 0  –  1 4 / 1 2 / 1 9 €  2 . 7 5 0 €  2 . 3 8 0
1 5 / 1 2  –  0 5 / 0 1 / 2 0 €  2 . 8 6 0 €  2 . 4 9 0
0 6 / 0 1  –  3 1 / 1 0 / 2 0 €  2 . 7 5 0 €  2 . 3 8 0
To e s l a g  s i n g l e €  4 5 0 €  4 5 0
To e s l a g  En g e l s t a l i g e  o f  Fra n s t a l i g e  g i d s  i n  S a nt a  Ant ã o  e n  S ã o  Vi ce nte  va n  d a g  7  to t  1 2  :
-  €  5 3 0  p p.  b a s i s  2  p e r s.
-  €  2 7 0  p p.  b a s i s  4  p e r s.



Mijn favorieten :
• Te paard door de Pantanal, een immens moerasgebied vol wildlife
•  Verblijf op een kleine finca in het Colombiaanse koffiegebied waarvan de eigenaar 

zijn passie voor orchideeën deelt
• Snorkelen met speelse zeeleeuwen rond de Galapagos
• Adembenemende trekking in de Cordillera Huayhuash in Noord-Peru
• Sporen volgen van poema’s in het Merengebied van Chili
• De zonsondergang vanaf de vestingmuren van Cartagena 
• Bonampak met de best bewaarde frecso’s van de Mayawereld
• Het atelier-museum van de expressionist Oswald Guayasamin in Quito
• De viering van Allerheiligen in Todos los Santos de Cuchumatan in Guatemala
• De ongerepte stranden van Noord-Peru
• De Peruaanse gastronomie in Lima, een culinaire ontdekking

Chris Aelbrecht is uw specialist voor Latijns-Amerika. Met meer dan 20 jaar 
ervaring als reisbegeleider, travel designer en product manager in Latijns-Amerika 
kent hij zijn lievelingscontinent door en door. Hij maakte tientallen reizen en was 
op vele bestemmingen een pionier. Zijn kennis wordt up to date gehouden door 
jaarlijkse prospecties en zijn uitstekende contacten ter plekke.
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Argentinië
Belize
Bolivia
Brazilië
Chili

Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras

Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
Uruguay

Latijns-Amerika

ONZE BESTEMMINGEN IN LATIJNS-AMERIKA
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1/ Vlucht naar Cancun (-)
Bij aankomst transfer naar uw hotel. 

2/ Cancun • Tulum • Punta Laguna • Izamal (380km) (B)

Pick-up door je gids-chauffeur. Bezoek aan de Maya havenstad Tulum, schitterend 
gelegen op een rots die uitkijkt over de Caribische zee. Rit naar Punta Laguna, 
omgeven door dicht regenwoud. Na een verwelkoming door een Maya sjamaan 
daal je af in de cenote (rappel) waar je kunt zwemmen in het frisse water. Daarna 
wandel je door het dichte woud en kun je de spin- en brulapen observeren. Met een 
kano of via een zipline steek je het meer over en geniet van deze schitterende plek. 
Je verblijft in een haciënda vlakbij Izamal.

3/ Izamal (B)

’s Morgens bezoek je het stadje met de koets. Izamal is de stad van de drie culturen, 
Maya, Spaans en de gemengde mestizo cultuur. De bekende bisschop Diego de 
Landa stichtte het franciscaner klooster dat een van de grootste binnenpleinen ter 
wereld heeft. Je bezoekt ook nog enkele Maya ambachtslui die de typisch Yuca-
teekse juwelen en jurken maken, en een traditionele kruidendokter.

4/ Izamal • Chichen Itza • Yokdzonot (135km) (B)

Rit naar Chichen Itza, een van de nieuwe wereldwonderen. De enorme piramide 
van Kukulcan, de gevleugelde slang, domineert de Maya site. Je vindt er het 
befaamde balspelveld terug, de tempel van de duizend zuilen met de beroemde 
Chac Mool, het astrologische centrum Caracol en de heilige cenote. Verkoelen doe 
je in de cenote Yokdzonot.

5/ Izamal • Merida • Sotuta de Peon (120km) (B)

’s Morgens rit naar de witte stad Merida waar je het koloniale centrum bezoekt. 
Je begint bij de zocalo, bezoekt de kathedraal en het gouverneurspaleis met de 
prachtige wandschilderijen. Na een kort bezoek aan de kleurrijke markt, rij je met 
een koets langs de Paseo de Montejo en de herenhuizen van de sisal baronnen. 
In de namiddag rij je verder naar het dorpje Sotuta de Peon en een authentieke 
hennep haciënda.

6/ Sotuta de Peon • Celestun (215km) (B)

Bezoek van de historische haciënda. Van hennep werden in de 19e eeuw de sisal 
touwen gemaakt die geëxporteerd werden naar de rest van de wereld. In de haci-
enda vind je nog de originele machines die het Groene Goud fabriceerden en kun 
je nog het gehele proces volgen. Na een frisse duik in de cenote, rit naar Celestun, 
een vissersdorpje aan de Golf van Mexico. Vlakbij het dorpje bevindt zich het nati-
onaal park dat bestaat uit mangrovebossen en bekend is om haar flamingo’s. Een 
boottocht door dit unieke park laat je kennismaken met de vogelrijkdom en fauna 
van het mangrovewoud.

7/ Sotuta de Peon • Uxmal • Cacao museum (115km) (B)

Uxmal is een Maya site in de lokale Puuc stijl, gekenmerkt wordt door enorme 
maskers die de buitenwanden van de ceremoniële gebouwen sieren. Vanop de Pira-
mide van de Tovenaar heb je een mooi uitzicht op het omliggende gebied. Daarna 
bezoek je het cacao museum, opgebouwd rond de natuurlijke geschiedenis van de 
vrucht en de bijzondere rol ervan in de Maya wereld. In de tuinen van het museum 
woon je een Maya ceremonie bij voor de regengod Chaac. Na het proeven van 
enkele bijzondere cacao drankjes, keer je terug naar de haciënda.

8/ Sotuta de Peon • Ticul • Loltun • Bacalar (385km) (B)

Een eerste stop op weg naar de Caraïbische kust is het Pueblo Magico Ticul. In het 
grottensysteem van Loltun vindt u tal van natuurlijke rotsformaties, muurschilderingen 
en resten van keramiek terug. De grotten waren voor de Maya heilige plaatsen en 
toegang tot de onderwereld van Xibalba. In de namiddag rij je verder naar Bacalar 
gelegen aan de Lagune van de Zeven Kleuren.

9/ Bacalar (B)

’s Morgens bezoek aan Bacalar met zijn Spaans fort dat uitzicht geeft op de lagune. 
Je bezoekt ook het kleine maar aangename piratenmuseum. Tijdens een boottocht 
ontdek je de mangroves, de verschillende meertjes en het Piraten Kanaal. Je vaart 
tot de Cenote Azul waar je kunt zwemmen en al snorkelend het onderwaterleven 
kunt observeren.

10/ Bacalar • Muyil • Akumal (255km) (B-D)

Rit naar de Maya site Muyil op de oevers van de Sian Ka’an lagune. Op een boot-
tocht door het reservaat spot je kleurrijke, exotische vogels, dolfijnen, schildpadden 
en krokodillen. Met een zwemvest aan drijf je langs een van de kanalen door de 
mangroven. In de late namiddag word je naar de baai van Akumal gebracht.

11/ Akumal (B-D)

Vrije dag. De baaien rond Akumal zijn schitterende locaties om te zwemmen en 
snorkelen. Je kunt er onder meer snorkelen om de zeeschildpadden te spotten (opti-
oneel). 

12/ Akumal • Cancun • Terugvlucht (90km) (B)

Privétransfer naar de luchthaven van Cancun op tijd voor uw internationale terug-
vlucht.

13/Aankomst te Brussel 

Mexico 
Yucatan – Familie avontuur 



111

Inbegrepen : Internationale vluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - 
Vermelde uitstappen, activiteiten, bootexcursies en toegangsgelden - Overnachtingen in dubbelkamer in vermelde 
hotels of gelijkwaardig - Transfers en vervoer in privévoertuig (a/c) - Privégids-chauffeur van dag 2 t.e.m. 10 - Vermelde 
maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Optionele activiteiten of excursies - Overige maaltijden 
- Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in 
“ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

PLAATSEN CHARME HOTELS EN HACIËNDA’S 3***+ EN 4*
Cancun (1n) Beachscape Kin Ha (Standard Room)
Izamal (3n) Hacienda Santo Domingo (Family Suite)
Sotuta de Peon (3n) Hacienda Sotuta de Peon (Superior Room)
Bacalar (2n) Rancho Encantado (Casita Garden View)
Akumal (2n) Hotel Club Akumal Caribe (Ocean View Room)

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

PRIJS / PERS. (15/01 – 15/12/2020) VOLWASSENE KIND (- 12 JAAR)
Fa m i l i e  va n  4  ( 2  k i n d e re n ) €  4 . 5 9 5  p p. €  2 . 6 9 0  p p.
Fa m i l i e  va n  3  ( 1  k i n d ) €  4 . 5 9 5  p p. €  3 . 7 7 5  p p.
To e s l a g  v l u c hte n  ( j u l i - a u g u s t u s ) €  2 4 0 €  1 8 0
To e s l a g  Pa a s - e n  Ke r s t va k a nt i e O p  a a nv ra a g O p  a a nv ra a g

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
13 dagen met privégids/chauffeur
Dagelijks vertrek - Idéal à partir de 8 ans

Leuk voor heel de familie 
•  Avontuurlijke activiteiten : snorkelen, zipline, rapel, 

floating , zwemmen...
• Contact met de Maya bevolking
• Originele verkenning van Izamal en Merida
• Indrukwekkende Maya sites : Tulum, Chichen Itza en Uxmal
• Verblijf in authentieke haciënda’s
• Strand verblijf in familiehotel

Europa

Mexico

Oaxaca San Cristobal

Palenque

Campeche

Bacalar
Chetumal

Uxmal

Merida
Celestun

Izamal

Akumal

Tulum

Chichen
Itza Cancun
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1/ Vlucht naar San José (-)
Bij aankomst privétransfer naar uw hotel in de buurt van San José. Tijdens een korte 
briefing ontvangt u een pakket met de vouchers, een Road Book en toeristische 
informatie.

2/ San José • Sarapiqui (95km) (B)

Na het ontbijt wordt uw 4x4 huurwagen afgeleverd bij het hotel. U neemt de 
route via de Poas vulkaan en kunt het nationaal park of de watervallen van La Paz 
bezoeken. Met een diameter van 1,5km behoort de actieve Poas krater tot één van 
de grootste ter wereld. De La Paz watervallen, de meest indrukwekkende waterval-
len van Costa Rica, zijn gelegen in een prachtig woud op de flanken van de Poas 
vulkaan. Beide bezoeken zijn optioneel ! U rijdt verder tot Sarapiqui en uw verblijf 
dat vlakbij het Tirimbina reservaat ligt.

3/ Sarapiqui • Caño Negro (140km) (B, D)

Na het ontbijt wandelt u met een lokale gids door het Tirimbina reservaat naar een 
oude cacao plantage. Deze wandeling staat in het teken van de cacao en choco-
lade die daaruit verwerkt wordt maar geeft eveneens een uitstekend beeld van de 
flora en fauna van het regenwoud. U rijdt verder naar het Caño Negro Wildlife 
Refuge, één van de mooiste natuurgebieden in Costa Rica. Dit bijna 10.000ha 
grote reservaat beschermt het moerasgebied rond de Rio Frio, dat gekend is voor 
zijn vogelrijkdom, maar liefst 350 vogelsoorten houden zich in dit gebied op. Daar-
naast herbergt het onder meer luiaards, kaaimannen, rivierschildpadden, slangen, 
leguanen en verschillende soorten apen. 

4/ Caño Negro (B, D)

Het wildleven in het park is het best te observeren vanop het water en uw verkenning 
van dit rijke natuurreservaat begint dan ook met een kanotocht. U laat zich rustig 
meedrijven op de stroom en vaart via de kleine kanalen naar de meer afgelegen 
meren en moerassen. U ziet letterlijk duizenden vogels en enkele van de vele zoog-
dieren en reptielen die dit gebied rijk is. De kanotocht duurt ongeveer 3 uur en is 
voor iedereen toegankelijk. Vrije namiddag. Na het avondeten gaat u op zoek naar 
de verrassende nachtfauna. Tijdens de tocht observeert u enkele bijzondere nachtvo-
gels en natuurlijk de vele kikkers, padden, reptielen en vleermuizen.

5/ Caño Negro • Volcan Tenorio (135km) (B, D)

Rit naar het nationaal park rond de vulkaan Tenorio, vooral bekend om de Rio 
Celeste. Vrije namiddag om de omgeving te verkennen. U verblijf ligt te midden van 
een tropische tuin met vlakbij een kleine waterval.

6/ Volcan Tenorio • Rio Celeste (B, L, D)

Vandaag ontdekt u een van de natuurlijke wonderen van Costa Rica, de Rio Celeste. 
De melkblauwe kleur van de rivier wordt veroorzaakt door mineralen die afkomstig 
zijn uit de vulkanische ondergrond. U ontmoet uw lokale gids bij de ingang van het 
park en wandelt samen met hem langs de oevers van de Rio Celeste die zich door 
het regenwoud slingert. U wandelt langs natuurlijke warmwaterbronnen tot bij de 
indrukwekkende waterval. Na de lunch keert u terug naar de lodge.

7/ Volcan Tenorio • Rincon de la Vieja (±110km) (B)

Rit naar het Rincon de la Vieja nationaal park via Liberia. In de namiddag kunt u op 
eigen houtje naar de Oropendula waterval wandelen waarvan het smaragdgroene 
water uitnodigt tot een frisse duik. Daarna kunt u nog genieten van de warmwater-
bronnen Rio Negro in de nabijheid van de lodge.

8/ Rincon de la Vieja • Playa Potrero (±70km) (B)

Na het ontbijt wordt u aan de ingang van het nationale park verwacht. Wande-
ling in de Las Pailas sector langs borrelende modderpoelen, geisers en fumarolen, 
getuigen van de vulkanische activiteit in dit gebied. In de namiddag rijdt u verder 
naar het noorden van het schiereiland Nicoya tot het dorpje Potrero, met één van 
de mooiste baaien en stranden van de Pacific.

9-10/ Playa Potrero (B)

Vrije dagen om te genieten van het strand en de hotelfaciliteiten of om de omgeving 
te verkennen. Optionele activiteiten : snorkelen, duiken, canopy walks, boottoch-
ten...

11/ Playa Potrero • San José (±275km) (B)

U rijdt terug naar San José waar u uw huurwagen inlevert bij het hotel. 

12/ San José • Terugvlucht (B)

Privétransfer naar de luchthaven op tijd voor uw terugvlucht.

13/ Aankomst Brussel

Costa Rica 
Off the beaten track
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Self-Drive “ Kant-en-Klaar  ” 
13 dagen met huurwagen
Excursies inbegrepen
Programma met privégids en chauffeur op aanvraag

De “ Troeven ” van Sensations
• Unieke reisroute 
• Kanotocht Caño Negro Wildlife Reserve 
• Volcan Tenorio N.P. en de Rio Celeste
• Wandelen in het Rincon de la Vieja N.P.
• Strandverblijf Peninsula Nicoya

Inbegrepen : Internationale vluchten incl. huidige luchthaventaksen - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend 
bij publicatie brochure - Transfers op privébasis (dag 1 en 12) - Briefing en reisdocumenten bij aankomst - Vermelde 
excursies met Engelstalige lokale gidsen, toegangsgelden inbegrepen - Huurwagen type Hyundai Tucson 4x4 (2 pers.) 
/ Hyundai Santa Fe 4x4 (4 pers.) of gelijkwaardig van dag 2 tot en met dag 11, ongelimiteerd aantal kilometers, GPS en 
basis verzekering inbegrepen - Verblijf op basis van een tweepersoonskamer in de vermelde verblijven of gelijkwaardig.
• Maaltijden zoals vermeld op de offerte (B=ontbijt; L=middagmaal; D=avondmaaltijd).
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Optionele activiteiten of excursies - Overige maaltijden 
- Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in 
“ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort, geen verplichte inentingen, nationaal rijbewijs.

PLAATSEN HOTELS 3* 4*
San José (2n) Studio Hotel 4* (Superior Room)
Sarapiqui (1n) Sarapiqui Rainforest Lodge 3* (Deluxe Room)
Caño Negro (2n) Caño Negro Natural Lodge 3* (Standard Room)
Volcan Tenorio (2n) Rio Celeste Hideaway Hotel 4* (Casita Forest)
Rincon de la Vieja (1n) Hacienda Guachipelin 4* (Standard Room)
Playa Potrero (3n) Bahia del Sol 4* (Deluxe Room)

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

PRIJS / PERS. - 01/12/2019 – 30/11/2020 BASIS 2 P BASIS 4 P
La a g s e i zo e n  ( 0 1 / 0 5  –  3 0 / 0 6  e n  0 1 / 0 9  –  3 0 / 1 1 ) €  3 . 1 7 5 €  3 . 0 7 5
S i n g l e  to e s l a g €  1 . 0 0 0 €  1 . 0 0 0
Ho o g s e i zo e n  ( 0 1 / 1 2  –  3 0 / 0 4  e n  0 1 / 0 7  –  3 1 / 0 8 ) €  3 . 3 2 5 €  3 . 1 9 5
S i n g l e  to e s l a g €  1 0 9 5 €  1 . 0 9 5
To e s l a g  v l u c hte n  2 5 / 0 6  –  2 2 / 0 8 €  2 0 0 €  2 0 0
Ke r s t -  e n  Pa a s va k a nt i e O p  a a nv ra a g O p  a a nv ra a g
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1/ Vlucht naar San José (-)
Bij aankomst transfer naar je hotel in San José. Tijdens een korte briefing ontvang je 
een pakket met de vouchers, een Road Book en toeristische informatie.

2/ San José • Arenal (130km) (B)

Na het ontbijt wordt de 4x4 huurwagen afgeleverd bij het hotel. Rit naar het stadje 
La Fortuna gelegen aan de voet van de indrukwekkende Arenal vulkaan. In de 
namiddag kun je genieten van de zwembaden van het verblijf of een eerste tochtje 
maken in het privéreservaat.

3/ Floating Safari (B)

Je wordt opgepikt voor een rit naar de Peñas Blancas rivier. Na een korte instructie 
ga je aan boord van een vlot waarmee je de rivier afdrijft. Je maakt kennis met de 
weelderige flora van het regenwoud en in het bladerdak spot je apen, iguana’s, 
luiaards... en tal van kleurrijke vogels. Op het eind van de ‘Floating Safari’ kun je 
een typische snack eten bij een van de boerderijen op de oever.

4/ Agro-toerisme (B-L)

Bezoek aan een organische boerderij waar je deelneemt aan het dagdagelijkse 
leven van de traditionele landbouwers. Je helpt mee : de koeien te melken, tortillas te 
maken, groenten te verzamelen uit de tuin, rietsuiker te persen... Maar ook deel te 
nemen aan traditionele dansen en bomen aan te planten die met uitsterven bedreigd 
worden. Na een heerlijke lunch keer je terug naar je verblijf.

5/ Arenal • Sarapiqui (80km) • Nachtwandeling (B)

In de loop van de dag rij je verder naar Sarapiqui. Na het diner maak je een 
wandeling door het woud op zoek naar de verrassende nacht fauna : nachtvogels, 
reptielen, insecten, amfibieën, vleermuizen...

6/ Chocolade Tour (B)

’s Morgens maak je een wandeling door het Tirimba Reserve. Je wandelt over een 
spectaculaire hangbrug naar een vroegere cacaoboom plantage. De lokale gids 
geeft je een inleiding in het natuurlijke en culturele belang van de cacao voor de 
precolumbiaanse beschavingen. Op de plantage zelf wordt het proces van boon 
tot chocolade toegelicht en proef je het heerlijke eindproduct. De wandeling geeft 
meteen ook een uitstekend beeld van het regenwoud en de fauna en flora van dit 
ecosysteem.

7/ Sarapiqui • Guapiles (50km) • Tortuguero (B-L-D)

’s Morgens vroeg rij je naar het ontmoetingspunt in Guapiles. Groepstransfer naar 
de rivierhaven en boottocht via de rivieren en kanalen naar Tortuguero. Tijdens de 
tocht kun je een eerste keer de fauna en flora van dit rijke gebied bewonderen. In 
de namiddag bezoek je het dorpje Tortuguero, het museum en de nabijgelegen 
stranden.

8/ Tortuguero (B-L-D)

Optionele wandeling bij het ontwaken van het woud. Na het ontbijt bezoek je de 
vlindertuin en het aquarium en maak je een wandeling langs de natuurpaden rond 
de lodge. In de namiddag boottocht op de kanalen van het nationale park met zijn 
uitzonderlijke fauna en flora. Jullie spotten er o.a. apen, krokodillen en kaaimannen, 
diverse vogelsoorten... In de late namiddag tijd om te relaxen aan het zwembad. 
Optioneel (juli-september) : Nachtwandeling langs de stranden om het nesten van de 
zeeschildpadden te observeren.

9/ Tortuguero • Guapiles • Cahuita (135km) (B-L) 

Na het ontbijt boottransfer naar de rivierhaven. Aansluitend bus transfer naar een 
typisch restaurant waar je luncht. Na de lunch pik je je huurwagen opnieuw op en 
rij je naar het zuiden van Costa Rica. De Caraïbische kust is een minder gekende 
regio waar je kunt genieten van ongerepte stranden en een aangename ambiance.

10-11/ Caraïben (B)

Vrij verblijf om de regio te verkennen of te relaxen aan de kust. Je kunt te voet of per 
fiets de stranden ontdekken, het Gandoca Manzanillo reservaat bezoeken of het 
typische kustdorpje Puerto Viejo de Talamanca verkennen. Bij Cahuita vind je een 
nationaal park dat de koraalriffen voor de kust beschermt. Je kunt er een snorkeltocht 
met gids maken om de kleurrijke onderwaterwereld te ontdekken.

12/ Cahuita • San José (200km) (B)

Terugrit naar San José waar je de huurwagen inlevert bij het hotel. 

13/ San José • Terugvlucht (B)

Privétransfer naar de luchthaven op tijd voor je terugvlucht.

14/ Aankomst Brussel

Costa Rica 
Familie avontuur in Costa Rica 
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Inbegrepen : Internationale vluchten incl. huidige luchthaventaksen - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend 
bij publicatie brochure - Privétransfers (dag 1 en 13) - Briefing en reisdocumenten bij aankomst - Vermelde excursies met 
Engelstalige lokale gidsen, toegangsgelden inbegrepen - Huurwagen type Hyundai Santa Fe 4x4 (4 pers.) of gelijkwaardig 
van dag 2 tot en met dag 12, ongelimiteerd aantal kilometers, kinderstoel (verplicht tot 12 jaar), GPS en basis verzekering 
inbegrepen - Verblijf op basis van een familiekamer in de vermelde verblijven of gelijkwaardig. - Maaltijden zoals vermeld 
op de offerte (B=ontbijt; L=middagmaal; D=avondmaaltijd).
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Optionele activiteiten of excursies - Overige maaltijden 
- Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in 
“ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort tot drie maand na aankomst - Nationaal rijbewijs - Geen verplichte inentingen.

PLAATSEN CHARME HOTELS EN LODGES 3*
San José (1n) Rosa del Paseo (Family Room)
La Fortuna (3n) Montaña de Fuego (Standard Room)
Sarapiqui (2n) Sarapiquis Rainforest Lodge (Deluxe Room)
Tortuguero (2n) Evergreen Lodge (Standard Room)
Cahuita (3n) El Encanto Inn (Studio Suite)
Alajuela (San José) (1n) Villas San Ignacio (Master Suite)

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

PRIJS / PERS. 15/11/2019 – 14/11/2020 VOLWASSENE KIND (- 12 JAAR)
La a g  s e i zo e n  ( 0 1 / 0 5  –  3 0 / 0 6  e n  0 1 / 0 9  –  1 4 / 1 1 ) €  3 . 4 0 0 €  1 . 6 4 5
Ho o g  s e i zo e n  ( 1 5 / 1 1  –  3 0 / 0 4  e n  0 1 / 0 7  –  3 1 / 0 8 ) €  3 . 5 3 5 €  1 . 6 4 5
To e s l a g  v l u c hte n  j u l i  -  a u g u s t u s €  2 0 0 €  2 0 0
Ke r s t -  e n  p a a s va k a nt i e O p  a a nv ra a g O p  a a nv ra a g
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14 dagen met huurwagen
Excursies en activiteiten inbegrepen

Leuk voor heel de familie 
• Floating safari 
• Een dag op het Costaricaanse platteland
• Chocolade Tour
• Safari op de kanalen van Tortuguero
• Spotten van zeeschildpadden
• Strandverblijf Caraïben
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1/ Vlucht naar Bogota
Vlucht vanuit Brussel naar Bogota. Bij aankomst verwel-
koming door uw gids en transfer naar het hotel in de 
historische wijk La Candelaria. 

2/ Bogota (B)

’s Morgens bezoekt u de kleurrijke Paloquemao markt, 
een van de belangrijkste markten voor fruit, groenten 
en bloemen in Bogota. U keert terug naar La Candela-
ria dat u te voet bezoekt. U wandelt langs de kleurrijke, 
koloniale huizen naar de plazoleta Chorro Quevedo 
waar het eerste kerkje van Bogota gesticht werd. Je 
daalt af naar de Plaza Bolivar, het politieke en histori-
sche centrum van Colombia waar zich het Capitool, 
het Paleis van Justitie en de kathedraal bevinden. In de 
namiddag brengt u een bezoek aan het museum van 
de beroemde schilder-beeldhouwer Botero en aan het 
wereldberoemde goudmuseum, de grootste collectie 
van precolumbiaanse edelsmeedkunst ter wereld.

3/Bogota • Laguna Guatavita • Nemocon 
• Villa de Leyva (B)

Met privéchauffeur rijdt u vandaag het gebergte in. 
Onderweg brengt u een bezoek aan de Laguna 
Guatavita waar de legende van El Dorado ontstond. 
Daarna bezoek aan de zoutmijn van Nemocon. U 
daalt 80m af en wandelt door de indrukwekkende 
galerijen langs de zoutwaterval, stalactieten en stalag-
mieten, en de kapel die in de zoutrotsen is uitgehou-
wen. In de namiddag bereikt u een van de mooiste 
koloniale stadjes van Colombia, Villa de Leyva.

4/ Villa de Leyva (B)

’s Morgens bezoekt u het Dominicaner klooster Santo 
Ecce Homo, het museum El Fosil en het precolumbi-
aanse Muisca observatorium. In de namiddag verkent 
u te voet met uw gids dit prachtige stadje met zijn 
enorme Plaza Mayor. De witte huizen met bloemrijke 
balkons en het typische houtwerk roepen de sfeer van 
het koloniale tijdperk op.

5/ Villa de Leyva • Bogota • Triangulo del 
Cafe (B, D)

Privétransfer naar Bogota en binnenvlucht naar Arme-
nia in de Triangulo del Café, de koffiestreek van 
Colombia. 

6/ Valle de Cocora • Salento • Filandia (B, 

D)

 ‘s Morgens rijdt u naar één van de mooiste valleien 
van Colombia, de Valle de Cocora, aan de voet 
van Los Nevados. Hier vindt u de befaamde was-
palmboom, een slanke palm die tot 60m hoog kan 
uitgroeien. Tijdens een korte wandeling kunt u genieten 
van het prachtige berglandschap. Daarna bezoekt u 
het pittoreske Salento, het eerste dorpje dat gesticht 
werd in deze regio en een prachtig voorbeeld van de 
lokale Paisa stijl. Ook Filandia is gebouwd in deze 
kleurrijke stijl en heeft een aangename plaza met 
gezellige terrasjes.

7/ Quindio (B,D)

Vandaag ontdekt u Quindio, één van de regio’s bin-
nen het koffiegebied, prachtig gelegen aan de voet 
van de Centrale Andes. Samen met uw gids verkent u 
de groene vallei waar de koffieculturen het bergland-
schap beheersen. Onderweg bezoekt u verschillende 
typische dorpjes, maakt u enkele stops bij de mooiste 
uitzichten en enkel koffieboerderijen. In een van de 
finca’s maakt u tijd voor een koffie tour begeleid door 
een lokale specialist. Deze dag staat garant voor een 
authentieke verkenning.

8/ Triangulo del Cafe • Santa Marta • 
Tayrona (B)

Privétransfer naar de luchthaven van Pereira voor uw 
vlucht naar Santa Marta aan de Caraïbische kust via 
Bogota. Bij aankomst transfer naar uw verblijf in Santa 
Marta of vlakbij het Tayrona nationaal park.

9/ Tayrona nationaal park (B)

Met uw gids verkent u het Tayrona nationaal park. Het 
park ligt aan de prachtige kust met enkele spectaculaire 
baaien en beschermt een ongerept tropisch woud met 
talrijke zoogdieren, vogels en reptielen. Het ligt aan de 
voet van de indrukwekkende Sierra Nevada de Santa 
Marta, het hoogste kustgebergte ter wereld. Wandeling 
door het woud, langs de kreken, baaien en stranden.

10/ Tayrona nationaal park (B)

Vrije tijd om te relaxen aan het strand of om het park 
verder te verkennen. Optionele excursies : bezoek 
inheemse dorpjes van de Arhuaca, wandeling naar 
de archeologische site El Pueblito (dagtocht) of Tubing 
op een jungle rivier.

11/ Tayrona • Cartagena (B)

Vrije voormiddag. In de namiddag wordt u opgehaald 
voor uw privétransfer naar Cartagena, en rit van onge-
veer 5 uur langs het kustgebied. Bij Aankomst wordt u 
naar uw hotel in het historisch centrum gebracht. 

12/ Cartagena (B)

’s Morgens verkent u wandelend één van de meest 
indrukwekkende koloniale steden van Zuid-Amerika. 
Het prachtige centrum met de kleurrijke straten, 
de levenslustige Caraïbische sfeer en de mix van 
Spaanse, Afrikaanse en inheemse invloeden maken dit 
één van de absolute hoogtepunten van een bezoek 
aan Colombia. ‘s Namiddags bezoek aan het Castillo 
San Felipe en het Augustijner klooster op de La Popa 
heuvel met een prachtig uitzicht over de stad.

13/ Cartagena (B)

Vrije tijd om deze prachtige stad verder te verkennen. 
Optionele excursies : Islas del Rosario, het vissers-
dorpje La Boquilla.

14/ Cartagena • Terugvlucht (B)

Privétransfer naar de luchthaven van Cartagena en 
terugvlucht via Bogota.

15/Aankomst te Brussel

Colombia
De ontdekking van El Dorado
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
15 dagen met privéchauffeur en – gids

De “ Troeven ” van Sensations
• Privéchauffeurs en lokale gidsen
• De koloniale parels La Candelaria, Villa de Leyva en Cartagena
• Ontdekking van de authentieke Triangulo del Café
• Valle de Cocora
• Het nationaal park Tayrona
• Keuze uit 2 categorieën charme hotels

Europa

Bogota

Leyva
Manizales

Armenia

Pereira

Santa Marta
Tayrona

Cartagena

Inbegrepen : Internationale lijnvluchten en binnenlandse vluchten (3) - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen 
bekend bij publicatie brochure - Transfers en vervoer in privévoertuig - Vermelde excursies met Engelstalige privégids - 
Overnachtingen in dubbelkamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner).
Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) 
- Reisverzekeringen - Plaatselijke luchthaventaksen ($ 16 p.p) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR
Bogota (2n) Casa Deco Hotel La Opera
Villa de Leyva (2n) Casa Terra Casa del Arbol
Armenia (3n) Finca La Holanda Finca Villa Nora
Santa Marta/Tayrona N.P. (3n) Casa Mia Casa Tayrona Los Naranjos
Cartagena (3n) Don Pedro de Heredia Alfiz Boutique Hotel

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

PRIJS / PERS. 15/01 – 15/12/2020 BASIS 2 P BASIS 4 P
Ho te l s  3 * - 3 * s u p €  3 . 6 7 5 €  3 . 2 0 0
S i n g l e  to e s l a g €  7 7 0 €  7 7 0
Ch a rm e  &  b o u t i q u e  4 * €  4 . 5 2 5 €  4 . 0 0 5
S i n g l e  to e s l a g €  1 . 2 9 5 €  1 . 2 9 5
To e s l a g  v l u c hte n  ( j u l i  – a u g u s t u s ) €  2 0 0 €  2 0 0
Ke r s t -  e n  Pa a s va k a nt i e O p  a a nv ra a g O p  a a nv ra a g
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1/ Vlucht naar Quito (-)
Aankomst, onthaal en transfer naar het hotel.

2/ Quito • Mitad del Mundo (B, L, D)

Bezoek aan het centrum in gezelschap van een ‘historische’ figuur die je de mooiste 
plekken toont en je boeiende verhalen en legendes over de stad vertelt. In de wijk 
La Ronda bezoek je de traditionele, ambachtelijke ateliers waar speelgoed en tradi-
tionele spelletjes vervaardigd worden en typische lekkernijen worden bereid. In de 
namiddag bezoek aan het monument Mitad del Mundo.

3/ Condor Park • Markt van Otavalo • San Clemente (B, L, D)

Op weg naar het merengebied bezoek je het Condor Park om er de roofvogels uit 
de Andes te observeren. Bezoek aan de kleurrijke markt van Otavalo, bekend om 
zijn diversiteit aan ambachtelijke producten : poncho ‘s, stoffen, sjaals, strohoeden, 
juwelen... Rit naar de Karanki gemeenschap van San Clemente en kennismaking 
met de wereld van de inheemse Andes bevolking. Ontmoeting met je gastgezin.

4/ Thermen van Papallacta • Nevelwoud (B, L, D)

Je doorkruist het Andes-gebergte richting en stopt bij Papallacta om er te genieten 
van de warmwaterbaden in een indrukwekkend berglandschap. Transfer naar je 
lodge, gelegen in het nevelwoud, waar je allerlei kolibries kunt observeren. Nacht-
wandeling in het woud.

5/ Afdaling naar de Amazone (B, L, D)

In de voormiddag kun je meedoen aan tal van activiteiten : vissen in de rivier, 
ochtendwandeling om de kleurrijke vogels te spotten, bereiden van een lokaal 
gerecht... Vanuit de rivierhaven van Misahualli vaar je per gemotoriseerde kano 
over de Arajuno rivier naar je lodge in het Amazone woud.

6/ Activiteiten in de Amazone (B, L, D)

Je kunt kiezen uit verschillende activiteiten : een vlot bouwen, een lokale stam ontmoe-
ten, varen over de rivier, wandelen in het woud…

7/ Amazone • Watervallen route • Baños (B, L, D)

Transfer naar Puyo en bezoek aan een opvang- en rehabilitatiecentrum voor wilde 
dieren. Op de watervallen route bezoek je de spectaculaire watervallen Pailón del 
Diablo en Manto de la Novia. In de namiddag rij je richting Baños, gelegen aan 
de voet van de actieve Tungurahua vulkaan.

8/ Baños • Ziplining • Riobamba (B, L, D)

In de vroege voormiddag kun je genieten van de natuurlijke warmwaterbaden dicht 
bij het hotel. Via een zipline circuit, met een totale lengte van 2.000m, ontdek je 
op avontuurlijke manier de indrukwekkende natuurlijke omgeving. Na afloop, rit 
naar Riobamba.

9/ Chimborazo • Guamote (B, L, D)

Vertrek naar het natuurreservaat rond de Chimborazo, de hoogste vulkaan van Ecua-
dor (6.310m). Prima gelegenheid om diverse dieren, en vooral vogels, te obser-
veren. Caracara ‘s, valken, vicuña ‘s, en met wat geluk de mythische condor in 
volle vlucht… Lunch bij een lokale gemeenschap die opnieuw lama’s trachten te 
introduceren in Ecuador. Afdaling richting Guamote, waar je logeert bij de stichting 
Inti Sisa, die toeristische gemeenschapsprojecten ondersteunt. Kookles met bereiding 
van een lokaal gerecht.

10/ Guamote • Alausí • Treinrit “ Duivelsneus ” • Ingapirca • 
Cuenca (B, L, D)

Bezoek aan de markt van Guamote (donderdag), één van de meest kleurrijke en 
traditionele van het Andes gebied. Alausí is het beginpunt van de spectaculaire 
treinrit “ De Duivelsneus ”, waarbij de trein al zigzaggend afdaalt met een hoogtever-
schil van 1.000m ! Rit richting de Inca site Ingapirca, doorheen de indrukwekkende 
Andes landschappen. Ingapirca is de best bewaarde archeologische site van Ecua-
dor en deed dienst deed als observatorium. Rit naar Cuenca.

11/ Cuenca • Route van het brood (B, L, D)

Bezoek aan de prachtige stad Cuenca, een parel van Spaans-koloniale architectuur. 
Langs de ‘route van het brood’, bezoek je oude bakkerijen, kloosters en molens... 
Je leert de geschiedenis van de stad en proeft van diverse lokale lekkernijen. Na 
de wandeling, bezoek aan een atelier waar de traditionele strohoeden vervaardigd 
worden.

12/ Mangroves en Cacao-plantages (B, L, D)

Vertrek naar Guayaquil. Je rijdt langs het park El Cajas en het meer La Toreadora. 
Bezoek aan het Reservaat van Churute en tochtje per kajak door het mangrove 
woud. Lunch in een cacao hacienda en bezoek aan de plantage. Na afloop volgt 
er nog een chocolade proeverij ! Rit naar Guayaquil.

13/ Historisch park Guayaquil • Terugvlucht (B)

Bezoek aan het historisch park, een thema park gewijd aan de geschiedenis van de 
streek, waar men historische huizen, haciënda ’s en cacaoplantages heeft gerecon-
strueerd om het gouden tijdperk van de cacao te herdenken. Rit op “ La Perla ”, het 
reuzenrad van Guayaquil. Transfer naar de luchthaven voor je terugvlucht.

14/ Aankomst Brussel

Ecuador 
Ecuador met het gezin



Inbegrepen : Internationale vluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - 
Privégids en chauffeur van dag 1 t.e.m. 13 - Transfers en vervoer in privévoertuig (a/c) - Vermelde uitstappen, activiteiten, 
bootexcursies en toegangsgelden - Overnachtingen in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, 
L : lunch, D : diner).
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Optionele activiteiten of excursies - Overige maaltijden 
- Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in 
“ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Paspoort geldig tot 6 maand na terugkeer - Geen verplichte inentingen.

PLAATSEN FAMILIE HOTELS EN LODGES
Quito (2n) Hotel San Francisco (Family Room)
San Clemente (1n) Verblijf bij gastgezin (Family Room)
Papallacta (1n) Guango Lodge (Double Room)
Amazonie (2n) Itamandi Lodge (Double Room)
Baños (1n) Hotel La Floresta (Family Room)
Riobamba (1n) Hotel Bambu (Family Room)
Guamote (1n) Hotel communautaire Inti Sasi (Family Room)
Cuenca (2n) Hosteria Santa Barbara (Family Room)
Guayaquil (1n) Grand Hotel Guayaquil (Double Room)

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

15/01 – 15/12/2020 - PRIJS / PERS. VOLWASSENE KIND (- 12 JAAR)
Fa m i l i e  va n  4  ( 2  k i n d e re n ) €  3 . 8 5 5 €  3 . 5 0 5
Fa m i l i e  va n  3  ( 1  k i n d ) €  4 . 2 2 5 €  3 . 8 6 5
To e s l a g  v l u c hte n  j u l i - a u g u s t u s €  2 0 0 €  2 0 0
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
14 dagen met privéchauffeur en -gids
Dagelijks vertrek 
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VERLENGINGEN

- Strandverlenging Pacific
- Verlenging Galapagos eilanden
Contacteer ons via uw reiskantoor

Leuk voor heel de familie 
• Ludieke verkenning van Quito, Cuenca en Guayaquil
•  Ruime keuze aan activiteiten in het nevelwoud en in het 

Amazone gebied
• Ziplining , kayak-tocht, kookles, wandelingen...
•  Authentieke ontmoetingen met lokale gemeenschappen en 

inheemse gezinnen
• Programma op maat van de kids



120  www.travel-sensations.com

1/ Vlucht naar Quito (-)
Bij aankomst verwelkoming en transfer naar uw hotel.

2/ Quito (B)

City tour met privé gids. U wandelt door de nauwe straatjes van het historisch cen-
trum tot het plein van de onafhankelijkheid waar u het presidentieel paleis, het paleis 
van de aartsbisschop, het stadhuis en de kathedraal vindt. U bezoekt de jezuïeten-
kerk, een van de rijkst versierde kerken van Zuid-Amerika. De San Francisco kerk en 
het klooster liggen aan een van de mooiste pleinen van Quito. Van op de Panecillo 
heuvel hebt u een prachtig zicht over de stad. Vrije namiddag.

3/ Quito • Otavalo (±105km) (B)

U wordt naar het noorden van de stad gebracht en pikt daar uw huurwagen op. 
Assistentie door een Engelstalige begeleider. U rijdt naar het noorden van het land 
richting Otavalo. Bezoek van de levendige en kleurrijke markt van Otavalo. Daarna 
kunt u een van de traditionele dorpen in de buurt bezoeken of een wandeling maken 
rond het kratermeer Cuicocha. Tijdens de wandeling geniet u van een fantastisch 
panorama over het omliggende hoogland.

4/ Otavalo • Cotopaxi (±170km) (B)

Rit langs de Avenida de los Volcanes naar het zuiden. Het nationaal park rond de 
actieve Cotopaxi vulkaan (5.897m) bestaat uit hoogtemoeras en werd gesticht om 
de typische fauna en flora van het Andesgebergte te beschermen. De wandelpaden 
rond het Limpiopungo meer laten u kennismaken met de fauna en flora en de land-
schappen van dit spectaculaire gebied.

5/ Cotopaxi • Baños (±115km) (B)

Baños is genoemd naar de vele warmwaterbronnen die zich in dit gebied bevinden, 
een gevolg van de vulkanische activiteit van de Andes. De kerk van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilige Water is een belangrijk bedevaartsoord. Verder vindt u er 
de ambachtslieden die typisch snoepgoed produceren, de kleurrijke groente- en 
fruitmarkt en de tagua ateliers. 

6/ Baños • Chimborazo - Riobamba • Alausi (±240km) (B)

Rit naar de spectaculaire Chimborazo vulkaan, met 6.310m de hoogste vulkaan ter 
wereld. We raden een wandeltocht aan door het natuurreservaat aan de voet van 
de vulkaan. Tijdens de tocht kunt u de in het wild levende vicuña’s, tal van roofvogels 
en de zweefvlucht van de majestueuze condors bewonderen. Op weg naar Alausi 
kunt u nog de traditionele Andesgemeenschap van Guamote bezoeken.

7/ Alausi • Nariz del Diablo • Ingapirca • Cuenca (±185km) (B) 

De treinrit via de “ Nariz del Diablo ” behoort tot de bekendste treinreizen ter wereld. 
De trein zigzagt zich door het Andes gebergte en op een traject van slechts 12km 
wordt een hoogteverschil van 500m overwonnen. Treinticket inbegrepen. Na de 

treinrit rijdt u verder naar de belangrijkste Inca site van Ecuador, Ingapirca, dat zich 
in een vruchtbare vallei van de provincie Cañar bevindt. Dit monument is een voor-
beeld van de typische bouwstijl van de Inca : geïnclineerde muren, strak ingepaste 
stenen en een sobere architectuur. In de namiddag bereikt u Cuenca.

8/ Cuenca (B) 

Bezoek aan het centrum van Cuenca. De wandeling begint aan het Calderón park 
met een bezoek aan beide kathedralen, de oude en de Inmaculada Concepcion, 
en het klooster El Carmen de la Asuncion. U wandelt tot het San Francisco plein 
door straten waar koloniale huizen afgewisseld worden door 20ste-eeuwse Art 
Deco gebouwen. Het museum van inheemse culturen bevat een boeiende verzame-
ling archeologische vondsten. Of u bezoekt kort een fabriek waar de befaamde 
Panama hoeden gemaakt worden.

9/ Cuenca • Nationaal park Cajas • Guayaquil (±200km) (B) 

Op weg naar Guayaquil kunt u een wandeling maken door het nationaal park 
Cajas met zijn 200 meertjes. Guayaquil, de “ parel van de Pacific ”, is de economi-
sche hoofdstad van Ecuador en is een mix van koloniale en moderne architectuur. U 
bezoekt de Las Peñas wijk, de kathedraal, het park Seminario met de vele iguana ’s, 
het mooie kerkhof Ciudad Blanca en de Malecon 2000 aan de zeekant.

10/ Guayaquil • Puerto Lopez (±250km) (B) 

U rijdt verder naar Puerto Lopez, gelegen aan de Stille Oceaan. In het nationaal 
park Machalilla vindt u, naast een fauna en flora die sterk gelijkt op die van de 
Galapagos eilanden, enkele archeologische sites en een interessant museum. In het 
nationaal park wandelt u langs de ongerepte stranden van Los Frailes, omzoomd 
met droge kustvegetatie. Op het eind van de wandeling kunt u een frisse duik nemen 
bij het hoofdstrand of nog even de onderwaterwereld snorkelend verkennen.

11/ Puerto Lopez (B)

Vrije dag om ter relaxen.
Optioneel bezoek aan Isla de la Plata. Vanuit de haven van Puerto Lopez vaart 
u in ongeveer anderhalf uur naar Isla de la Plata, het “ zilvereiland ”. Hier vindt u 
verschillende kolonies van albatrossen, fregatvogels en genten terug. Tijdens het 
seizoen (midden juni tot en met september) kunt u hier regelmatig walvissen spotten. 
Op het eiland liggen twee afgebakende natuurpaden die u met een natuurgids kunt 
afwandelen. Of u kunt de tijd nemen om te snorkelen of te relaxen op het strand. 
Picknick op het eiland inbegrepen. In de namiddag vaart u terug naar Puerto Lopez.

12 /Puerto Lopez • Guayaquil • Terugvlucht (B)

Rit naar de luchthaven van Guayaquil waar u uw huurwagen inlevert. Internationale 
terugvlucht.

13/ Aankomst Brussel

Ecuador 
Ecuador op eigen ritme
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Self-Drive privé “ Kant-en-Klaar  ” 
13 dagen met huurwagen

De “ Troeven ” van Sensations
• Ontdek de hoogtepunten van Ecuador op eigen ritme 
• Gedetailleerd Road Book
• Tips en suggesties voor uw programma
• Keuze uit verschillende comfortabele huurwagens

Inbegrepen : Internationale vluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen - Privétransfer dag 1 - Bezoek van Quito 
met privégids, toegangsgelden inbegrepen - Treinticket Nariz del Diablo - Huurwagen : Huurwagen van dag 3 tot en met 
dag 12 afhankelijk van de gekozen categorie, ongelimiteerd aantal kilometers, GPS en GSM voor noodoproepen. Full LDW 
Coverage verzekering inbegrepen. Een toeristische gids en wegenkaart. Gedetailleerd Road Book met tips voor bezoeken - 
Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Overnachtingen in dubbelkamer in vermelde hotels of gelijkwaardig.
Niet inbegrepen : Excursies, activiteiten en toegangsgelden - Brandstof en tol - Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven 
- Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Al wat niet duidelijk vermeld staat in 
“ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort geldig tot 6 maand na terugkeer - Internationaal rijbewijs.

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR
Quito (2n) Hotel Masaya Hotel Casa Gardenia
Otavalo (1n) Hotel Indio Inn Hacienda Las Palmeras
Lasso (1n) Hotel Cuello de Luna Hacienda La Cienega
Baños (1n) Hotel Donde Ivan Hostal La Floresta
Alausi (1n) La Quinta La Quinta
Cuenca (2n) Hotel de las Culturas Hotel Carvallo
Guayaquil (1n) Hostal Macaw Hotel Palace
Puerto Lopez (2n) Hosteria Nantu Mantaraya Lodge

PRIJS / PERS. 15/01 – 15/12/2020 BASIS 2 P BASIS 4 P
C H A R M E  :  Cat .  A  (Ch e v ro l e t  o f  g e l i j k wa a rd i g ) €  2 . 9 0 0 €  2 . 4 2 5
C H A R M E  S U P  :  Cat .  1  ( S u z u k i  G ra n  Vi t a ra  S Z  -  4 x 2  o f  g e l i j k . ) €  3 . 4 7 5 €  2 . 8 0 5
To e s l a g  v l u c hte n  j u l i - a u g u s t u s €  2 0 0 €  2 0 0

Portoviejo

Esmeraldas

Puyo

Loja

Cotopaxi

Chimborazo

Manta

Rio Napo

Puerto Misahuali

Europa

Quito

Guayaquil

Otavalo

Ibara

Puerto Misahuali
Amazonie

Puyo
Baños

Riobamba

Alausi

Ingapirca

Cuenca

Chimborazo

Cotopaxi

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l
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Lopez



1/ Vlucht naar Lima
Bij aankomst privétransfer naar uw hotel.

2/ Lima • Arequipa (B)

Stadsbezoek met gids aan het koloniale centrum van 
Lima. U bezoekt de Plaza de Armas met de barokke 
kathedraal, het paleis van de markies van Torre Tagle 
en het San Francisco klooster met zijn beroemde cata-
comben. In de namiddag transfer naar de luchthaven 
en vlucht op Arequipa.

3/Arequipa (B)

Bezoek aan het koloniale centrum van de “ witte stad ”. 
Rond het centrale plein vindt u tal van historische 
gebouwen in de typische mestizo barok stijl. Het mooi-
ste voorbeeld van de koloniale stijl is het Santa Cata-
lina klooster met zijn kleurrijke straatjes et pleintjes die 
doen denken aan Andalucia. In de namiddag bezoekt 
u nog het indrukwekkende museum Sanctuarios Andi-
nos, gewijd aan de Inca offers.

4/ Arequipa • Colca Cañon (B)

Een prachtige rit, met gids en chauffeur, voert u langs 
de vulkanen die Arequipa omringen naar de woes-
tijnen op de hoogvlakte. U rijdt door het natuurpark 
Aguas Blancas dat de vicuñas beschermt. Op het 
hoogste punt van deze rit, de Mirador de los Andes 
(4900 m), hebt u een indrukwekkend zicht op de vele 
vulkanen. U daalt af naar de groene Colca vallei met 
onderweg al enkele prachtige uitzichten op de duizen-
den landbouwterrassen. 

5/ Colca Cañon (B, L)

Vroege rit naar Cruz del Condor aan de rand van de 
Colca Cañon, met 3400m een van de diepste kloven 
ter wereld. Hier maken de condors gebruik van de 
thermiek voor hun machtige vlucht. U rijdt verder naar 
het dorpje Cabanaconde en wandelt naar het uitkijk-
punt over de cañon. 

6/ Colca Cañon (B, L)

Vandaag ontdekt u samen met uw gids een verborgen 
stukje van de Colca vallei. Vanuit een dorpje wandelt 
u door een kleinere cañon langs een oud pad waar-
langs u resten van de lokale Collagua cultuur ontdekt. 
Tijdens deze makkelijke wandeling geniet u van de 
indrukwekkende natuur. Na de wandeling ontspanning 
in een van de vulkanische warmwaterbaden.

7/ Colca Cañon • Sillustani • Puno (B, L)

Rit naar het Titicaca meer. Na de vulkanengordel gaat 
het berglandschap stilaan over in de lichtglooiende 
vlakte van de Altiplano. Korte stop bij Sillustani, met 
de graftorens van de Colla cultuur. Puno ligt aan de 
baai van het Titicaca meer, het grootste meer van Zuid-
Amerika en één van de hoogstgelegen in het Andes-
gebergte (3.812m). 

8/ Tititcaca meer (B, L)

’s Morgens privé boottocht naar de Titino Uros eilan-
den, dit is een cluster van drijvende eilanden in een 
meer geïsoleerd deel van de baai van Puno. Na een 
bezoek aan de eilanden vaart u verder tot het schier-
eiland Capachica en het dorpje Llachon. In deze 
authentieke Quechua gemeenschap maakt u kennis 
met het dagdagelijkse leven van de hooglandbewo-
ners. Na een typische lunch wandelt u samen met uw 
gids in de buurt van het dorp. In de namiddag keert u 
terug naar Puno.

9/ Puno • Cuzco (B, L)

Luxe bus naar Cuzco. Eerste stop bij de site van 
Pucara, één van de oudere Andesculturen. De bus 
klimt langzaam naar het hoogste punt, La Raya, op 
4300m. Daarna verandert het landschap dramatisch 
en rijdt u door groene valleien naar Cuzco. Na de 
lunch wordt er een bezoek gebracht aan de Inca site 
van Raqchi en aan het koloniale stadje Andahuaylillas. 
In de namiddag aankomst in Cuzco, de oude Inca 
hoofdstad.

10/ Cuzco (B)

‘s Morgens wandeling door het historische centrum van 
Cuzco. U bezoekt de zonnetempel en wandelt door 
eeuwenoude steegjes naar een van de mooiste plaza’s 
van Zuid-Amerika. De overdekte markt van San Pedro 
is een feest voor het oog. ‘s Middags wandelt u langs 
de Inca sites in de nabije omgeving van Cuzco. U 
eindigt bij de Inca citadel Sacsayhuaman die de oude 
stad domineert.

11/ Cuzco • Pisac • Ollantaytambo (B)

Bezoek aan de Heilige Vallei. Het eerste koloniale 
stadje dat u bezoekt is Pisac. Op de berg boven Pisac 
vindt u de resten van een van de grootste Incasteden 
terug. U volgt de groene Urubambavallei tot Ollantay-
tambo dat een prachtige Incasite heeft met een bijzon-
dere zonnetempel. Overnachting in de vallei.

12/ Machu Picchu (B)

Treinrit vanuit Ollantaytambo langs de oevers van de 
Urubamba rivier naar de legendarische Inca stad, 
Machu Picchu. Uw privégids neemt u mee op ontdek-
king door deze fascinerende stad. De prachtige lig-
ging en de omliggende bergketens dragen bij tot de 
haast magische sfeer. In de namiddag terugkeer naar 
de Urubambavallei.

13/ Moray • Maras • Chinchero • Cuzco (B)

Op de terugweg naar Cuzco bezoek aan de cirkel-
vormige terrassen van Moray. In de zoutwinning van 
Maras wordt water afkomstig van een vulkanische 
bron opgevangen in een hele reeks bassins, gebouwd 
op de flank van de vallei. Chinchero is gebouwd op 
de resten van een Incapaleis en bezit een prachtig 
beschilderd 17e -eeuws kerkje.

14/ Cuzco • Lima • Terugvlucht (B)

Privétransfer naar de luchthaven van Cuzco en terug-
vlucht via Lima.

15/Aankomst te Brussel 
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Peru
Land van de Inca’s
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
15 dagen met privégids en chauffeur

De “ Troeven ” van Sensations
• Ontdekking Peru met privégids en chauffeur
• Wandelingen en excursies buiten de betreden paden
• De “ witte stad ” Arequipa
• Uitgebreide ontdekking van de Colca Cañon
• Het Titicaca meer anders bekeken
• Cuzco, de heilige vallei en Machu Picchu

Inbegrepen : Internationale en binnenlandse vluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie 
brochure - Overnachtingen in dubbelkamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Privétransfers - Lokale Engelstalige 
gidsen en privéchauffeur voor alle vermelde uitstappen, toegangsgelden inbegrepen - Bus Puno-Cuzco in internationale 
groep (mogelijk op individuele basis) - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag 
(brandstof, reservatieklasse...) - Al wat niet duidelijk vermeld staat in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR
Lima (1n) Casa Suyay Hotel José Antonio
Arequipa (2n) San Agustin Posada del Monasterio Hotel Katari
Colca Cañon (3n) Casa Andina Standard El Refugio
Puno (2n) Casona Plaza Sonesta Posada del Inca
Cuzco (3n) Sueños del Inka Los Portales
Urubamba Vallei (2n) Agustos Sonesta Posada del Inca - Yucay

PRIJS / PERS. - 15/01 – 15/12/2020 BASIS 2 P BASIS 4 P
Ch a rm e €  5 . 0 8 5 €  3 . 9 7 5
S i n g l e  to e s l a g  Ch a rm e €  5 2 5 €  5 2 5
Ch a rm e  s u p e r i e u r €  5 . 4 6 5 €  4 . 4 8 5
S i n g l e  to e s l a g  Ch a rm e  s u p €  9 2 5 €  9 2 5
To e s l a g  v l u c hte n  ( 2 6 / 0 6  –  2 2 / 0 8 ) €  2 5 0 €  2 5 0

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

VERLENGINGEN

- Strandverlenging Noord-Peru.
- Verlenging Amazone
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1/ Vlucht naar Lima
Bij aankomst privétransfer naar uw hotel.

2/ Lima met de fiets (B, L)

Je fietst langs de kust naar de kunstenaars wijk Barranco. De wijk is bekend voor 
zijn Street art, koloniale gebouwen en kleurrijke houten huizen. Je daalt af naar de 
vissers wijk Chorillos waar je het meest typische gerecht van Peru proeft, de ceviche. 
Vrije namiddag

3/ Lima • Cuzco • Awanacancha • Pisac • Urubamba vallei (B) 

Binnenvlucht naar Cuzco. Bij aankomst rij je meteen door naar de Urubamba vallei. 
Onderweg bezoek je de coöperatieve Awanacancha waar je de lama’s, alpaca’s 
en vicuña’s een eerste keer van dichtbij kunt zien. Het koloniale stadje Pisac wordt 
gedomineerd door een van de mooist gelegen Inca sites met aan de basis de groot-
ste terrassen die de Inca ooit ontwierpen. Na de site bezoekt u nog het koloniale 
stadje en de artisanale markt. Je rijdt naar je verblijf gelegen in een prachtige tuin.

4/ Agro-toerisme Huallafara • Hogar Santa Rosa (B,L,D)

Bij aankomst in het typische dorpje Huayllafara word je op ceremoniële wijze ont-
vangen. Je wordt voor enkele uren opgenomen in de gemeenschap en maakt kennis 
met de tradities en gewoonten van de inheemse Andes bewoners. Na een traditio-
nele lunch bezoek je het weeshuis Hogar Santa Rosa. Je er wordt ontvangen door 
de meisjes en brengt met hen al spelend de middag door. 

5/ Wandeltocht met lamas (B, L, D)

’s Morgens maak je een korte wandeltocht met lama’s in de Urubamba vallei. Samen 
met de inheemse gidsen wandel je door pittoreske dorpjes en door het schitterende 
landschap. Bij aankomst op de wei waar de lama’s grazen staat er een heerlijke 
picknick klaar. Vrije namiddag. 

6/ Huilloc • Pumamarca • Ollantaytambo (B, L)

Rit naar het dorpje Huilloc, gelegen in een van de meest ongerepte en authentieke 
valleien in dit gebied. De inheemse bevolking wist hier haar tradities te behouden 
en dat uit zich in de typische kleurrijke kledij. Na een bezoek aan het dorpje rij je 
verder naar de site van Pumamarca van waar u langs een oud Incapad terug wan-
delt naar Ollantaytambo. Ollantaytambo heeft een prachtige Incasite gedomineerd 
door een mysterieuze zonnetempel. Ook het oudste gedeelte van het stadje dateert 
uit de Inca tijd en behield zijn originele stratenplan.

7/ Machu Picchu (B)

Treinrit vanuit Ollantaytambo langs de oevers van de Urubamba rivier naar de legen-
darische Inca stad, Machu Picchu. Je privégids neemt je mee op ontdekking door 
deze fascinerende stad, één van de best bewaarde Inca steden. De prachtige lig-
ging en de omliggende bergketens dragen bij tot de haast magische sfeer van de 
stad. In de namiddag terugkeer naar de Urubamba vallei.

8/ Chinchero • Moray • Maras • Cuzco (B)

Op de terugweg naar Cuzco bezoek je het dorpje Chinchero. Het 17e -eeuwse 
kerkje, met originele fresco’s, is gebouwd op de resten van een Incapaleis en biedt 
de mooiste uitzichten op de omliggende bergketens. Je brengt nog een bezoek aan 
het wevers dorpje Urpi en de cirkelvormige terrassen van Moray. In de zoutwinning 
van Maras wordt water afkomstig van een vulkanische bron opgevangen in een 
hele reeks bassins, gebouwd op de flank van de vallei. In de namiddag bereik je 
de oude Inca hoofdstad Cuzco.

9/ Cuzco • Chocolade Work Shop (B)

‘s Morgens wandeling door het historische centrum van Cuzco. Je wandelt door 
eeuwenoude steegjes naar één van de mooiste plaza’s van Zuid-Amerika met de 
indrukwekkende kathedraal en de jezuïeten kerk La Compania. De overdekte San 
Pedro markt is een van de meest authentieke en kleurrijke markten in Peru. Op het 
eind van de wandeling maak je in een chocolade atelier je eigen snoepjes.

10/ Cuzco (B)

Vrije dag om het charmante Cuzco op eigen houtje verder te verkennen.

11/ Cuzco • Lima (B)

Binnenlandse vlucht naar Lima. Bij aankomst bezoek je het koloniale Lima. Je wan-
delt rond de Plaza de Armas met het presidentieel paleis, het stadhuis en de kathe-
draal. Het Santo Domingo klooster herbergt een grote verzameling religieuze kunst 
en de beroemde catacomben. Je rijdt naar de moderne wijk Miraflores en wandelt 
over de Malecon met zicht op de Stille Oceaan.

12/ Lima culinair • Terugvlucht (B)

‘s Morgens bezoek je eerst de traditionele markt van Surquillo waarna je leert hoe je 
een ceviche maakt. Lunch in een criollo restaurant waar je de typische gerechten van 
Lima proeft. Privétransfer naar de luchthaven op tijd voor je terugvlucht.

13/Aankomst te Brussel 
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Peru
Familie avontuur in Cuzco en de Urubamba vallei
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
13 dagen met privégids en chauffeur

Inbegrepen : Internationale en binnenlandse vluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie 
brochure - Overnachtingen in familiekamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Privétransfers - Lokale Engelstalige gidsen 
en privéchauffeur voor alle vermelde uitstappen, toegangsgelden inbegrepen - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, 
D : diner) - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag 
(brandstof, reservatieklasse...) - Al wat niet duidelijk vermeld staat in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

PLAATSEN CHARME & FAMILIE HOTELS
Lima (3n) Hotel Mariel (Appartement – 2 kamers)
Urubamba (5n) Las Casitas Arco Iris (Standard Rooms)
Cuzco (3n) Niños Hotel Meloc (Standard Rooms)

PRIJS / PERS. 15/01 – 15/12/2020 VOLWASSENE KIND (- 12 JAAR)
Fa m i l i e  va n  4  ( 2  k i n d e re n ) €  3 . 5 1 5 €  3 . 3 0 0
Fa m i l i e  va n  3  ( 1  k i n d ) €  3 . 8 7 5 €  3 . 6 7 0
To e s l a g  v l u c hte n  j u l i  -  a u g u s t u s €  2 5 0 €  2 5 0

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

VERLENGINGEN

- Strandverlenging Noord-Peru.
- Verlenging Amazone

EQUATEUR

COLOMBIE

Iquitos

Chachapoyas

Cajamarca

Chiclayo

Trujillo

Huantuco

Lago
Titicaca

Maranon

Amazonas

Napo

Lima

Europa

Cuzco

Machu Picchu

Machu Picchu

Cuzco

Pisac

Urumbada

Huilloc

Ollantaytambo

Chinchero

Leuk voor heel de familie 
• Ontdek Lima per fiets
• Bezoek van traditionele Andes dorpjes
• Authentieke ontmoetingen met inheemse families
• Trektocht met lama’s
• Chocolade en ceviche Work Shops
• Het nieuwe wereldwonder Machu Picchu
• Aangename familie hotels
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1-2/ Vlucht naar Santa Cruz
Bij aankomst onthaal en transfer naar uw hotel. Gele-
gen op een hoogte van 400m geniet Santa Cruz het 
hele jaar door van een tropisch klimaat. In de namid-
dag bezoek aan het Biocentre Güembe. In deze tro-
pische tuinen worden 180 vlindersoorten gekweekt en 
vindt u 240 verschillende orchideeën in hun natuurlijke 
omgeving.

3/ Santa Cruz • Sucre (B)

Korte vlucht naar Sucre (2.900m). Stadsbezoek aan 
het koloniale centrum van “ de witte stad ”. U wandelt 
naar het plein met de kathedraal en de Casa de la 
Libertad, waar de Boliviaanse onafhankelijkheidsver-
klaring werd getekend. U bezoekt verder La Recoleta, 
voor een panoramisch uitzicht over de stad, en de 
kloosters San Felipe de Neri en Santa Clara. 

4/ Sucre • Chataquila • Potolo (B, L)

Na het ontbijt rijdt u naar het inheemse dorpje Cha-
taquila. Het mooie koloniale kerkje werd gebouwd 
op de grondvesten van een precolumbiaanse site. U 
maakt een korte wandeling in de buurt van het dorpje 
om te genieten van de indrukwekkende bergland-
schappen. Picknick. In de namiddag rijst u verder naar 
Potolo, een dorpje van de inheemse Jalq’a gemeen-
schap, befaamd om hun kleurrijke textielen. U bezoekt 
de ateliers waar u de meesterwevers aan het werk kunt 
zien. 

5/ Sucre • Potosi (B)

Rit naar Potosi (4.090m). De stad Potosi ligt aan de 
voet van de beroemde Cerro Rico, die één van de 
grootste zilveraders ter wereld bevatte. Ten tijde van 
de conquistadores groeide de stad in de 16e en 17e 
eeuw uit tot één van de rijkste en belangrijkste in Zuid-
Amerika. Wandeling door het historische centrum met 
bezoek aan La Moneda, de Munt.

6/ Potosi • Colchani (B, D)

’s Morgens maakt u kennis met de nog bestaande mijn-
activiteit en bezoekt u een verwerkingsfabriek van de 
ertsen. U rijdt door het Frailes gebergte en desolate 
woestijnlandschapen naar Colchani (3.665m) gele-
gen aan de rand van de immense Salar de Uyuni, met 
12.000km² de grootste zoutvlakte ter wereld. 

7/ Colchani • Salar de Uyuni • Incahuasi • 
San Pedro de Quémez (B , L,D)

U vertrekt met uw gids en privéchauffeur in een aange-
paste 4x4 voor een rit over de sneeuwwitte zoutvlakte. 
Onderweg bezoekt u de zoutwinning. Het eiland Inca-
huasi is begroeid met metershoge cactussen en vanaf 
de top van dit eiland hebt u een fantastisch uitzicht 
over de vlakte. U rijdt tot San Pedro de Quémez.

8/ San Pedro de Quémez • Joyas de los 
Andes • Siloli woestijn • Ojo de Perdiz 
(B, L, D)

U vertrekt naar de Paseo de Léon, een okergekleurde 
cañon met grillige rotsformaties. U rijdt verder door 
een surrealistisch landschap langs gekleurde meertjes, 
de “ Juwelen van de Andes ”. In de rode Siloli woes-
tijn bevindt zich uw verblijf, uitgebaat door de lokale 
gemeenschap.

9/ Ojo de Perdiz • Laguna Colorada • 
Laguna Verde • Uyuni (B, L, D)

U rijdt het nationaal park Eduardo Evaroa in dat de 
fauna en flora van de Sur Lipez beschermt. De rode 
kleur van de Laguna Colorada wordt veroorzaakt daar 
algen die ook de flamingo’s aantrekken. Iets verder 
liggen de geisers en borrelende modderpoelen van 
Sol de Mañana en de vulkanische warmwaterbaden 
van Polques. Na de woestijn van Dali met zijn merk-
waardige rotsformaties komt u bij de felgroene Laguna 
Verde aan de voet van de Lincacabur vulkaan die op 
de grens met Chili ligt. Rit terug naar Uyuni.

10/ Uyuni • La Paz • Tiahuanaco • Titicaca 
meer (B)

Binnenlandse vlucht naar La Paz. Bij aankomst rijdt 
u meteen met uw gids door naar archeologische site 
Tiahuanaco. Op de site wandelt u langs de Akapana 
piramide, de tempel van Kalasasaya met de Zonne-
poort en de half ondergrondse tempel. U rijdt verder 
naar Copacabana aan het Titicaca meer. Het Titicaca 
meer, gelegen op 3.810m, vormt een echte binnen-
zee tussen Bolivia en Peru.

11/ Isla del Sol (B, L)

Met een privéboot vaart u naar het Eiland van de Zon, 
dat beschouwd wordt als hét religieuze centrum van de 
Andes en de wieg van vele precolumbiaanse culturen. 
U klimt naar de tempel Chincana en de heilige rots 
en wandelt naar het typische dorpje Challapampa. 
Tijdens de wandelingen geniet u van de prachtige uit-
zichten over het meer en de besneeuwde toppen van 
de Cordilera Real. U bezoekt de archeologische site 
Pillkokayna en na een typische lunch keert u terug naar 
Copacabana.

12/ Copacabana • La Paz (B)

Rit naar La Paz. Stadsbezoek van La Paz. Deze bij-
zondere stad ligt in een cañon, gedomineerd door 
de majestueuze Illimani. U bezoekt de kleurrijke hek-
senmarkt en de barokke San Francisco kerk. Aan de 
Plaza Murillo ligt het presidentieel paleis en de vlakbij 
gelegen koloniale Calle Jaen. In de namiddag bezoek 
aan de geërodeerde landschappen van de Vallei van 
de Maan. 

13/ La Paz • Santa Cruz (B)

Vrije voormiddag in La Paz. In de namiddag transfer 
naar de luchthaven en vlucht terug naar Santa Cruz.

14/ Santa Cruz • Terugvlucht (B)

Privétransfer naar de luchthaven en terugvlucht.

15/Aankomst te Brussel 

Bolivia 
Het dak van de Andes
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
15 dagen met privéchauffeur en lokale Engelstalige gidsen 

Tarija

Trinidad

Be
ni

Concepción

San Ignacio

Santa
Ana

San José
de Chiquitos

Puerto
Heath

Bella Vista

L L A N O S  D E  M O J O S

Europa

La Paz

Copacabana

Santa Cruz

Sucre

Potosi

Salar de Uyuni

Lac TiticacaDe “ Troeven ” van Sensations
• Privéreis met privéchauffeur en Engelstalige gidsen
• De “ witte stad ” Sucre, Potosi en het levendige La Paz
• 3-daagse jeeptocht rond de Salar de Uyuni en de Sur Lipez
• De precolumbiaanse site Tiahuanaco
• Het Titicaca meer en het Eiland van de Zon
• Authentieke ontmoetingen

Inbegrepen : - Internationale en binnenlandse vluchten (3) - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij 
publicatie brochure - Alle vermelde overnachtingen of evenwaardig - Alle transfers met een privévoertuig - Lokale 
Engelstalige gidsen en privéchauffeur voor vermelde uitstappen, incl. toegangsgelden - Driedaagse privé-excursie op de 
Salar de Uyuni in 4x4 met gids en chauffeur - Vermelde overnachtingen of evenwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, 
L : lunch, D : diner) - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Plaatselijke luchthaventaksen ($ 20 
pp.) - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Geldig paspoort tot 6 maand na terugkeer

15/01 – 15/12/2020 PRIJS/PERS. - BASIS 2 P PRIJS/PERS. - BASIS 4 P
Ch a rm e  h o te l s  3 * €  5 . 8 5 0 €  4 . 6 8 0
S i n g l e  to e s l a g  3 * €  6 2 5 €  6 2 5
Ch a rm e  h o te l s  3 * - 4 * €  6 . 1 5 5 €  4 . 9 2 5
S i n g l e  to e s l a g  3 * - 4 * €  8 4 5 €  8 4 5
To e s l a g  vo l p e n s i o n €  3 5 5 €  3 5 5
To e s l a g  v l u c hte n  ( 0 1 / 0 7 – 2 2 / 0 8 ) €  2 5 0 €  2 5 0

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR
Santa Cruz (2n) Casa Y Patio Cortez
Sucre (2n) Villa Antigua Mi Pueblo Samary
Potosi (1n) Patrimonio Coloso
Colchani (1n) Palacio de Sal Luna Salada
San Pedro de Quemez (1n) Hotel de Piedra Hotel de Piedra
Ojo de Perdiz (1n) Hotel del Desierto Hotel del Desierto
Uyuni (1n) Tambo Aymara Jardines de Uyuni
Copacabana (2n) La Cupula Rosario del Lago
La Paz (2n) Ritz Europa

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l
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1/ Vlucht naar Rio de Janeiro (-)
Bij aankomst privétransfer naar uw hotel.

2/ Corcovado • Suikerbroodberg (B)

Transfer met uw gids naar het treinstation van Cosme Velho. Door het weelderige 
regenwoud rijdt u tot de top van de Corcovado berg naar het meest beroemde sym-
bool van Rio, het witte beeld van Christus de Verlosser. Van hieruit hebt u het mooiste 
zicht op deze bijzonder gelegen stad. Vanaf de Praia Vermelha neemt u de kabel-
baan naar een icoon van Rio, de Suikerbroodberg, waar u geniet van een spec-
taculair uitzicht op de beroemde stranden Copacabana en Ipanema, de oceaan, 
de typische bergachtige kustlijn en de eilandjes, de wolkenkrabbers en het woud.

3/ Jungle, mangroves en stranden (B)

Je verkenning van het nationaal park Tijuca, het grootste tropische ‘stadswoud’ ter 
wereld, begint met een wandeling naar het uitkijkpunt van Pedra Bonita. Je daalt 
af naar Barra de Tijuca waar je een boottocht maakt door de mangrovebossen 
om er capibara’s en kaaimannen te spotten. In de namiddag ontdek je per fiets de 
beroemde stranden van Rio : Copacabana, Ipanema et Leblon.

4/ Rio de Janeiro • Pantanal (B-L-D)

Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Campo Grande. Bij aankomst transfer 
naar je lodge gelegen midden in de Pantanal. De Pantanal, met een oppervlakte 
van meer dan 200.000km², is het grootste moerasland ter wereld. Het gebied kent 
een enorme biodiversiteit met 650 vogelsoorten, 260 vissoorten, 1.100 vlinder-
soorten, 80 zoogdieren, 50 soorten reptielen en meer dan 1700 plantensoorten. 
Het omvat moeras, bos, savanne en struikgewas en wordt door talloze rivieren 
doorkruist. Hier vindt u de grootste concentratie aan fauna van Zuid-Amerika terug. 
Kaaimannen, capibara’s, apen, reuzenotters, wilde zwijnen, tapirs, miereneters, 
anaconda’s… laten zich makkelijk observeren en met wat geluk kun je zelfs een 
jaguar spotten.

5-6/ Pantanal (B-L-D)

Je verkent dit indrukkwekkende gebied te voet, te paard, met terreinwagens en per 
boot of kano. De excursies - safaris in kleine groep (max 6 pers.) worden begeleid 
door natuurgidsen die u inleiden in dit bijzondere ecosysteem.

7/ Pantanal • Bonito (B)

Transfer naar het stadje Bonito dat beschouwd wordt als het centrum van het eco-
toerisme in Brazilië. In de indrukwekkende natuurlijke omgeving zijn tal van avontuur-
lijke excursies en activiteiten mogelijk.

8/ Buraco das Araras • Snorkelen Rio Sucuri (B-L)

‘s Morgens maak je een wandeling rond de immense krater (500m doorsnee) van 
Buraco das Araras. Tijdens de wandeling kun je de rode macaws horen en zien. In 
de namiddag daal je de Rio Sucuri al snorkelend af. Drijvend in het kristalheldere 
water kun je makkelijk de kleurrijke tropische vissen zien. Een onvergetelijk avontuur !

9/ Gruta da Lagoa Azul • Estancia Mimosa (B-L) 

Bezoek aan de grot die een helderblauw meer en bijzondere stalactieten en sta-
lagmieten bevat. Rit naar Estancia Mimosa waar je een wandeling maakt door het 
natuurreservaat. Je wandelt langs verschillende watervallen en meertjes waar het 
heerlijk zwemmen is.

10/ Bonito • Campo Grande • Foz de Iguaçu (B)

Transfer naar Campo Grande en vlucht naar Foz de Iguaçu. 

11/ Watervallen van Iguazu • Argentinië (B)

De Iguazu watervallen liggen op het drielandenpunt met Argentinië en Paraguay 
waar de Iguazu rivier zich van het Parana plateau naar beneden stort over een 
lengte van bijna drie kilometer. Talloze eilandjes en rotsformaties verdelen de rivier 
in 275 watervallen die zich 60 tot 80 meter naar beneden storten in een natuur-
spektakel dat zijn gelijke niet kent. De Argentijnse kant biedt de beste uitkijkpunten 
over de watervallen en de omringende natuur. Goed uitgestippelde paden en spec-
taculaire balkons brengen je bij de mooiste watervallen en uitzichtpunten. Het meest 
spectaculaire uitzicht geniet je bij de befaamde Garganta del Diablo, de keel van 
de duivel.

12/ Watervallen van Iguazu • Brésil • Macuco Safari (B)

Bezoek aan de Braziliaanse kant. Wandeling over het hoofdpad naar de indruk-
wekkende watervallen langs de beste uitkijkpunten van waar je een totaaloverzicht 
hebt over het indrukwekkende natuurfenomeen. Macuco Safari. Tijdens een tocht 
door het woud, in een open wagen getrokken door een 4x4, geven de natuurgid-
sen een korte toelichting over de fauna en flora van het gebied. Bij de pier scheep 
je in voor een spectaculaire boottocht tot de voet van de enorme watervallen.

13/ Foz de Iguaçu • Terugvlucht (B)

Transfer naar de luchthaven op tijd voor de internationale terugvlucht.

14/ Aankomst te Brussel (-)

Brazilië 
Familie eco-avontuur 
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Inbegrepen : Internationale en binnenlandse vluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie 
brochure - Transfers en vervoer in privévoertuig (a/c) - Vermelde uitstappen, activiteiten, bootexcursies in privé service of 
internationale groep, toegangsgelden inbegrepen - Programma Pantanal - Refugio da Ilha 4d/3n in kleine internationale 
groep (max 6 pers.) - Overnachtingen in vermelde hotels of gelijkwaardig. - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : 
diner) - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Optionele activiteiten of excursies - Overige maaltijden - 
Reisverzekeringen - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”
Formaliteiten : Geldig paspoort tot 6 maand na terugkeer - Inenting tegen gele koorts wordt sterk aangeraden.

PRIJS / PERS. 15/01 – 15/12/2020 VOLWASSENE KIND (- 12 JAAR)
Fa m i l i e  va n  3  o f  4  ( 1  -  2  k i n d e re n ) €  6 . 6 2 5 €  2 . 2 0 5 
To e s l a g  v l u c hte n  ( j u l i - a u g u s t u s ) €  2 0 0 €  2 0 0

PLAATSEN FAMILIE HOTELS EN LODGES CHARME SUPERIEUR
Rio de Janeiro (3n) Hotel Sol Ipanema (Family Room)
Pantanal (3n) Refugio da Ilha (Family Room)
Bonito (3n) Pousada Aguas de Bonito (Deluxe Room)
Foz de Iguaçu (3n) Pousada Guata Porã (Chalet)

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Pantanal l l l l l l l l l l l l

Amazone l l l l l l l l l l l l

Noord-Braz i l ië l l l l l l l l l l l l

Zuid-Braz i l ië l l l l l l l l l l l l
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VERLENGINGEN

Strandverblijf of verlenging Amazone.

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
14 dagen met privégids en chauffeur
Avontuurlijke natuurreis

Leuk voor heel de familie 
• Jungle, mangroves en stranden in Rio de Janeiro
• Spectaculaire safari’s in het grootste moeras ter wereld
• Eco-avontuur in Bonito
• Snorkelen in tropische rivieren 
• Boottocht naar de watervallen van Iguazu
• Reis op maat van de kids
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1/ Vlucht naar Sao Luis (-)
Vlucht vanuit Brussel naar Sao Luis in het noorden van Brazilië (via Fortaleza). Bij 
aankomst verwelkoming door uw gids en transfer naar uw hotel.

2/ Sao Luis (B)

Sao Luis is de hoofdstad van de staat Maranhão en ligt op een eiland omgeven 
door twee mooie baaien. Het stadje werd gesticht in de 16e eeuw en was kort de 
enige Franse kolonie in Brazilië. Het stadje heeft een mooi koloniaal centrum dat 
erkend werd door UNESCO als werelderfgoed. U maakt een wandeling door de 
historische stad langs de vele kerkjes, paleizen, aangename pleintjes en kasseis-
traatjes. In de namiddag kunt u genieten van het aangename klimaat aan een van 
de stranden waar u tal van bars en restaurants vindt.

3/ Sao Luis • Barreirinhas • Lençois Maranhenses (B)

Na het ontbijt, transfer met uw gids naar Barrerinhas, gelegen aan de tropische 
Prejuiças rivier vlakbij het nationaal park Lençois Maranhenses. Bij aankomst wordt 
u naar uw hotel gebracht. In de namiddag vaart u met een ferry de rivier over en 
rijdt in een open terreinwagen tot de rand van het immense natuurfenomeen. Lençois 
Maranhenses omvat een gebied van 1550km² van witte duinen die zich tot 40km 
in het binnenland uitstrekken. In dit immense natuurgebied bevinden zich, afhankelijk 
van het seizoen, verschillende zoetwaterlagunes die ontstaan door de stijging van 
het grondwater. Samen met uw gids wandelt u door het park waarbij u vanaf de 
hoogste duinen kunt genieten van een haast surrealistisch landschap. U kunt een 
frisse duik nemen in de lagunes waar het heerlijk zwemmen is.

4/ Barreirinhas • Rio Preguiças (B)

Boottocht op de Rio Preguicas in groep met privégids. Deze jungle rivier mondt uit in 
de Atlantische Oceaan en tijdens de tocht ziet u de verschillende ecosystemen die 
dit gebied rijk is. Het regenwoud veranderd langzaam naar mangrove en in een 
bocht van de rivier ligt een ander deel van het nationaal park Lençois Marahenses, 
de Lençois Pequenos. U gaat aan land en wandelt met uw gids door het duinen-
gebied. U vaart verder naar de monding van de rivier en het stadje Mandacaru. 
Vanop de historische vuurtoren hebt u een prachtig zicht over het gebied : de oce-
aan, de rivier, het tropisch woud en de duinen. U vaart verder naar de landtong van 
Caburé waar u kunt lunchen of een wandeling kunt maken langs het strand. In de 
namiddag keert u met de boot terug naar Barreirinhas.

5/ Barreirinhas • Parnaiba (B)

’s Morgens vertrek in een aangepaste terreinwagen naar Parnaíba. Onderweg stop 
je bij het dorpje Paulino Neves, waar je een schitterend zicht hebt over de meertjes 
van de Pequenos Lençois. In de namiddag rit naar Porto dos Tatus voor een tocht 
met een speedboot door de delta van Parnaiba. U vaart langs de vele kanaaltjes, 
baaien en eilandjes van de tropische delta : Igarapé dos Periquitos, Igarapé dos 
Poldros, Baia do Feijão, Ilha das Canárias en Morro Branco. ’s Avonds kunt u aan-
genaam wandelen in het historische centrum waar u tal van leuke restaurantjes vindt.

6/ Parnaiba • Jericoacoara (B)

Vertrek per 4x4 naar Camocim waar u aan boord gaat van de ferry naar Ilha do 
Amor. U volgt de kust en rijdt door de duinen langs ongerepte en verlaten stranden. 
Na enkele stops komt u aan bij de stranden van Tatajuba waar u de dagverse 
vangst kunt proeven in een van de strandrestaurantjes. Na een korte siësta rijdt u 
naar het strand van Guriu en het mangrove kerkhof. Veerboot terug naar de kust. In 
de middag komt u aan in Jericoacoara waar u vanaf de duinen de zonsondergang 
kunt bewonderen. ’s Avonds kunt u genieten van het levendige stadje.

7/ Jericoacoara nationaal park (B)

Tijdens een tocht met een open buggy ontdekt u de indrukwekkende landschappen, 
duinen, lagunes en stranden van het Jericoacoara nationaal park. U bezoekt de 
lagunes Paraiso en Azul waar u even kunt ontspannen of een frisse duik nemen in 
het heldere water. Wandeling naar Pedra Furada, een imposante boogvormige rots, 
waar u geniet van het beste uitzicht op Jericoacoara. Aan het strand van Bréa kunt 
u lunchen in een van de kleine restaurantjes. Vrije namiddag.

8/ Jericoacoara (B)

Vrije dag voor een wandeling langs de kust, om te relaxen op het strand of om te 
genieten van de aangename sfeer van Jericoacoara.

9/ Jericoacoara • Fortaleza (B)

Op tijd voor uw terugvlucht wordt u naar de luchthaven van Fortaleza gebracht.

10/ Aankomst

Brazilië 
Rota das Emoçoes
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
10 dagen met privégids

De “ Troeven ” van Sensations
• Het unieke duinengebied van Lençois Maranhenses
• Verrassende combinatie van tropisch woud en bijzondere stranden
• De delta van Parnaiba
• Het nationaal park rond Jericoacoara
• De koloniale stadjes Sao Luis en Parnaiba
• Beleef de Braziliaanse strandcultuur

Inbegrepen : Internationale lijnvluchten en binnenlandse vlucht - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij 
publicatie brochure - Transfers en vervoer in privévoertuig zoals vermeld - Vermelde excursies met Engelstalige privégids.
Overnachtingen in dubbelkamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner).
Verzorgde reisdocumenten..
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) 
- Reisverzekeringe - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort tot 6 maand na terugkeer - Inenting tegen gele koorts wordt sterk aangeraden.

PRIJS / PERS. BASIS 2 P BASIS 4 P
1 5 / 0 1  –  1 5 / 1 2 / 2 0 2 0 €  5 . 2 5 0 €  4 . 1 8 0
S i n g l e  to e s l a g €  1 . 5 5 5 €  1 . 5 5 5
Va k a nt i e p e r i o d e s  -  f e e s td a g e n O p  a a nv ra a g

PLAATSEN FAMILIE HOTELS CHARME SUPERIEUR
Sao Luis (2n) Hotel Luzeiros (Luxury Room)
Barreirinhas (2n) Porto Preguiças Resort (Standard Room)
Parnaiba (1n) Casa de Santo Antonio (Charme Suite)
Jericoacoara (3n) Hotel Ezzenza (Lounge Room)

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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1-2/ Vlucht naar Buenos Aires (-)
Verwelkoming en transfer naar het hotel. Early Check-
in. City tour met Engelstalige gids (centrum en zui-
delijke wijken). U bezoekt het Microcentro met de 
beroemde Plaza de Mayo en de kathedraal, de oude 
wijk San Telmo, waar de tango ontstond en het kleur-
rijke La Boca. Als laatste bezoekt u de gerenoveerde 
Puerto Madero wijk aan de oude haven. 

3/ Buenos Aires • Tigre (B) 

‘s Morgens bezoekt u de noordelijke wijken La Reco-
leta, met het beroemde kerkhof, en Palermo. Uitstap 
naar het subtropische Tigre, de historische fruithaven. 
Op weg naar Tigre bezoekt u het authentieke dorpje 
San Isidro. Boottocht op de delta van de Rio de la 
Plata.

4/ Buenos Aires • Ushuaia (B)

Binnenvlucht naar Ushuaia in Vuurland, de meest zui-
delijk gelegen stad ter wereld. In de namiddag boot-
tocht op het beroemde Beagle Kanaal. U vaart langs 
de vogel- en zeehondenkolonies op de rotseilanden en 
geniet van het woeste landschap.

5/ Nationaal park Tierra del Fuego •  
El Calafate (B)

In de voormiddag bezoekt u het nationaal park Tierra 
del Fuego, rond de baai van Lapataia en het Lago 
Roca, dat u een uitstekend beeld geeft van de onge-
repte natuur van Vuurland. ’s Namiddags vlucht naar 
El Calafate aan de oevers van het prachtige Lago 
Argentino.

6/ Boottocht Lago Argentino (B-L)

Deze spectaculaire boottocht brengt u op de noor-
delijke arm van het meer naar de Upsala gletsjer, 
de grootste van het nationaal park Los Glaciares. U 
vaart langs enorme ijsbergen tot de Spegazzini glet-
sjer waarvan de wand tot 135m boven het watervlak 
uitsteekt. In de namiddag keert u terug naar de haven 
van Punta Bandera.

7/ Perito Moreno (B)

Privé excursie naar één van de beroemdste gletsjers 
ter wereld, de Perito Moreno. Op de rit naar de glet-
sjer rijdt u door endemische bossen tot de ijswand die 
60 m boven het water uitsteekt en hier 5km breed is. 
Houten balkons geven een fantastisch uitzicht over dit 
natuurfenomeen en laten u toe de gletsjer te naderen 
tot op 300 meter. Enorme blokken ijs scheuren zich af 
van de gletsjermassa en donderen in het Lago Argen-
tino.

8/ El Calafate • Salta (B)

Binnenlandse vlucht naar Salta (via Buenos Aires) in 
het noordwesten. Dit deel van Argentinië wordt geken-
merkt door historische stadjes, de authentieke inheemse 
bevolking en de surrealistische landschappen van de 
hoge Andes. Pick-up van uw huurwagen.

9/ Salta • Cafayate (B)

Pick-up van uw huurwagen. U rijdt via het felgekleurde 
gebergte en de verrassende rotsformaties van de Que-
brada del Rio de las Conchas naar Cafayate. Het 
stadje is omgeven door wijngaarden waar de witte 
Torontéswijn geproduceerd wordt. U kunt deze heer-
lijke wijn proeven in één van de vele wijngaarden. 

10/ Cafayate • Cachi (B)

U rijdt door de het surrealistische landschap van de 
Quebrada de las Flechas langs de dorpjes Molinos en 
Seclantas. Aan de voet van de immense Nevado de 
Cachi (6380m) ligt het gelijknamige historische stadje 
met een prachtige centrale plaza.

11/ Cachi • Salta (B)

U volgt de Recta de Tin Tin door het nationaal park Los 
Cardones, genoemd naar de tot vijf meter hoge cac-
tussen, tot de hoogste pas, de Abra Piedra del Molino. 
U daalt af langs de landschappelijk schitterende route 
van de Cuesta del Obispo naar Salta. 

12/ Salta • Salinas Grandes • Purmamarca (B)

Rit naar Purmamarca waar het fascinerende landschap 
gedomineerd wordt door de veelkleurige bergwand 
van de Cerro de los Siete Colores. Via de Cuesta de 
Lipan rijdt u verder naar Salinas Grandes, met een 
oppervlakte van 120km² één van de grootste zoutvlak-
tes in dit deel van de Andes. 

13/ Purmamarca • Humahuaca (B)

U rijdt door de kloof van Huamahuaca, één van de 
mooiste valleien in dit toch al spectaculaire gebied. De 
precolumbiaanse site van Tilcara is een aanrader. Iets 
voorbij het aangename Humahuaca ligt de kleurrijke 
Serrania de Hornocal. 

14/ Purmamarca • Salta • Iguazu (B)

Rit naar de luchthaven van Salta. Drop-off van uw huur-
wagen bij de luchthaven en vlucht naar Iguazu. Bij 
aankomst transfer naar uw hotel.

15/ Iguazu (Argentinië) (B)

Bezoek aan de Argentijnse kant van de watervallen. 
Goed uitgestippelde paden en balkons brengen u bij 
de mooiste watervallen en uitzichtpunten. Het meest 
spectaculaire uitzicht geniet u bij de befaamde Gar-
ganta del Diablo, de keel van de duivel.

16/ Iguazu (Brazilië) • Buenos Aires (B, D) 

Bezoek aan de Braziliaanse kant van de watervallen. 
U wandelt langs de beste uitkijkpunten en geniet van 
een panorama over het indrukwekkende natuurfeno-
meen. In de namiddag transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Buenos Aires. ’s Avonds tangoshow inclu-
sief tango les en diner.

17/ Buenos Aires • Terugvlucht (B)

Privétransfer naar de luchthaven op tijd voor uw terug-
vlucht.

18/Aankomst te Brussel

Argentinië 
De hoogtepunten
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
18 dagen met lokale privégidsen 
Programma Salta mogelijk met gids-chauffeur. (dag 9- 14)

De “ Troeven ” van Sensations
• Ontdekking van het bruisende Buenos Aires
• Ushuaia en Vuurland
• Boottocht op het Beagle Kanaal en het Lago Argentino
• De gletsjers van Patagonië
• Verkenning van Salta en het noordwesten met huurwagen 
• De watervallen van Iguazu

Inbegrepen : Internationale en binnenlandse vluchten (6) - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij 
publicatie brochure - Transfers en vervoer in privévoertuig - Vermelde uitstappen met lokale Engelstalige privégidsen, 
toegangsgelden inbegrepen - Bootexcursies in internationale groep met Engelstalige gidsen - Huurwagen type VW Golf 
(2 pers.) of Citroen C3 aircross (4 pers.) van dag 9 t/m. 14, ongelimiteerd aantal kilometers, verzekering inbegrepen - 
Overnachtingen in dubbelkamer in vermelde hotels of evenwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner).
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Reisverzekeringen - Lokale luchthaventaksen (±$ 15 pp.) - 
Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”..
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort. 15/01 – 15/12/2020 PRIJS/PERS. - BASIS 2 P PRIJS/PERS. - BASIS 4 P

St a n d a a rd  h o te l s  3 * €  5 . 6 9 5 €  5 . 2 9 5
B o u t i q u e / l u xe  h o te l s  4 * €  6 . 2 0 0 €  5 . 7 0 0
S i n g l e  to e s l a g €  8 3 0 €  1 . 4 4 0

PLAATSEN CHARME BOUTIQUE/LUXE 
Buenos Aires (3n) Hotel Merit San Telmo Hotel Dazzler Recolta (Standard)
Ushuaia (1n) Hotel Altos Ushuaia Hotel Los Acebos (Standard)
El Calafate (3n) Hosteria Cauquenes de Nimez Design Suites (Standard)
Salta (2n) Hotel Patios de Lerma Design Suites (Junior Suite)
Cafayate (1n) Hotel Los Sauces Viñas de Cafayate (Mountain View)
Cachi (1n) Hotel El Cortijo La Merced del Alto (Standard)
Purmamarca (1n) Hostal Casa de Adobe Manantial del Silencio (Standard)
Iguazu (1n) La Cantera Lodge de Selva Mercure Iru (Standard)
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1-2/ Vlucht naar Santiago de Chile (-)
Ontvangst, transfer naar uw hotel en early check-in. Optioneel : City Tour Santiago 
of City Tour Valparaiso (internationale groep of individueel).

3/ Santiago • Temuco • Pucón (±125km) (B)

Privétransfer naar de luchthaven voor uw binnenlandse vlucht naar Temuco in de 
regio Auracania. Bij aankomst, pick-up van uw huurwagen aan de luchthaven. Rit 
naar Pucón, gelegen aan de voet van de vulkaan Villarrica, aan de oostkant van het 
gelijknamig meer. Het stadje Pucón is een uitstekende uitvalsbasis om de nationale 
parken in de buurt te verkennen : Villarica, Huerquehue en Conguillo. In de par-
ken vindt u een uitgebreid netwerk aan wandelpaden die je langs de watervallen, 
meren, warmwaterbaden en door het uitgestrekte woud leiden. Een groot deel van 
de wouden in dit gebied bestaat uit oeroude Auracania bomen. Dit gebied is ook 
het thuisland van de inheemse Mapuche en u kunt dan ook kennismaken met hun 
cultuur en typische keuken. 

4/ Pucón (B)

We raden een wandeling aan in het Huerquehue nationaal park waarna je kunt 
relaxen in een van de natuurlijke warmwaterbaden in de buurt van Pucón.

5/ Pucón • San Martín de los Andes (Argentinië) (±195km) (B)

Vandaag rijdt u naar de grensovergang met Argentinië aan de voet van de Lanin 
vulkaan. Voor u de grens bereikt zijn er enkele prachtige wandelingen mogelijk in 
het Lanin nationaal park aan de voet van de immense vulkaan. Na het oversteken 
van de bergpas ziet u het landschap drastisch veranderen : van de glooiende wei-
delandschappen, indrukwekkende pieken en dichtbegroeide inheemse wouden van 
het Villarrica national park, naar de drogere maar kleurrijke pampa ‘s van het Lanín 
National Park. In de loop van de namiddag bereikt u het stadje San Martín de los 
Andes, gelegen aan het Lácan meer.

6/ San Martín de los Andes • Villa La Angostura (±105km) (B)

Rit langs de beroemde Zeven Meren route naar Villa La Angostura. De route voert u 
door endemisch coihue- en alercebos langs de prachtige meren met op de achter-
grond de besneeuwde Andesbergen. Langs de weg liggen uitstekende stopplaatsen 
die de beste panorama’s bieden over dit gebied dat grotendeels beschermd wordt 
in de nationale parken Lanin en Nahual Huapi. In de buurt van Villa La Angostura 
kunt u het kleurrijke schiereiland Quetrihué bezoeken, bekend om zijn mirte bomen.

7/ Villa La Angostura • Puyehue (Chili) (±115km (B)

Vandaag rijdt u terug naar Chili over de Cardenal Antonio Samoré pas, waar u 
het Nahuel Huapi nationaal park verlaat en het Chileense Puyehue nationaal park 
betreedt. Dit is een van de mooiste doorsteken van de Andes tussen Argentinië en 
Chili. 

8/ Puyehue (B)

Volledige dag om te genieten van de natuurpracht van het meer en het nationaal 
park van Puyehue. U hebt de keuze uit tal van wandelpaden en kunt na een verken-
ning van het park relaxen in de thermen van Puyehue. 

9/ Puyehue • Puerto Varas (±140km) (B)

Rit langs het Rupanco meer naar het derde grootste meer van Zuid-Amerika, Llanqui-
hue. Deze streek werd eind 19e eeuw bevolkt door vooral Duitse migranten en die 
invloed is nog duidelijk zichtbaar in de architectuur van charmante stadjes als Puerto 
Octay en Frutillar. Bezoek zeker het theater en het museum in Frutillar. Tijdens de rit 
geniet u van de prachtige uitzichten op het meer en de immense Osorno vulkaan. 
De mooie rit eindigt in Puerto Varas aan de oevers van het Llanquihue meer. 

10/ Puerto Varas • Chiloé • Castro (B)

U rijdt via Puerto Montt tot de ferry van Pargua en maakt de oversteek naar het 
eiland Chiloé. Dit eiland was eeuwenlang geïsoleerd en ontwikkelde een eigen 
culturele mix met inheemse Mapuche en Europese elementen. Dit authentieke eiland 
baadt in een eigen, haast magische sfeer. Na aankomst kunt u het dorpje Chacao 
bezoeken met zijn aantrekkelijk plein en kerk van San Antonio. Een andere optie zijn 
de eilandjes van Puñihuil in het westen, waar een pinguïn kolonie huist. U rijdt naar 
de hoofdstad Castro met de typische houten San Francisco kerk en de paalwonin-
gen. Overnachting in een van de palafito’s.

11/ Castro • Cucao (±100km) (B)

U rijdt naar het westen van het eiland naar het nationaal park Chiloé. Via de bos-
rijke omgeving rond het meer van Huillonco bereikt u het dorpje Cucao gelegen 
aan de ongerepte en woeste kusten van de Stille Oceaan. U kunt het nationale park 
te voet verkennen via een van de bewegwijzerde paden. Een andere prachtige 
wandeloptie is het pad naar de Muelle de los Almas. Dit is een heilige plek voor de 
inheemse bevolking van Chiloé, die een indrukwekkend uitzicht biedt op de kusten.

12/ Cucao • Castro • Puerto Montt • Santiago (B)

Op uw terugrit naar Puerto Montt bezoekt u het regionale museum en het Spaanse 
fort te Ancud en de artisanale markt van Dalcahue. U levert uw huurwagen in bij 
de luchthaven van Puerto Montt. Binnenvlucht naar Santiago. Bij aankomst transfer 
naar uw hotel.

13/ Santiago • Terugvlucht (B)

Op tijd voor uw internationale vlucht wordt u naar de luchthaven van Santiago 
gebracht.

14/ Aankomst Brussel

Chili & Argentinië 
Het Merengebied en Chiloé



135

Self-Drive privé “ Kant-en-Klaar  ” 
14 dagen met huurwagen

De “ Troeven ” van Sensations
• Uitgebreid Road Book met wegbeschrijving en tips
• Comfortabele 4x4 huurwagen 
• De nationale parken in het merengebied van Chili
• Zeven Meren Route Argentinië
• Authentiek Chiloé
• Uitstekend gelegen charme hotels en lodges

Inbegrepen : Internationale en binnenlandse vluchten incl. huidige luchthaventaksen - Luchthaventaksen en 
brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Transfers op privébasis (dag 1 en 13) - Briefing, Road Book, landkaart 
en toeristische informatie bij aankomst - Huurwagen categorie G Toyota RAV 4 - 4x4 (2 pers.) of gelijkwaardig van dag 2 
tot en met dag 12, ongelimiteerd aantal kilometers, GPS, Drop-Off charge, Full CDW Coverage verzekering inbegrepen, 
internationale toestemming voor de grensovergang met Argentinië - Huurwagen categorie J1 Mitsubishi L200 - 4x2 (4 
pers.) of gelijkwaardig van dag 2 tot en met dag 12, ongelimiteerd aantal kilometers, GPS, Drop-Off charge, Full CDW 
Coverage verzekering inbegrepen, internationale toestemming voor de grensovergang met Argentinië - Verblijf op 
basis van een tweepersoonskamer in de vermelde verblijven of gelijkwaardig - Maaltijden zoals vermeld op de offerte 
(B=ontbijt; L=middagmaal; D=avondmaaltijd).
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Activiteiten, excursies, bezoeken en bijhorende 
toegangsgelden - Airport Service Fee bij het afleveren van de huurwagen (±$ 80) - Overige maaltijden - Reisverzekeringen 
- Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Paspoort geldig tot 6 maand na terugkeer - Geen verplichte inentingen - Internationaal rijbewijs.
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La Serena

Temuco

Arica

Iquique

Antofagasta
Atacama

Valdivia

Europa

Buenos Aires

Puerto Natales

Torres del Paine

Punta Arenas

Santiago
Valparaiso

Viña del Mar

Puerto MonttPuerto Varas

Chiloé
(Ancud)

Temuco
Pucón

San Martín de los Andes

Villa La AngosturaPuyehue

PRIJS / PERS. BASIS 2 P BASIS 4 P
0 1 / 1 0 / 2 0 1 9  –  3 1 / 0 3 / 2 0 2 0 €  3 . 6 6 5 €  3 . 3 0 0
S i n g l e  to e s l a g €  1 . 1 5 5 €  1 . 1 5 5
0 1 / 1 0 / 2 0 2 0  –  3 1 / 0 3 / 2 0 2 1 €  3 . 7 7 5 €  3 . 3 8 5
S i n g l e  to e s l a g €  1 . 2 0 5 €  1 . 2 0 5

PLAATSEN CHARME & CHARME SUPERIEUR
Santiago de Chile (2n) Hotel Le Rève 
Pucon (2n) Landhaus San Sebastian
San Martin de los Andes (1n) Hotel Le Chatelet
Villa La Angostura (1n) Hotel Sol de Arrayan
Peyuhue (2n) El Lodge Taique
Puerto Varas (1n) Hotel Casa Kalfu
Castro (Chiloé) (1n) Palafito 1326
Cucao (Chiloé) (1n) Refugio Palafito Cucao

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Patagonië l l l l l l l l l l l l



Onze bestemmingen in het Midden-Oosten
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Egypte
Iran 
Israël
Jordanië

Libanon
Marokko
Oman
Qatar

Tunesië
Turkije
VA Emiraten

Midden-Oosten
Pierre Coussement, Egyptoloog en specialist Midden-
Oosten, heeft alle hoeken van deze cultureel-rijke 
regio verkend : van Marokko naar Iran langs Egypte, 
Israël, Libanon en Jordanië ! Dankzij z’n creativiteit, 
z’n veeleisendheid en z’n constante zoektocht naar 
nieuwigheden heeft hij zich al snel gevestigd als 
referentie voor de gepassioneerde reizigers. 

Mijn reisfavorieten : 
• De tijdloze sfeer van een cruise per dahabieh, de traditionele zeilboten op de Nijl
•  Avontuurlijke tochten over de bergpaden om daarna te relaxen in een van de authentieke 

wadis van Oman 
• De legendarische gastvrijheid van de Iraniërs 
• Het nachtleven van Beiroet, het ‘Parijs van het Midden-Oosten’ 
• De rijkdom van de architectuur van Isfahan, Perzische hoofdstad in hartje Iran 
• De gastronomie en wijn in Israël
• Petra met zijn gebeitelde stenen met Nabateeïsche architectuur in de Jordaanse woestijn
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1/ Vlucht naar Luxor
Onthaal in de luchthaven en transfer naar het hotel. 

2/ Luxor (B, L)

Vertrek met (Nederlandstalige) privégids naar de elegante tempel van koningin Hats-
hepsout te Deir el Bahari aan de westelijke oever van de Nijl. Aansluitend verkent 
u de gigantische en kleurrijke graven van de Vallei der Koningen (graftombe Toetan-
chamon inbegrepen). Middagmaal in een traditioneel restaurant. Bezoek aan Deir 
el Medina, het dorp waar de kunstenaars en arbeiders woonden die verantwoor-
delijk waren voor de rotsgraven in de Vallei der Koningen. De fresco’s geven een 
mooi beeld weer van het alledaagse leven van de oude Egyptenaren. Vervolgens 
bezoek aan de Vallei der Koninginnen en mogelijkheid om het graf van Nefertari 
te bezoeken (niet inbegrepen), bekend als het mooiste graf in Egypte en misschien 
wel ter wereld. Bezoek aan de tempel van Ramses III in Medinet Habu en terugkeer 
naar het hotel. 

3/ Luxor • Esna (B, L, D)

‘s Morgens bezoek aan de tempel van Karnak, één van ‘s werelds grootste religi-
euze bouwwerken. Transfer naar Esna en bezoek aan de kleine Grieks-Romeinse 
tempel, waarvan de zuilenhal nog in zeer goede staat is. Na het bezoek gaan jullie 
aan boord van de dahabieh. Dit is het begin van een wondermooie boottocht langs 
prachtige landschappen. Het kleinschalige karakter van de boot, het comfort aan 
boord en de gastvrije bemanning staan garant voor een unieke belevenis. 

4/ Esna • El Kab • Edfou • Ramadi (B, L, D)

Na het ontbijt aan boord bezoeken jullie de rustige en bijzondere, maar bijzondere 
archeologische site van El Kab. Je vindt er vier prachtig gedecoreerde graven uit het 
Nieuwe Rijk. U vaart verder naar Edfou en geniet van een middagmaal aan boord. 
Bij aankomst in Edfou, transfer in een koets naar de imponerende Ptolemeïsche 
tempel gewijd aan Horus. Dit is een van de grootste en best bewaarde tempels van 
Egypte. Na het bezoek aan de tempel, keert u terug aan boord en zet u tocht verder. 
Overnachting aan boord aan de oever van een klein eiland ten zuiden van Edfou.

5/ Ramadi • ebel Silsila (B, L, D)

Bij dageraad geniet u van de prachtige landschappen en de wonderbaarlijke fauna 
langs de oever met onder andere kamelen, waterbuffels, zilverreigers en ijsvogels. 
Rond de middag meert u aan bij de indrukwekkende site van Gebel Silsila, de 
grootste zandsteengroeve uit de faraonische tijd. Verkenning te voet van de site met 
zijn talrijke inscripties, gedecoreerde graven en de kleine rotstempel van de Farao 
Horemheb. Terugkeer aan boord voor het avondmaal. 

6/ Jebel Silsila • Kom Ombo (B, L, D)

U zet de boottocht verder tot aan de site van Kom Ombo. Bij aankomst brengt u 
een bezoek aan de dubbele tempel, gewijd aan de goden Horus en Sobek. De 
boottocht wordt verdergezet. 

7/ Aswan • Philae (B, L, D)

’s Morgens aankomst te Aswan. Verkenning van het prachtige eiland Philae waar 
zich de beroemde tempel gewijd aan de godin Isis bevindt. Deze tempel werd 
volledig ontmanteld tijdens de bouw van de dam, en later opnieuw opgebouwd. 
Vervolgens bezoekt u de grote dam, van waar jullie een mooi uitzicht hebben op de 
waterval en het Nassermeer. Na het middagmaal in Aswan bezoekt u het museum 
gewijd aan de recente geschiedenis van de Nubische cultuur. Aansluitend ontdekt 
u de granieten steengroeven met de wereldberoemde onafgewerkte obelisk. Laat in 
de middag wandeling door de drukke soek van Aswan met zijn typische kraampjes 
van specerijen, parfums, stoffen en andere Egyptische en Soedanese specialiteiten. 
Avondmaal en overnachting aan boord in Aswan.

8/ Terugvlucht (B)

Transfer naar de luchthaven van Aswan en terugvlucht. 

Egypte
Nijlcruise op een echte dahabieh
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Cruise & Rondreis “ Kant-en-Klaar ” 
8 dagen met privégids  
(Nederlandstalige gids mogelijk mits toeslag)  

De “ Troeven ” van Sensations
• Een authentieke, niet gemotoriseerde dahabieh
• Nederlandstalige gids mogelijk (zie toeslag )
• Bezoek aan onbekende sites
• Vol pension en dranken incl. aan boord
• Verlenging mogelijk (Cairo, Aswan, Luxor, Rode Zee...)

SUGGESTIES VOOR BIJKOMENDE BEZOEKEN

De graftombes van Nefertiti en Sethi I zijn onlangs geopend voor het publiek. Travel 
Sensations kan het bezoek reserveren. prijs op aanvraag. 
Verlengingen of pre-stay : Caïro, Rode Zee, Aswan, Nasser-meer...) : raadpleeg ons via 
uw reiskantoor

Inbegrepen : Internationale vluchten met Egyptair in klasse S - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij 
publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : 
ontbijt, L : lunch, D : diner) - Vervoer en vermelde transfers met A/C wagen (privé in Luxor) - Nederlandstalige privégids 
in Luxor op dag 2 - Franstalige gids tijdens de cruise (Nederlandstalige gids toeslag € 140 pp.) - Vermelde bezoeken en 
toegangsgelden - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven – Visumkosten – Reisverzekeringen - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort of identiteitskaart - Visum - Geen verplichte inentingen.

  
VERTREK 
BASIS 2 PERS.

PRIJS / PERS.
CHARME

PRIJS / PERS. 
CHARME LUXE  

(WINTER PALACE)

PRIJS / PERS.
CHARME LUXE  
(AL MOUDIRA)

0 4 / 0 1 / 2 0  –  0 9 / 0 5 / 2 0 €  2 . 1 9 0 €  2 . 3 2 0 €  2 . 4 8 5 
1 0 / 0 5 / 2 0  –  1 2 / 0 9 / 2 0 €  2 . 0 8 0 €  2 . 1 8 0 €  2 . 3 2 0
1 3 / 0 9 / 2 0  –  2 0 / 1 2 / 2 0 €  2 . 1 9 0 €  2 . 3 2 0 €  2 . 4 8 5 
S i n g l e  to e s l a g €  4 8 0 €  5 7 0 €  6 8 5 
To e s l a g  S u i te  (d a h a b i e h ) €  2 4 6 €  2 4 6 €  2 4 6
Ko r t i n g  k i n d e re n  ( 6  –  1 1  j a a r ) €  - 3 8 5 €  - 3 8 5 €  - 5 1 5

PLAATSEN COMFORT LUXE CHARME LUXE
Louxor (2 n) Sofitel Pavillon Winter Sofitel Winter Palace Al Moudira
Dahabieh (5 n) Dahabieh Dahabieh Dahabieh

Europa

L uxor

Esna

Edfou

Gebel Silsila

Daraw
Aswan

Kom Ombo

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Cai ro l l l l l l l l l l l l

Opper-Egypte l l l l l l l l l l l l

Rode Zee l l l l l l l l l l l l



1/ Vlucht naar Caïro
Onthaal in de luchthaven en transfer naar het hotel in Gizeh

2/ Te paard tussen woestijn en beschaving (B, L)

‘s Morgens vertrek naar de piramides van Aboesir. Vanuit een mooie paardenfokke-
rij, weg van de massa, rij je te paard rondom de piramides van Aboesir en Sakkara. 
Het is een leuke eerste benadering van de Egyptische woestijn en de indrukwek-
kende eeuwenoude monumenten. Na de lunch in een palmoase ontdek je de trap-
penpiramide van Djoser. De site van Sakarra zal het gehele gezin boeien door de 
kleurrijke decoratie binnenin de graftomben (mastabas). Zij beelden het dagelijkse 
leven uit van 4000 jaar geleden. Terug naar het hotel in de late namiddag. Vrije tijd 
om te genieten van het zwembad.

3/ Het mysterie van de Grote Piramide (B)

Vandaag ontdek je de grootste geheimen van Caïro. Je begint de dag met een 
bezoek aan de site van Gizeh met de Grote Sfinx en de 3 piramides van Kheops, 
Khephren en Menkaoera. Als beginnende avonturier ga je binnen in de Grote 
Piramide en ontdek je de beroemde Koningskamer. ‘s Namiddags bezoek aan het 
Egyptisch museum. Hier vind je de schatten van Toetanchamon en nog zoveel meer 
uit de zeer rijke geschiedenis van het faraonische Egypte. In de late namiddag terug 
naar het hotel en vrije tijd. ‘s Avonds woont de hele familie het indrukwekkende 
klank- en lichtspel bij aan de piramides van Gizeh. Overnachting in het hotel. 

4/ Het betoverende Luxor (B)

Transfer naar de luchthaven Caïro en vlucht Luxor. Onthaal en transfer naar jouw 
hotel. Vrije namiddag aan het zwembad. Overnachting in Luxor.

5/ Temidden de bergen van het vroegere Thebe (B, L)

‘s Morgens steek je de Nijl over in een motorbootje om de westelijke oever en het 
befaamde Dal der Koningen te bereiken. Bezoek aan drie graven van de farao’s 
van het Nieuwe Rijk. Deze indrukwekkende en zeer kleurrijke graven overweldigen 
jong en oud. Vervolgens ontdek je de graven van Sennefer en Rekhmire in de Vallei 
van de Edelen. Verwacht hier niet de pracht en de praal van de faraograven maar 
wel eenvoudige graven met mooie grafschilderingen met taferelen die verwijzen 
naar het dagelijkse leven in het oude Egypte. Middagmaal in een typisch restau-
rantje, weg van het massatoerisme. Terug naar Luxor en vrije namiddag. Overnach-
ting in Luxor.

6/ Mummies en zonsondergang op de tempel van Luxor (B)

‘s Morgens bezoek aan het verrassende mummificatiemuseum waar je bijleert over 
de oude technieken van het mummificeren van mensen en dieren. Jouw gids zal de 
gelegenheid nemen om je wat meer bij te brengen over de hiërogliefen. Vervolgens 
maak je een wandeling in de soek en terug naar het hotel. Vrije namiddag (opti-
oneel aanbod van bijkomende bezoeken en uitstappen). In de late namiddag, bij 
zonsondergang, wordt een bezoek aan de Tempel van Luxor extra beloond, omdat 
de reliëfs en standbeelden extra goed zichtbaar worden door het spel van het licht 
en de schaduw. Dit geeft een unieke en betoverende sfeer. Overnachting in Luxor. 

7/ Karnak, het kasteel van Amon (B)

Bezoek aan de reusachtige tempel Amon-Re te Karnak. Vandaag de dag is het 
complex van Karnak nog steeds een van de grootste religieuze bouwwerken ter 
wereld. Het tempelcomplex telt een grote ommuurde tempel met tien pylonen, een 
heilig meer en kleinere tempeltjes erbij. In totaal beslaat de tempel 123 hectare. 
Terug naar het hotel met de koets langsheen de sfinxenlaan. Vrije namiddag. Bij 
zonsondergang vaar je met een feloek op de Nijl. Een bijzondere ervaring. Over-
nachting in Luxor. 

8/ Terugvlucht (B)

Transfer naar de luchthaven van Luxor en terugvlucht.
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Egypte
Egypte met het gezin
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
8 dagen met Engels of Nederlandstalige privégidsen

Leuk voor heel de familie
• Kindvriendelijke gids en initiatie in hiërogliefen
• Paardentocht rondom de piramides van Aboesir
• Cruise op de Nijl met een feloek bij zonsondergang
• Het betreden van een piramide en de mastabas van edelen
• Mummificatiemuseum te Luxor

Europa

Cairo

OPTIONS 

-  Ballonvaart over de westelijke oever van Luxor : tarieven op aanvraag in functie van 
de periode en beschikbaarheid. 

-  Nederlandstalige privégids mogelijk in Caïro en Luxor (indien beschikbaar)

Inbegrepen : • Internationale vluchten met Egyptair in klasse S - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij 
publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele, twin of familiale kamer - Verblijf in de vermelde hotels of gelijkwaardig 
- Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Vervoer en vermelde transfers met A/C wagen - Nederlands of 
Engelstalige privégids in Caïro en Luxor tijdens de uitstappen - Vermelde bezoeken en toegangsgelden - Verzorgde 
reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Visumkosten - Reisverzekeringen - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort of identiteitskaart - Visum - Geen verplichte inentingen.

INDIVIDUEEL DAGELIJKS 
VERTREK

PRIJS / PERS.
COMFORT

PRIJS / PERS. 
LUXE 

PRIJS / PERS.
LUXE SUPERIEUR

1 0 / 1 1  –  2 0 / 1 2 / 1 9 €  1 . 6 2 0 €  1 . 8 3 0 €  1 . 9 4 0
0 6 / 0 1  –  0 1 / 0 3 / 2 0 €  1 . 6 2 0 €  1 . 8 3 0 €  1 . 9 4 0
0 2 / 0 3  –  3 0 / 0 4 / 2 0 €  1 . 8 3 0 €  1 . 9 8 0 €  2 . 0 2 0
0 1 / 0 5  –  3 0 / 0 8 / 2 0 €  1 . 5 6 0 €  1 . 7 6 0 €  1 . 8 1 0
0 1 / 0 9  –  2 0 / 1 2 / 2 0 €  1 . 6 2 0 €  1 . 8 3 0 €  1 . 9 4 0
K i n d e r ko r t i n g * €  - 4 7 0 €  - 4 7 0 €  - 4 7 0
*  :  K i n d  o n d e r  1 2 j  d e e l t  d e  k a m e r  m e t  e e n  vo lwa s s e n e

PLAATSEN COMFORT LUXE LUXE SUPERIEUR
Cairo (2n) Le Méridien Pyramids Marriott Mena House Marriott Mena House (piramidezicht)
Luxor (5n) Sofitel Pavillon Winter Hilton Luxor Resort Sofitel Winter Palace

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Cai ro l l l l l l l l l l l l

Opper-Egypte l l l l l l l l l l l l

Rode Zee l l l l l l l l l l l l

Luxor
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1/ Vlucht naar Luxor
Bij aankomst onthaal en transfer naar het hotel.

2/ Luxor (B, L)

Vertrek met uw chauffeur en Nederlands of Engelstalige privégids naar de wes-
telijke oever. Bezoek aan het dorp Deir el-Medina, relatief weinig bezocht maar 
bekend voor de prachtige privégraven van de ambachtslui die zij beschilderden op 
gedroogde modderlagen. De tocht gaat verder naar Medinet Haboe, de tempel 
waar Ramses III begraven werd en de laatste grote tempel van het Nieuwe Rijk 
in Luxor. U ontdekt er reliëfs waarvan de polychrome beschilderingen uitzonderlijk 
goed bewaard bleven. Lunch in een typisch restaurant, weg van de platgetreden 
paden. In de namiddag bezoek aan het graf van koningin Nefertari dat recent 
opnieuw geopend werd en door velen beschouwd wordt als de mooiste graftombe 
van Egypte. Bezoek aan het museum van Luxor, waarschijnlijk een van de mooiste 
Egyptologische musea ter wereld. 

3/ Luxor • Dendera • Luxor (B, L, D)

Na het ontbijt, brengt u een bezoek aan de tempel van Karnak, één van de groot-
ste religieuze bouwwerken ooit gebouwd. Middagmaal aan boord. In de namid-
dag, bezoek aan de elegante tempel van koningin Hatshepsout te Deir el Bahari, 
gelegen aan de westelijke oever. Aansluitend verkenning van gigantische en zeer 
kleurrijke graven van de Vallei der Koningen (3 graven). Vervolgens keert u aan 
boord. Avondmaal en overnachting aan boord. De boot is zonder twijfel een van 
de mooiste schepen die de Nijl bevaart. Het schitterende jachtschip telt 40 kajuiten 
die smaakvol oosters en modern ingericht werden en biedt een hoog niveau van 
dienstverlening en comfort. Het gastronomisch restaurant serveert ‘s avonds heerlijke 
gerechten met bediening aan tafel. Aan boord vindt u een buitenzwembad, verschil-
lende dekken en bars, een massagesalon en een fitnesszaal. 

4/ Luxor • Edfou • Kom Ombo (B, L, D)

Navigatie naar Edfou. Bij aankomst in Edfou, transfer in een koets naar de impo-
nerende Ptolemeïsche tempel gewijd aan Horus. Dit is één van de grootste en 
best bewaarde tempels van Egypte. Na het bezoek aan de tempel, keert u terug 
aan boord en vaart u verder naar de site van Kom Ombo tot aan de site van Kom 
Ombo. Deze dubbele tempel is gewijd aan de gode. Overnachting aan boord.

6/ Kom Ombo • Aswan (B, L, D)

Ontbijt op de boot terwijl u richting Aswan vaart. Uw kennismaking met Aswan 
start met een bezoek aan de oude steengroeven die het graniet leverden voor de 
Egyptische tempels. Op de site ontdekt u ook de enorme obelisk die meer dan 
2.000 ton weegt en onvoltooid werd achtergelaten. Wandeling langs de fatimidi-
sche begraafplaats. Sommigen graven dateren uit de negende eeuw en bewaarden 
hun erg mooie bakstenen koepels. Bezoek aan het heiligdom van Isis : de beroemde 
Nubische tempels liggen in het midden van de Nijl op het eiland Philae. Dit architec-
turaal prachtige complex werd tot in de zesde eeuw van onze tijdrekening gebruikt 
en werd nog beroemder toen het in de jaren 60 van het water gered werd. Lunch 
aan boord en boottocht met een feloek van waarop u de hiërogliefen en opschriften 
op de rotsen langs de oever van de Nijl mooi kunt bewonderen. Terug naar de boot. 
Avondmaal en overnachting aan boord.

7/ Aswan (B)

Ontbijt op de boot en transfer naar het mytische hotel Sofitel Legend Old Cataract. 
Vrije namiddag om van het hotel te genieten (excursies en bezoeken mogelijk op 
aanvraag mits toeslag). Mogelijkheid om een excursie naar Abu Simbel te voorzien 
(niet inbegrepen). Overnachting in Aswan. 

8/ Aswan • Terugvlucht (B)

Transfer naar de luchthaven van Aswan en terugvlucht. 

Egypte
De magie van Opper-Egypte
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De “ Troeven ” van Sensations
• Luxeboot met veel charme
• 3 Nachten in mytische hotels Winter Palace en Old Cataract
• Een volle dag met privégids in Luxor
• Bezoek aan het graf van Nefertari
• Excursie naar Abu Simbel mogelijk

SUGGESTIONS

Excursie naar Abou Simbel (met privégids : € 115 per persoon).
Verlengingen of pre-stay : Caïro, Rode Zee, Aswan, Nasser-meer... 
Contacteer ons via uw reiskantoor.
Bekijk onze website voor andere rondreizen en cruises..

Inbegrepen : Internationale vluchten MS in klasse S - De huidige luchthaven- en fueltaksen - De nachten (7) in de 
vermelde hotels en boot of evenwaardig op basis van een 2 persoonskamer - De vermelde maaltijden (B = Breakfast / L 
= Lunch / D = Dinner) - Het vervoer zoals vermeld - De ingangen en bezoeken - Nederlands-, Engels- of Franstalige gids 
tijdens de bezoeken - Lokale taksen.
Niet inbegrepen : Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven 
- De niet vermelde maaltijden - Toegangsvisum in Egypte - De reisverzekeringen - Wat niet als inbegrepen vermeld wordt 
in het programma.
Formaliteiten : Geldig paspoort of identiteitskaart - Visum - Geen verplichte inentingen.

INDIVIDUEEL DAGELIJKS VERTREK LUXE PRIJS / PERS. SINGLE TOESLAG
0 7 / 0 1  –  3 1 / 0 1 / 2 0 €  3 . 0 8 0 €  1 . 1 6 0
0 1 / 0 2  –  0 6 / 0 4 / 2 0 €  3 . 2 9 0 €  1 . 2 4 0
0 7 / 0 4  –  1 6 / 0 4 / 2 0 €  4 . 2 8 5 €  1 . 5 1 0
1 7 / 0 4  –  3 1 / 0 5 / 2 0 €  2 . 6 1 0 €  6 2 0
0 1 / 0 6  –  3 0 / 0 8 / 2 0 €  2 . 5 3 0 €  5 8 0
0 1 / 0 9  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  2 . 6 1 0 €  6 2 0
0 1 / 1 0  –  3 0 / 1 1 / 2 0 €  3 . 2 9 0 €  1 . 2 4 0
0 1 / 1 2  –  1 8 / 1 2 / 2 0 €  4 . 2 8 5 €  1 . 5 1 0
To e s l a g  S u p e r i o r  M a i n  D e c k  ( 4 n ) €  2 2 0  /  k a m e r €  2 2 0  /  k a m e r
To e s l a g  S u p e r i o r  Pro m e n a d e  D e c k  ( 4 n ) €  3 6 0  /  k a m e r €  3 6 0  /  k a m e r

PLAATSEN LUXE
Louxor (2 n) Sofitel Winter Palace
Cruise (4 n) Sun Boat IV (Nile Deck)
Assouan (1n) Sofitel Legend Old Cataract

Europa

Luxor

Esna

Edfou

Gebel Silsila

Daraw
Aswan

Kom Ombo

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Cai ro l l l l l l l l l l l l

Opper-Egypte l l l l l l l l l l l l

Rode Zee l l l l l l l l l l l l

Cruise & Rondreis “ Kant-en-Klaar ” 
8 dagen met privégids  
(Nederlandstalige gids mogelijk mits toeslag)  
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1/ Vlucht naar Marrakech (-)
Bij aankomst op de luchthaven van Marrakech wordt u door onze lokale verte-
genwoordiger opgehaald en naar uw charme riad in het centrum van de medina 
gebracht. Vrije tijd voor de eerste verkenning op eigen houtje van de medina. 
Overnachting in de charmante riad.

2/ Marrakech • Telouet • Tamdaght (B, L, D)

De volgende dag, na het ontbijt, wordt u opgehaald in 4x4 met chauffeur en 
Franstalige of Engelstalige gids (naar keuze) en rit via de pas van Tichka naar de 
prachtige regio van Telouet. Telouet is een Berberkasbah die langs een handelsroute 
gelegen is op ±1800 m hoogte. Bezoek aan de kasbah. Middagmaal onder een 
nomadentent in het Atlasgebergte. Verdere rit naar de prachtige Ounila vallei, een 
regio die vroeger veel door handelskaravanen werd doorkruist. De vallei telt talrijke 
Berberdorpen, bezoek aan enkele verlaten kasbahs met hun typische architectuur. 
Munttheeceremonie bij de plaatselijke bewoners. Verder naar het gastenverblijf in 
het centrum van het Berberdorpje Tamdaght met prachtig zicht over een vallei voor-
zien van amandelbomen en talrijke fruitbomen. Een bijzonder en authentiek land-
schap, ver weg van de toeristische sites.

3/ Tamdaght • Aït Ben Haddou • Tazenakht • Iriki • Duinen van 
Chigaga (B, L, D)

 Vertrek in 4x4 doorheen een woestijn van steen en zand. Ontdekking van woestijn-
oasen en het uitgedroogde meer van Iriki, de plaats bij uitstek voor fata morgana’s. 
Picknick lunch in de woestijn. Geniet van een muntthee bij een nomadenfamilie. 
Verdere rit doorheen de woestijn tot aan de kleine bivak (nomadententen met matras-
sen, bedlinnen en sanitair hoekje), gelegen aan de voet van de nog niet te toe-
ristische Chigagaduinen. Een echt woestijn-avontuur! Avondmaal met dranken en 
overnachting in het tentenkamp van Chigaga.

4/ Duinen Chigaga • Mhamid • Oulad Driss • Aït Isfoul (B, L, D)

Na het ontbijt wandeling en tocht op de rug van een dromedaris doorheen de 
prachtige landschappen van de zandduinen van Chigaga. ‘s Namiddags vertrek 
in 4x4 langs de mooie zand- en steenpistes. Terugrit naar de bewoonde wereld 
langs het dorp van Mahmid el Ghizlane. De kasbah uit de 16de eeuw was weleer 
een belangrijke controlepost op deze vroeger drukke karavaanroute. Aankomst te 
Aït Isfoul en intrek in een zeer karaktervolle woning, waar de tijd is blijven stilstaan. 
Vanop het dakterras heeft u een prachtig zicht op de duinen en de palmoase. 
Geniet van een wandeling door de lemen dorpen in de omgeving. Overnachting 
te Aït Isfoul.

5/ Aït Isfoul • Tamegroute • Zagora • Agdz (B, L, D)

Vertrek in 4x4 naar de prachtige Drâa-vallei, de grootste palmoase van Marokko. 
De rit is een afwisseling van woenstijnachtige vlaktes en groene oasen. Ontdekking 
in de woestijn van de pottenbakkerij in Tamegroute. Middagmaal op een rustige 
plek temidden van Zagora. Verdere rit richting Agdz dat in de schaduw ligt van de 
indrukwekkende Djebel Kissane. Verblijf in een ecolodge gelegen in de Drâa-oued, 
een mooie en groene omgeving. U waant zich op een andere planeet. Overnach-
ting in Agdz.

6/ Agdz (Tamnougalt) • Ouarzazate • Palmoase van Skoura (B, L, D)

Ontdekking van de steegjes en de markt van het versterkte dorp Tamnougalt. Het is 
een van de oudste Ksours van de Drâa-vallei. Middagmaal en verder naar Ouarza-
zate doorheen de dorre en afwisselende landschappen van de Anti-Atlas. Vrije tijd 
in Ouarzazate en dan verder naar de palmoase van Skoura. Aankomst en intrek in 
het charmante gastenverblijf. Tijd voor wat rust. Overnachting in het hartje van de 
prachtige palmoase.

7/ Skoura (B, L D)

Verkenning te voet met een Franstalige of Engelstalige lokale privégids. Ontdekking 
van de lokale typische architectuur an de talrijke kasbah’s, die perfect geïntegreerd 
zijn in de groene natuur. Middagmaal in de prachtige tuin van een lokale familie. 
Bezoek van hun woning en ontdekking van hun dagdagelijkse leven. Verder bezoek 
aan de palmoase. Terug naar het gastenverblijf. Tijd om te genieten van de mooie 
tuin en het zwembad of om nog een optionele activiteit te doen. Overnachting in 
Skoura.

8/ Skoura • Marrakech • Brussel (B)

Ontbijt en rit naar de luchthaven van Marrakech en terugvlucht naar Brussel met 
aankomst dezelfde dag.

Marokko
Woestijn, Palmoases en Kasbahs
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
8 dagen met chauffeur en Engelse of Franstalige gidsen
Mogelijkkheid tot Nederlandstalige gids  
(onder voorbehoud van beschikbaarheid en mits toeslag)

De “ Troeven ” van Sensations
• Karaktervolle logies en riads
• Een originele rondreis, weg van het massatoerisme
• Authentieke plekken en adembenemende natuur 
• Privé Frans- of Engelstalige chauffeur en gidsen
• Overnachting in een privékamp in de woestijn
• Vol pension

Inbegrepen : Internationale vluchten met SN Brussels Airlines K-klasse - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend 
bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : 
ontbijt, L : lunch, D : diner) - Vervoer met 4x4 en privéchauffeur - Toegangsgelden en bezoeken - Engelse of Franstalige 
gidsen tijdens de bezoeken - Lokale taksen - Verzorgde reisdocumten. 
Niet inbegrepen : Dranken, persoonlijke uitgaven en fooien - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) 
- Reisverzekeringen - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort.

PRIJS / PERS. BASIS 2 PERS./PRIJS PP. BASIS 4 PERS./PRIJS PP.
0 5 / 0 1 / 2 0  –  2 0 / 1 2 / 2 0 €  2 . 2 1 0 €  1 . 6 9 0
S i n g l e  to e s l a g €  3 4 5 €  3 4 5

PLAATSEN COMFORT
Marrakech (1n) Riad Tawargit
Tamdaght (1n) Kasbah Ellouze
Chigaga (1n) Privékamp
Aït Isfou (1n) Casa Juan
Agdz (1n) Hara Oasis
Skoura (2n) L’Ma Lodge, Les Jardins de Skoura

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Noord l l l l l l l l l l l l

Zuid l l l l l l l l l l l l

Tanger

Tétouan

Chaouen Al-Hoceima Nador

Oujda

Figuig

Boulmane

Taza

Taounate

Kenitra

Rabat
Fès

Meknès

Settat
El Jadida

Essaouira

Khenifra

Er-Rachidia

Agadir

Tiznit Tata

Goulimime

Tan-Tan

Tarfaya

ALGERIE

ESPAGNE

SAHARA OCCIDENTAL

Mer Méditerranée

Beni-Mellal

Azilal

Khouribga

Europa

Marrakech

Skoura

Agdz 

Zagora

Aït Isfoul

Ouarzazate

Chigaga duinen
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1/ Vlucht Naar Tel Aviv (B)

Aankomst op de luchthaven en pick-up van de huurwagen. Rit naar en intrek in het 
gekozen hotel in Tel Aviv. 

2/ Tel Aviv • Caesarea • Haifa (B)

Na het ontbijt bezoek aan de Bauhaus-wijk van Tel Aviv. Deze levendige stad staat 
op de Unesco-werelderfgoedlijst sinds 2003 en is een mengeling van traditionele en 
avant-gardistische architectuur. Verdere rit langsheen de kust naar Caesarea. Bezoek 
aan de Romeinse overblijfselen en het Kruisvaardersfort. Vervolgens naar Haifa, een 
van de twee havens van Israël. Stadstoer met bezoek aan : Bahai-tempel, Perzische 
tuinen en de Karmelberg met z’n prachtige uitzichten over de havenstad en zijn 
baai. Overnachting te Haïfa.

3/ Haifa • Safed • Golanhoogte • Nazareth (B)

Na het ontbijt rit noordwaarts naar Safed, gelegen in de Hula vallei en de stad van 
de Kabala. Hier bezoekt u een synagoge en een gemeenschap van kunstenaars. 
Vervolgens rit naar de Golanhoogte. Bezoek aan de vroegere Syrische versterkin-
gen en de Druzische dorpen. Halte in het wijnhuis “ Golan Heights Winery ”, dat 
een van de beste wijnen van het land maakt. Vervolgens naar Nazareth om er de 
christelijke heiligdommen te verkennen.
Vrij middagmaal en bezoek aan het museum en het historische dorp. U ontdekt er 
oude rotswoningen, de Basiliek van de Aankondiging, gebouwd op de plaats waar 
de engel Gabriël aan Maria verscheen, en de bijhorende werkplaats van Sint-Jozef. 
Overnachting in Nazareth (mogelijkheid om eventueel ook te verblijven in Safed). 

4/ Nazareth • Tabgha • Capernaum • Tiberias-meer (B)

Na het ontbijt bezoek aan het Internationaal Centrum van Maria Van Nazareth, 
gebouwd op de grondvesten van het huis van Jezus. Rit naar het Galilea-meer, 
ook gekend als het Tiberias-meer. Vervolgens rit naar Tabgha, de site waar Jezus 
de broden en vissen vermenigvuldigde om de 5000 hongerigen te spijzen. Dit 
tafereel wordt uitgebeeld in een mozaïekvloer in de kerk. Verder naar Capernaum, 
de stad waar Jezus zich vestigde nadat hij Nazareth had verlaten. Bezoek aan de 
overblijfselen van de oude synagoge en het Huis van Sint-Pieter en het museum. 
Overnachting te Tiberias aan de oevers van het meer.

5/ Tiberias-meer • Jeruzalem (B)

Rit naar Jeruzalem en de Olijfberg met z’n panoramisch zicht op de stad. Halte bij 
de Paternoster Kerk, bezoek aan de tuin van Gethsemane en de Kerk der Doods-
angst. Ontdekking van de Oude Stad met de Klaagmuur (de Kotel) en het
Tempelplein met z’n moskeeën. Een must is uiteraard de Joodse wijk, Via Dolorosa 
(de Kruisweg) en uiteraard de Heilige Grafkerk. Overnachting te Jeruzalem. 

6/ Jeruzalem (B)

Na het ontbijt bezoek aan Yad Vashem, het officiële Israëlische monument ter nage-
dachtenis van de miljoenen slachtoffers van de Holocaust. Halte aan de Knesset, het 
Israëlische parlement, en de vijf meter hoge menora of zevenarmige kandelaar aan 
de overkant. Bezoek aan het Israel Museum, waar meer dan 200 fragmenten van 
de Dode Zeerollen worden bewaard. Flaneren op de lokale markt van Machane 
Yehuda en bezoek aan het Benedictijnen van Abu Gosh, een dorp waar Joden en 
Palestijnen in perfecte harmonie samenleven. In het klooster ontmoet u de bijzondere 
Pater Olivier, een gemoedelijk man die leeft met de wijsheid van “ respect voor 
elkaar ”. Mogelijkheid om het wijnhuis Zora te bezoeken dat bekend is om z’n 
Bijbelse wijn. Overnachting in Jeruzalem.

7/ Jeruzalem • Massada • Dode Zee • Tel Aviv (B)

Rit naar Masada. Met de kabellift bereikt u de citadel. Dit was de laatste vesting 
van de Joodse Zeloten tijdens hun oorlog tegen de Romeinen. Bezoek aan de 
opgravingen, de paleizen van Herodes, de synagoge, het badhuis... Geniet van 
de adembenemende uitzichten op de vallei (waar het Romeinse kamp werd opge-
trokken) en de Dode Zee. Afdaling met de mogelijkheid om gewichtloos te drijven 
in de zeer zoute Dode Zee, de laagste plek ter wereld. Rit naar Tel Aviv. Aankomst 
en intrek in het hotel.

8/ Terugvlucht (B)

Drop-off van de huurwagen aan de luchthaven en terugvlucht naar Brussel. Aan-
komst dezelfde dag.

Israël
Het Heilige Land
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Belevingsreis “ Fly&Drive ” 
8 dagen met huurwagen
Dagelijks vertrek

De “ Troeven ” van Sensations
• Verblijf in overwegend karaktervolle logies
• Chauffeur/gids, Nederlandstalige gids mogelijk mits toeslag 
• Bezoek aan wijnhuizen
• Bezoek aan de highlights en minder bekende sites
• Mogelijke verlenging in Israël en/of Jordanië

Inbegrepen : Internationale vluchten met SN Brussels Airlines in E-klasse - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen 
bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde 
maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : Diner) - Huurwagen (cat. C, Hyundai i20, Peugeot 310 of sim) - Alle autoverzekeringen 
met ongelimiteerd aantal km - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) 
- Brandstof - Reisverzekeringen - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Gratis visum ter plaatse - Geen verplichte inentingen.

Dode ZeeGAZZA

Tel Aviv

Europa

Jerusalem

Masada

Tiberias

Nazareth

Haïfa

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rode Zee l l l l l l l l l l l l

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. CHARME CHARME LUXE
0 7 / 0 1  –  3 0 / 0 6 / 2 0 2 0 €  1 . 5 2 0 €  2 . 1 8 0 
0 1 / 0 7  –  3 1 / 0 8 / 2 0 2 0 €  1 . 6 7 0 €  2 . 3 4 0
0 1 / 0 9  –  2 0 / 1 2 / 2 0 2 0 €  1 . 5 4 0 €  2 . 1 8 0 
To e s l a g  p p.  g i d s / c h a u f f e u r  ( N L ,  F R  o f  E N )  
vo o r  6  d a g e n 

€  2 . 7 1 0 €  2 . 7 1 0

PLAATSEN CHARME CHARME LUXE
Tel Aviv (2n) Hotel Rothschild 65 Market Place Hotel
Haifa (1n) Colony Hotel Colony Hotel
Nazareth of Safed (1n) Villa Nazareth Spa Hotel Mizpe Hayamim
Tiberias Kibbutz Ginossar The Scots Hotel
Jerusalem (2n) Hotel Lady Stern American Colony
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1/ Brussel • Amman 
Vertrek vlucht naar Amman. Bij aankomst op de luchthaven wordt u verwelkomd. 
Rit naar het hotel. 

2/ Amman • Woestijnkastelen • Amman (B)

Bezoek aan de woestijnkastelen. Deze Ommajjadische woningen, gebouwd in 
de vroegere oase van Azraq, werden gebruikt als prinselijke verblijven, versterkte 
burchten of als haltes op de caravaanroutes. De verschillende woestijnkastelen tonen 
elk een ander aspect van de intrigerende Arabische kunst en architectuur : mozaïek, 
fresco’s... Bezoek aan Qasr Al Amra, Qasr Mshatta en Qasr Al Karraneh. Middag-
maal in Amman en verkenning van de hoofdstad : de citadel, de Hercules tempel, 
het paleis van de Omajjaden, het theater en het archeologisch museum. Avondmaal 
en overnachting.

3/ Amman • Jerash • Umm Qais • Pella • Dode Zee (B)

Vertrek richting het noorden, naar de stad Jerash, het ‘Pompeï van het Oosten’. Het 
is een van de best bewaarde Oude Griekse-Romeinse steden ter wereld. Rit naar en 
bezoek van het oude Gadara, het huidige Umm Qais. De site telt romeinse monu-
menten in zwarte baslatsteen, waaronder een goed bewaard theater. De site biedt 
een prachtig zicht op de vallei van de Jordaanrivier. Rit naar Pella, doorheen een 
van de groenste plekken van Jordanië. Ontdekking van de romeinse en byzanteinse 
sites te Pella. Tijdens de rit naar de Dode Zee doorkruist u de mooie vallei van de 
Jordaan.

4/ Dode Zee • Madaba • Mt Nebo • Ma’in (B)

Bezoek aan Madaba en de bijzondere mozaïeken, waaronder de beroemde kaart 
van Palestina uit de 6de eeuw. Iets verder weg overheerst Mount Nebo de vallei van 
de Jordaan en de Dode Zee. Deze regio staat bekend als de plaats waar Mozes 
stierf, en is sinds eeuwen een bedevaartsoord. Overnachting in dit prachtig decor 
dichtbij de watervallen van Hammamat Ma’in. 

5/ Ma’in • Um er-Rasas • Kerak • Petra (B)

Vandaag volgt u de historische ‘Koninklijke Route’ doorheen wondermooie land-
schappen. Ontdekking van de site van Um er-Rasas (Unesco) en de mooie mosaïe-
ken van de Byzantinische kerken. Bezoek van het indrukwekkende Kruisvaardersfort 
van Kerak. Overnachting in Petra. 

6/ Petra (B)

Volledige dag om Petra te verkennen. Petra is de Romeinse naam voor de hoofdstad 
van de Nabateeërs. De stad ligt in een kloof en is gedeeltelijk uitgehakt uit de 
rotsen. Voorbij die kloof liggen ook honderden rotsgraven. U brengt er een bezoek 
aan de necropool, het theater, Qasr al Bint, de Byzantijnse kerk, het museum en de 
koninklijke graven.

7/ Petra • Little Petra • Beidha • Dana • Wadi Rum (B, D)

Verkenning van het kleine Petra, Siq Al Barid met de talrijke tempels en rotsgraven. 
Deze interessante site is minder gekend maar het bezoeken waard! Verder naar 
aan het neolithische dorp van Beidha, een van de oudste archeologische sites in 
het Midden- Oosten. Rit naar de Wadi Rum en ontdekking van de Dana Reserve. 
Bewonderen van de grootse woestijnlandschappen van de Wadi Rum. Overnach-
ting in de Wadi Rum in een camp met privébadkamer. 

8/ Wadi Rum • Amman (B)

Ontdekking van de woestijn met 4x4. Transfer naar Amman. Overnachting te 
Amman. 

9/ Amman • Brussel (B)

Transfer naar de luchthaven van Amman. Aankomst te Brussel. 

Jordanië
Op de Koningsweg 
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
9 dagen met chauffeur (gids optioneel) 

De “ Troeven ” van Sensations
• Bezoek aan de “ musts ” en onbekende sites
• Privéchauffeur
• Privé Nederlands- of Engelstalige gids (mits toeslag )
• Overnachtingen in Wadi Rum, in Ma’in en aan de Dode Zee
• Volledige dag voor een bezoek aan Petra

Inbegrepen : Internationale vluchten met Royal Jordanian en Brussels Airlines (Klass Q en S) - Luchthaventaksen 
en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of 
gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Vervoer en transfers met privéwagen met chauffeur 
- Toegangsgelden voor sites en musea - Toegangsvisum in Jordanië (gratis met tour operator - situatie op 01/08/2017) - 
Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) 
- De Engelsetalige gids (mits toeslag) – Reisverzekeringen - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum - Geen verplichte inentingen.

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

15/01 – 15/12/2020 - PRIJS / PERS BASIS 2 PERS. BASIS 2 PERS.
Co m f o r t  h o te l s  ( 4 * - 5 * ) €  2 . 2 4 0 €  1 . 9 8 0
To e s l a g  s i n g l e €  4 2 0 €  4 2 0 
Lu xe  h o te l s  ( 5 * ) €  2 . 4 4 5 €  2 . 1 8 5
To e s l a g  s i n g l e €  5 7 0 €  5 7 0
To e s l a g  p r i vé g i d s €  5 4 0 €  3 1 0

PLAATSEN COMFORT LUXE
Amman (3n) Al Qasr Grand Hotel Amman of Landmarck Hotel
Mer Morte (1n) Dead Sea Spa Hotel Mövenpick Dead Sea
Hammamat Ma’in (1n) Ma’in Hot Springs Ma’in Hot Springs
Petra (2n) Petra Guesthouse Mövenpick Resort Petra 
Wadi Rum (1) Sun City Camp Wadi Rum Luxury Camp

Dode Zee

Kerak

Petra

Wadi Rum

Jerash

Europa

Amman
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1/ Vlucht naar Tel Beiroet (B)

Aankomst op de luchthaven en pick-up van de huurwagen. Rit naar en intrek in het 
gekozen hotel in Beiroet. 

2/ Beiroet (B)

Vertrek met uw (Engels of Franstalige) privégids op ontdekking door Beiroet. Wande-
ling door het stadscentrum : het Martelarenplein, de Al-Amin Moskee, de graftombe 
van Rafiq Hariri, de archeologische resten van de haven, de Kapucijnenkerk, de 
Petit Serail en de Grande Serail, de Romeinse baden, het Sterrenplein... Vrije lunch. 
In de namiddag bezoek aan het recent gerenoveerde archeologisch museum dat 
topstukken bevat uit het Kanaänitische, Fenicische, Griekse en Romeinse tijdperk. 
Terug naar het hotel. 

3/ Nahr El-Kelb • Byblos • Harissa • Beiroet (B)

Vertrek met uw (Engels of Franstalige) privégids richting Byblos. Halte aan de mon-
ding van de Nahr el-Kelb om de grafstenen te bewonderen die gebeeldhouwd 
werden in de rotsen door de verschillende beschavingen die de regio doorkruisten, 
van Ramses II tot Napoleon. Vervolg en bezoek aan de Fenicische stad Byblos. De 
stad herbergt nog vele archeologische overblijfselen die getuigen van het roemrijke 
verleden van deze handelshaven. Bewijsstukken staven dat de haven al internatio-
naal werkzaam was van in de eerste helft van het derde millennium voor Christus. 
Vrije lunch in Byblos. Halte in Harissa, een belangrijk bedevaartsoord ter ere van 
de Onze-Lieve-Vrouw van Libanon. Terug naar Beiroet en overnachting in het hotel. 

4/ Beiroet • Anjar • Baalbek • Beiroet (B)

Vertrek naar de prachtige Bekavallei met een bezoek aan de spectaculaire site van 
Baalbek. Hier vindt u verschillende tempels en bouwwerken uit het Romeinse tijd-
perk, waaronder de grootste en best bewaarde uit de Romeinse wereld. Vrije lunch 
in Baalbek. In de namiddag ontdekt u de site van Anjar met overblijfselen tot uit het 
tijdperk van de Omajjaden (zoals een moskee, baden, het paleis...). Wijdegustatie 
en terug naar Beiroet en overnachting in het hotel. 

5/ Deir Al-Qamar • Beiteddine • Beiroet (B)

Vertrek naar het paleis van Beiteddine dat in het begin van de 19e eeuw gebouwd 
werd voor de emir van Mount Lebanon. Verder naar Deir al-Qamar waar ‘Het 
klooster van de maan’ genesteld ligt tussen de statige Chouf-bergen. Het stadje 
dat ook de ‘Stad van de Emirs’ wordt genoemd, herbergt prachtige monumenten 
die de lokale architectuur uit de 17de en 18de eeuw toont. Terug naar Beiroet en 
overnachting in het hotel.

6/ Beiroet • Jeita • Beiroet (B)

Bezoek aan de grotten van Jeita, die tot de mooiste en meest indrukwekkende 
grotten ter wereld worden gerekend. Terug naar Beiroet en vrije namiddag. Over-
nachting in Beiroet. 

7/ Beiroet • Terugvlucht (B)

Drop-off van de huurwagen aan de luchthaven en terugvlucht naar Brussel. Aan-
komst dezelfde dag.

Libanon
Het Mytische Fenicië



151

Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
7 dagen met privé chauffeur en gids
Dagelijks vertrek

De “ Troeven ” van Sensations
• Verblijf in Beiroet of in overwegend karaktervolle logies
• Zeer competent Frans- of Engelstalige gids
• Bezoek aan de highlights en minder bekende sites
• Wijndegustatie
• Mogelijke verlenging in Jordanië

Inbegrepen : Internationale vluchten met SN Brussels Airlines in E-klasse - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen 
bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde 
maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : Diner) - Privévervoer en vermelde privétransfers met A/C wagen - Engelstalige privégids 
- Vermelde bezoeken en toegangsgelden - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) 
- Reisverzekeringen - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort - Visum.

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. COMFORT LUXE
0 7 / 0 1  –  3 0 / 0 6 / 2 0 €  2 . 0 1 5 €  2 . 8 8 0
0 1 / 0 7  –  3 1 / 0 8 / 2 0 €  2 . 1 2 0 €  3 . 0 1 0
0 1 / 0 9  –  2 0 / 1 2 / 2 0 €  2 . 0 1 5 €  2 . 8 8 0

PLAATSEN COMFORT LUXE
Beiroet (6n) * Le Bristol Hotel Hotel Albergo (R&C)
* Mogelijk om te verblijven in charme B&B’s in verschillende regio’s van het land. : op aanvraag. 

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Tyr

Sidon 

Baalbek 

Bcharre

Amyun

Bikfaiya

Damour

Byblos

Europa

Beiroet 

Nahr El Kelb Harissa

Dair Al Qamar
Beiteddine

Anjar
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1/ Brussel • Muscat
Vertrek vlucht naar Muscat. Bij aankomst op de luchthaven wordt u verwelkomd. Rit 
naar het hotel. Check-in en vrije avond.

2/ Muscat (B)

Volle dag om Muscat te bezoeken. Ontdekking van de grote moskee van de Sultan 
Qaboos, bekend om zijn grote luchter en het grootste tapijt ter wereld. Het splinter-
nieuwe Opera House met zijn elegant interieur. Bezoek aan het nieuwe National 
Museum van de Omaanse tradities en geschiedenis. Verdere ontdekking en de 
soeks van Muttrah, volgestouwd met stoffen, reukwaren en goud. Fotostop aan het 
werkpaleis van de sultan dat geflankeerd wordt door twee Portugese forten uit de 
16de eeuw. Overnachting in Muscat. 

3/ Muscat • Nizwa • Jabrin Jebel Shams • Al Hamra (B,D)

Rit naar Nizwa en ontdekking van het imposante fort. De fantastische palmoase is 
de vroegere hoofdstad van Oman. Verder rit naar het fort van Jabrin, mooi voor-
beeld van de Omaanse cultuur met beschilderde plafonds die dateren uit de 17e 
eeuw. U komt voorbij het Bahla fort (Unesco). Verder rijdt u off-road tot Jebel Shams, 
het hoogste punt van Oman (3075m). Van hieruit geniet u van een schitterend 
uitzicht op de omliggende groene canyons. Rit naar het dorp Al Hamra. ‘s Avonds 
verblijft u bovenop de berg in een comfortabele lodge met panoramisch zicht over 
de streek.

4/ Al Hamra • Jebel Akhdar • Wahiba Sands (B,D) 

Beklimming per 4x4 van de Jebel Akhdar, de groene berg. U volgt er de weg tot 
aan het plateau van Sayq, bekend om zijn uitgestrekte landschappen en rozen-
teelt. Vervolgens rijdt u verder naar de indrukwekkende Wahibawoestijn, waar de 
Arabische bedoeïenen hun tenten opslaan. U wordt begeleid door de duinen naar 
het kamp in de woestijn. Overnachting in een goed uitgerust tentenkamp tussen de 
wondermooie zandduinen waar u kunt genieten van de heldere sterrenhemel.

5/ Wahiba Sands • Bilad Bani Bu Hasan / Ali • Sur • Ras Al Jinz (B)

Ontdekking van de dorpen Bilad Bani Bu Hasan en Ali, toeristisch nog ongekend, 
maar zeer interessant vanwege de Samooda moskee (11e eeuw). Rit naar Sur waar 
u de werf van de botenbouwers bezoekt. De Arabische dhow werd al gebruikt door 
Sindbad de Zeeman en wordt hier nog steeds gebouwd op traditionele wijze. Rit 
naar Ras Al Jinz waar op het kleine beschermde strand elk jaar duizenden schild-
padden hun eieren komen leggen. Er wordt ook een nachtelijke observatie van de 
schildpadden voorzien.

6/ Ras Al Jinz • Wadi Tiwi • Dibab • Wadi Suwayh • Mussanah (B)

Rit naar Muscat. Na een korte stop bij de krater van Dibab rijdt u naar de Wadi 
Tiwi met zijn steile bergwanden. Ondanks het feit dat het begin van de wadi druk 
bezocht wordt, wagen weinig toeristen zich tot in het dorpje verderop. Daar kan 
men van een schitterend uitzicht genieten over de ganse vallei. Ontdekking van de 
onbekende Wadi Suwayh met zijn mooi lang natuurlijk zwembad dat uitnodigt om 
even een duik te nemen. Overnachting in het hotel in Mussanah. 

7/ Mussanah • Nakhal • Wakan • Wadi Abhyad • Mussanah (B)

Na het ontbijt vertrek met 4x4 naar Nakhal, sinds de 9e eeuw het hoogtepunt van 
de Omaanse cultuur. Ontdekking van de prachtige en onbekende Wadi Abhyad, 
de Witte Vallei van Oman met zijn geologische schatten. Overnachting in Mus-
sanah. 

8/ Mussanah • Terugvlucht
In de voormiddag, boottocht waar u talrijke dolfijnen en met wat geluk walvissen 
kan spotten. Vrij middagmaal en in de vooravond transfer naar de luchthaven van 
Muscat en terugvlucht naar Europa.

9/ Brussel

Oman
De geheimen van de Sultan
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
8 dagen met privéchauffeur/-gids 
Dagelijks vertrek

De “ Troeven ” van Sensations
• Karaktervolle logies
• Originele rondreis met natuur en cultuur
• Vervoer met comfortabele 4x4
• Privé Engelstalige chauffeur-gids 
• Mogelijke strandverlenging in Oman of de Emiraten

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. CHARME CHARME SUPERIEUR
0 5 / 0 1  –  2 0 / 1 2 / 2 0 €  2 . 9 8 5 €  3 . 4 7 0
S i n g l e  to e s l a g €  7 . 3 0 €  1 . 2 5 0

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR
Muscat (2n) Holiday Inn Seeb Shangri-La 
Al Hamra (1n) The View (Superior) The View (Premier)
Wahiba Sands (1n) 1000 Nights Camp Desert Nights Camp
Ras Al Jinz (1n) Turtle Center (standard) Turtle Center (eco-tent)
Mussanah (2n) Millenium Resort Millenium Resort (Sea View)

Dammam
BAHREÏN

PAKISTAN
IRAN

Golfe
Persique

Europa

Muscat
Al Hamra Wadi Shaab

Sur

Wadi Bani Khalid
Wahiba Duinen

Jabrin

Sahalah

Jebel Akhdar
Nizwa

Inbegrepen : LInternationale vluchten met Lufthansa/ Oman Air in L-klasse - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen 
bekend bij publicatie - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : 
ontbijt, L : lunch, D : diner) - De transfers en het transport in privévoertuigen met chauffeur/-gids. - Ingangen en bezoeken 
- Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) 
- Toegangsvisum in Oman (5 OMR) - Reisverzekeringen - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum (online vóór vertrek) - Geen verplichte inentingen.

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dhofar l l l l l l l l l l l l

Muscat l l l l l l l l l l l l

Sala lah l l l l l l l l l l l l
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1/ Vlucht naar Muscat
Vlucht naar Muscat. Aankomst op de luchthaven en verwelkoming. Rit naar het hotel 
en overnachting te Muscat. 

2/ Dolfijnen safari (B)

In de voormiddag ga je op zoek naar dolfijnen en met wat geluk zie je ook walvis-
sen. Mogelijkheid om te snorkelen. Terugrit naar het hotel en vrije namiddag om te 
genieten van het zwembad. Overnachting te Muscat. 

3/ Tradities en geschiedenis (B,L)

In de voormiddag, bezoek aan de grote moskee van Sultan Qaboos met zijn impo-
sante kroonluchter en het grootste tapijt ter wereld. Bezoek aan het splinternieuwe 
en elegante Opera House te Muscat met zijn impressionante Oosters interieur. Ont-
dekking van de soeks van Muttrah, volgestouwd met stoffen, reukwaren en goud. 
Fotostop aan het werkpaleis van de sultan geflankeerd door twee Portugese forten 
uit de 16e eeuw. Vrije namiddag.

3/ Off Road (B,D)

Vertrek per 4x4 terreinwagen naar Nakhal, een van de hoogtepunten van de 
Omaanse cultuur. Off Road rit door de bergen en langs de wadi’s. Bij de immense 
Wadi Bani Awf ontdek je een van de meest sensationele en spectaculaire land-
schappen van het land. Lunch vlak voor het dorp Balad Sayt. Aansluitend bezoek 
aan de grotten van Al Hoota met zijn indrukwekkende stalagmieten en stalactieten. 
Rit naar het dorp van Al Hamra. ‘s Avonds verblijf je bovenop de berg in een com-
fortabele lodge met panoramisch zicht over de streek.

4/ Canyons en bergdorpjes (B,L,D)

Na het ontbijt wandeling in het kleine dorpje van Misfat. De traditionele huizen, 
gelegen bovenop de bergflanken, behoren tot de oudste nog bewoonde huizen van 
het sultanaat. Off Road naar Jebel Shams, het hoogste punt van Oman (3075m). 
Van hieruit geniet je van een schitterend uitzicht op de omliggende groene canyons. 
Lunch bij de bewoners. Terugrit naar het hotel in Al Hamra.

5/ Naar de Groene Berg (Jebel Akhdar) (B)

Met de mountainbike rij je naar de vallei om het verlaten dorp van Al Hamra en zijn 
grote lemen woningen te ontdekken. Bezoek van het huis Bait Al Safah waar de 
oude tradities worden bewaard. Je verneemt er meer over het alledaagse leven in 
de traditionele dorpen. Ontdekking van het fort van Jabrin, mooi voorbeeld van de 
Omaanse cultuur, met beschilderde plafonds die dateren uit de 17e eeuw. Beklim-
ming met 4x4 van de Jebel Akhdar, de groene berg. Je rijdt tot het plateau van 
Sayq, bekend voor zijn uitgestrekte landschappen en de rozenteelt.

6/ Magische zonsondergang over de woestijn (B,D)

Vrije voormiddag om te genieten van de prachtige omgeving en het zwembad. 
Optioneel : wandeling langs de canyon doorheen dorpjes en prachtige landschap-
pen. Je rijdt verder naar de indrukwekkende Wahiba woestijn, waar de Arabische 
bedoeïenen hun tenten opslaan. Door de duinen wordt je naar het kamp in de 
woestijn gebracht. Overnachting in een goed uitgerust tentenkamp tussen de won-
dermooie zandduinen. ’s Avonds kun je er genieten van de heldere sterrenhemel.

7/ Dune Bashing en schildpadden (B)

Dune Bashing in de duinen van de Wahiba woestijn. Rit in de woestijn met kameel. 
Vervolgens rijd je naar Ras Al Jinz waar op het beschermde strandje elk jaar dui-
zenden schildpadden hun eieren komen leggen. Observatie van de schildpadden 
tijdens de nacht. Overnachting in Ras al Jinz. 

8/ Zwemmen in de wadi’s (B)

Rit naar de Wadi Tiwi met zijn steile bergwanden. Het begin van de wadi wordt 
druk bezocht, maar weinig bezoekers wagen zich tot in het dorpje verderop. Daar 
geniet je van een schitterend uitzicht over de ganse vallei. Ontdekking van de onbe-
kende Wadi Suwayh met zijn mooi natuurlijk zwembad waar het heerlijk zwemmen 
is. Rit naar Muscat en overnachting te Muscat. 

9/ Terugvlucht (B)

Transfer naar de luchthaven van Muscat en terugvlucht. 

Oman
Met het gezin
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar  ” 
9 dagen met huurwagen of met privéchauffeur/-gids 
Dagelijks vertrek - Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar

Leuk voor heel de familie
• Reis op het ritme van de hele familie
• Wandelingen, mountainbike-tochten, kameeltochten...
• Dolfijnen safari per boot, spotten van schildpadden
• Lunch bij lokale inwoners en bezoek aan het dorpsschooltje
• Zwemmen in de wadi’s en overnachting in de woestijn

INDIVIDUEEL DAGELIJKS 
VERTREK

CHARME
PRIJS / PERS. - BASIS 4 PERS.

CHARME SUPERIEUR
PRIJS / PERS. - BASIS 4 PERS.

0 6 / 0 1  –  1 5 / 0 2 / 2 0 €  2 . 0 4 0 €  2 . 3 9 0
1 6 / 0 2  –  2 5 / 0 2 / 2 0 €  2 . 0 4 0 €  2 . 5 4 5
2 6 / 0 2  –  1 4 / 0 4 / 2 0 €  2 . 0 4 0 €  2 . 3 9 0
1 5 / 0 4  –  2 8 / 0 4 / 2 0 €  2 . 0 4 0 €  2 . 5 4 5
2 9 / 0 4  –  3 0 / 0 9 / 2 0 €  1 . 9 9 0 €  2 . 1 3 0
0 1 / 1 0  –  2 3 / 1 0 / 2 0 €  2 . 0 4 0 €  2 . 3 9 0
2 4 / 1 0  –  0 3 / 1 1 / 2 0 €  2 . 0 4 0 €  2 . 5 4 5
0 4 / 1 1  –  2 6 / 1 2 / 2 0 €  2 . 0 4 0 €  2 . 3 9 0
Ko r t i n g  k i n d e re n * * €  1 1 0 €  1 1 0
To e s l a g  En g e l s .  c h a u f / g i d s * * * €  8 7 0 €  8 7 0
* Pr i j s  o p  b a s i s  va n  ro n d re i s  F ly  &  D r i ve  ( h u u r wa g e n  i n b e gre p e n ,  p r i vé t ra n s f e r s  l u c ht h ave n -
h o te l - l u c ht h ave n ) .  G e l i e ve  o n s  te  ra a d p l e g e n  vo o r  d e  g e d e t a i l l e e rd e  h u u r vo o r wa a rd e n . 
* * K i n d  o n d e r  1 2 j  d e e l t  d e  k a m e r  m e t  e e n  vo lwa s s e n e 
* * * En g e l s t a l i g e  g i d s / c h a u f f e u r  g e d u re n d e  d e  ro n d re i s .  Vo e r t u i g  e n  b e n z i n e  i n c l .

PLAATSEN CHARME CHARME SUPERIEUR
Muscat (2 n) Holiday Inn Seeb Shangri-La Al Waha (Family Room)
Al Hamra (2n) The View The View
Jabal Akhdar (1n) Sahab Anantara Jabal Akhdar
Wahiba Sands (1n) 1000 Nights Camp Desert Nights Camp (Family Unit)
Ras Al Jinz (1) Turtle Reserve (Family Eco Tent) Turtle Reserve (Family Eco Tent)

Inbegrepen : - Internationale vluchten met Lufthansa/Oman Air in L-klasse - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen 
bekend bij publicatie - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : 
ontbijt, L : lunch, D : diner) - De transfers hotel / luchthaven / hotel - De huurwagen 4x4 Mitsubishi Pajero (gedetailleerde 
voorwaarden op aanvraag) - Bezoek aan Muscat met privé Engelstalige gids/chauffeur op dag 3 - Dolfijncruise met 
snorkeling, kameelrit, huurfietsen in Al Hamra en drop-off kosten - Roadbook met gedetailleerde reisbeschrijving.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Een mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...). 
- Toegangsvisum in Oman (5OMR) - Reisverzekeringen - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum (online) - Geen verplichte inentingen

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dhofar l l l l l l l l l l l l

Muscat l l l l l l l l l l l l

Sala lah l l l l l l l l l l l l

Dammam
BAHREÏN

PAKISTAN
IRAN

Golfe
Persique

Europa

Muscat
Al Hamra Wadi Shaab

Sur

Wadi Bani Khalid
Jabrin

Sahalah

Jebel Akhdar
Nizwa

Wahiba Duinen
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1/ Vlucht naar Shiraz
Onthaal op de luchthaven en transfer naar het hotel. 

2/ Shiraz (B)

Bezoek aan Shiraz, ook gekend als de stad van de dichters en rozen. Ontdekking 
van het huis van Qavam (Narenjestan) en van de moskee Nasir-Ol-Molk, bekend 
om de kleurrijke glasramen. U bezoekt het Shah-e-Cheragh mausoleum, de tuinen 
van Bagh-e-Eram, de bazaar, en de graven van de dichters Hafez en Saadi. 

3/ Shiraz • Persepolis • Naqsh-e-Rostam • Shiraz (B)

Bezoek aan Persepolis, de archeologische site van de oude ceremoniële hoofdstad 
van Perzië, opgericht 500 voor Chr. Daarnaast bezoekt u ook de koninklijke doden-
stad Naqsh-e-Rostam met zijn mooie bas-reliefs. Als afsluiter bezoekt u de site van 
Naqsh e Rajab eveneens met mooie bas-reliefs.

4/ Shiraz • Pasargades • Abarqu • Yazd (B)

Rit doorheen het heuvelachtige gebied van Fars naar Yazd. Halte te Pasargades 
en bezoek aan het sobere mausoleum van Cyrus de Grote. Vervolgens verder naar 
Shiraz en halte te Abarqu voor de ontdekking van de Vrijdagsmoskee en de zeer 
oude cipresboom, volgens de legende geplant door Zarathoestra. 

5/ Yazd (B)

Bezoek aan de karavaanstad Yazd : de Vrijdagmoskee met imposante minaretten, 
de historische binnenstad met de bazaar en de windtorens. Hierna bezoekt u het 
indrukwekkende complex van Imamzdeh Jafar en de vuurtempel die het religieus 
centrum is van het oud-Perzisch geloof Zoroastrisme. U bezoekt ook de ‘Torens van 
de Stilte’ die iets buiten de stad liggen in een zeer mooie bergachtige omgeving. Dit 
zijn de begrafenistorens van de Zoroastristen. 

6/ Yazd • Meybod • Naïn • Isfahan (B)

Rit naar de stad Meybod die een mooie indruk geeft van het woestijnleven in het 
centrum van Iran : het grote pre-islamitisch kasteel van Narin Qaleh, de grote mos-
kee, het mausoleum van Khadijeh Khâtoun, de Yakkchal en de windtorens (bagdir). 
Verdere rit naar Naïn en bezoek aan een van de oudste moskeeën van Iran en aan 
het Sassaniden fort. 

7/ Isfahan (B)

Ontdekking van het oude koninklijke plein waar de grootsheid meteen opvalt. 
Bezoek aan de Imam moskee, het Ali Qapu Paleis en de Cheikh Lotfollah moskee. 
U verkent het Chehel Sotun paleis. Als afsluiter bezoekt u de bazaar van Isfahan en 
de Vrijdag Moskee. 

8/ Isfahan (B)

Ontdekking van de historische Pol-e-Khadju-brug en de Armeense wijk Djolfa met de 
Vank Kathedraal en het bijhorende museum. S’Avonds, bezoek aan een Zurkhaneh 
ofwel ‘huis van de kracht’, waar mannen onder begeleiding van zang eeuwenoude 
rituele oefeningen doen. Show van Zurkhaneh.

9/ Isfahan • Natanz • Abyaneh • Kashan (B, L, D)

Rit naar het traditionele dorp van Abyaneh met lemen huizen in de bergen. Nadien 
aankomst in de oase van Kashan. Overnachting in een karaktervol verblijf te  
Kashan.

10/ Kashan • Tepe Sialk • Qom • Teheran (B, L, D)

Rit naar Teheran. Onderweg bezoek aan de ziggoerat van Tepe Sialk. Verder naar 
Qom, de heilige stad van het Sjiisme. Bezoek aan het heiligdom van Fatima Masou-
meh en de bazaar. Terugrit naar Teheran. 

11/ Teheran (B)

Bezoek aan de Iraanse hoofdstad met ontdekking van het paleis van Golestan, een 
meesterwerk. Ontdekking van het Reza Abbasi museum. Bezoek aan de Witte en 
de Groene Paleizen van Sa’dabad van Sjah Reza. 

12/ Terugvlucht
Transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar Europa.

Iran
Het eeuwige Perzië
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Belevingsreis “ Kant-en-Klaar ” 
12 of 16 dagen met privéchauffeur en Engelstalige privégids
Dagelijks vertrek

Inbegrepen : Internationale vluchten met Turkish Airlines in klasse L - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend 
bij publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden (B : 
ontbijt, L : lunch, D : diner) - Privévervoer en vermelde privétransfers met A/C wagen - Engelstalige privégids - Vermelde 
bezoeken en toegangsgelden - Kosten voor nummer van visumtoelating - Verzorgde reisdocumenten.
Niet inbegrepen : Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Visumkosten - Reisverzekeringen - Een mogelijke 
vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Visum (online) - Geen verplichte inentingen.

PRIJS / PERS. - BASIS 2 PERS. CHARME CHARME LUXE
0 5 - 0 1 - 2 0 2 0  –  2 0 / 1 2 / 2 0 2 0 €  2 . 7 4 0 €  2 . 9 1 0
To e s l a g  s i n g l e €  4 9 8 €  5 7 0
To e s l a g  h a l f  p e n s i o n €  1 6 5 €  1 6 5
To e s l a g  vo l  p e n s i o n €  2 8 6 €  2 8 6
To e s l a g  ve r l e n g i n g  d a g  1 2  to t  d a g  1 6 €  8 1 0 €  8 1 0 
To e s l a g  vo l  p e n s i o n  ve r l e n g i n g €  1 2 0 €  1 2 0 

PLAATSEN CHARME CHARME LUXE
Shiraz (3n) Kharimkhan Hotel of Pars Hotel Zandiyeh Hotel of Grand Hotel Shiraz
Yazd (2n) Moshir al Mamalek Garden Dad Hotel of Parsian Safaiyeh Hotel
Ispahan (2n) Safir Hotel of Piroozy Hotel Hotek Kowsar of Abbasi of Keryas
Kashan (1n) Manoucherhi House Saraye Ameriha 
Teheran (2n) Eskan Hotel of Enghelab Hotel (VIP Room) Parsian Azadi of Espinas
Hamadan (1) Parsian Hotel Parsian Hotel
Kermanshah (1n) Parsian Hotel Parsian Hotel 
Dezfoul (1n) Dezful Tourism Hotel Dezful Tourism Hotel

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l

Kaspische Zee

Persische Golf

Tabriz

Hamadan

Ahvaz

Bandar Abbas

Mashhad

Qom

Bam

Kashan

Pasargades

Europa

Teheran

Isfahan

Kerman

Rayen Mahan

Yazd

Shiraz
Persepolis

Pasargades

Kashan

Dezful

Ahwaz

Hamadan

Kermanshah Qom

De “ Troeven ” van Sensations
• Bekwame Engelstalige privégids
• Bezoek aan talrijke onbekende sites
• Keuze tussen 4* of 5* hotels (lokale normen)
• Ontmoeting met de lokale bevolking en de nomaden
• 1 Volle dag in Persepolis en 2 volle dagen in Isfahan
• Optioneel : ontdekking van de westelijke regio 

VERLENGING 4 dagen / 4 nachten

12/ Teheran • Qazvin • Soltanieh • Hamadan (B)

Vertrek naar Qazvin, de vroegere hoofdstad van het Perzische Safavidenrijk. U 
bezoekt de grote paleispoort Ali Qapu, de Vrijdagsmoskee en het mausoleum van 
Imamzadeh Hossein. Ontdekking van de stad Soltanieh. Rit naar Hamadan, het 
vroegere Ecbatana, de hoofdstad van het Medische Rijk. Bezoek aan de archeolo-
gische opgravingen, het graf van Gonbad-e Alaviân, het mausoleum van de grote 
Perzische geleerde Avicenna en het mausoleum van Esther en Mordechai. 

13/ Hamadan • Kangavar • Bisotun • Taq E Bostan • Kermanshah (B)

Onderweg naar de Kurdische regio van Kermanshah, halte in Kangavar. U rijdt 
verder langsheen een vroegere handelsroute naar Bisotun waar op een bas-reliëf 
de overwinning van Darius I op zijn vijanden in herinnering wordt gebracht. Ont-
dekking van Tag E Bostan bekend om twee grotten versierd met interessante Sas-
sanidische bas-reliëfs. 

14/ Kermanshah • Falak Ol Aflak • Dezful (B)

Op weg naar de Mesopotamische vlakte doorkruist u het Zagrosgebergte met 
prachtige landschappen. Halte in Khorramabad. Bezoek aan het strategisch gele-
gen Falak-Ol-Aflak. Verdere rit naar Dezful. 

15/ Dezful • Susa • Choga Zambil • Ahwaz (B)

Bezoek aan Susa, de hoofdstad van het Elamitische rijk alvorens de winterhoofd-
stad van de Achaemeniden te worden. Vervolgens bezoek aan de Mesopotami-
sche ziggurat of tempeltoren van Choga Zambil of “ Korfheuvel ”. Terugvlucht naar 
Europa. 

16/ Europa
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Philippe De Fooz is werkelijk gebeten door Oceanië. Na een eerste 
verblijf van meer dan 2 jaar in Australië besloot Philippe om terug te 
keren naar België om zijn kennis en passie te delen. Tot op vandaag 
is hij aan zijn 15de reis naar Australië toe. Daarnaast maakte hij nog 
tal van andere reizen doorheen Nieuw-Zeeland en Frans-Polynesië. De 
afgelopen 10 jaar legde Philippe zich toe op het ontwikkelen van reizen 
op maat voor deze mooie regio.

Mijn favorieten en reistips :
• De oversteek van de Kimberley in Australië per 4x4, een waar avontuur ! 
•  De indrukwekkende Gunlom Falls in Kakadu Park, in het midden van het Aboriginal-

gebied
•  De ongelooflijke 18-holes golfbaan verspreid over 1365km in Australië, van Kalgoorlie in 

West-Australië tot Ceduna in Zuid-Australië. Eén hole per stad of stopplaats !
•  Back to nature : unieke ervaring in Nieuw-Zeeland waar je verblijft in een kamer met een 

glazen dak om de sterrenhemel te bewonderen
•  De actieve vulkaan op het Tanna-eiland in Vanuatu, omgeven dorpjes waar de gebruiken 

van de Pacific-stammen nog echt leven
•  Een verblijf op het kleine privé-eiland Laucala Island in Fiji
• De rijkdom van de Papua-tradities in het hoogland of in de weelderige Sepik-vallei
•  De Tuamotus en de Markiezen, goed bewaard gebleven archipels van Frans-Polynesië
•  Maar waar ik nog het meest van hou, is het vriendelijke en hartelijke karakter van de 

Australiërs

Frans-Polynesië
Nieuw-Caledonië
Nieuw-Zeeland

Papoea-Nieuw-Guinea
Vanuatu

Australië
Cook Islands
Fiji

ONZE BESTEMMINGEN IN OCEANIË

Oceanië
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1/ Brussel • Perth

2/ Aankomst Perth • Fremantle 
Privétransfer van de luchthaven naar uw verblijfplaats.

3/ Fremantle • Rottnest Isl • Fremantle (B, L)

Ontdek Rottnest Island in groep : het wordt beschouwd 
als een van de mooiste eilanden van West-Australië. U 
vindt er heel gevarieerde landschappen.

4/ Fremantle • Geraldton (B)

Vrije tijd in Fremantle. Liefhebbers van zeevaart-
geschiedenis bezoeken het Maritime Museum waar 
het lot van drie scheepswrakken voor de westkust in 
beeld gebracht wordt. Pick-up van de huurwagen in 
Fremantle. U vertrekt naar Geraldton.

5/ Geraldton • Denham (-)
Vandaag rijdt u naar een mythisch park aan de Austra-
lische westkust, Shark Bay National Park, één van de 
grootste zeereservaten ter wereld. Shark Bay is dé plek 
om de dolfijnen van Monkey Mia te spotten. Daarna 
rijdt u verder naar Denham.

6/ Denham • Shark Bay • Denham (B, L)

Excursie in kleine groep met Engelstalige gids naar het 
François Perron National Park. Geniet van een onver-
getelijk avontuur per 4x4 en ontdek het spectaculaire 
François Peron NP. Daarna leert u bij over de cultuur 
van de aboriginals.

7/ Denham • Kalbarri (B)

U rijdt zuidwaarts naar het Kalbarri National Park en 
de Murchison-rivier met zijn adembenemende kloven. 
U kunt er vanop verschillende plaatsen mooie wande-
lingen maken.

8/ Kalbarri NP (B)

Vandaag kunt u op uw eigen ritme tijd spenderen in het 
Kalbarri National Park. Ga langs bij het Visitor Center 
dat u advies kan geven over verschillende wandelin-
gen op maat.

9/ Kalbarri • Pinnacles Desert • 
Cervantes (B)

Vertrek naar het Nambung National Park en zijn 
beroemde Pinnacles-woestijn. De woestijn huist hon-
derden bevreemdende kalkgesteenten, tot wel vijf 
meter hoog. U kunt ook even ontspannen op de mooie 
stranden van Kangaroo Point en Hangover Bay.

10/ Cervantes • Perth • Melbourne (B)

Uw volgende halte is het Yanchep National Park. Het 
park is beroemd voor zijn grotten, de plantengroei en 
de koalakolonies. U rijdt verder naar Perth. Drop-off 
van de huurwagen in de luchthaven van Perth. Vlucht 
Perth/Melbourne. Bezoek Melbourne op uw ritme. 
Bekijk de stad vanop grote hoogte : bovenaan de 
Eureka Tower krijgt u een prachtig panorama over de 
hele stad... De mogelijkheden zijn legio ! 

11/ Melbourne (B, L)

Vandaag wordt u ingewijd in street art met een Engels-
talige privégids. De zoektocht leidt u doorheen ver-
borgen straatjes in het stadcentrum waar u heel wat 
muurschilderingen ontdekt. Ze worden tot de nieuwe 
symbolen van de stad gerekend. Het bezoek gebeurt 
te voet en met het openbaar vervoer.

12/ Melbourne • Wilsons Promontory (B)

Pick-up huurwagen in Melbourne. U vertrekt richting 
Wilsons Promontory, een van de mooiste nationale 
parken van Australië. Onderweg kunt u halt houden 
aan het vogelreservaat van Bald Hill en het Cape Lip-
trap Coastal Park. Eenmaal in Wilsons Promontory kunt 
u kiezen uit heel wat wandelpaden. 

13/ Wilsons Promontory (-)
Neem uw tijd om het Wilsons Promontory NP te ver-
kennen ! U observeert er de iconische dieren van Aus-
tralië die in de beschermde omgeving in alle vrijheid 
bewegen en u vindt er prachtige uitkijkpunten. Neem 
best een picknick mee want het park heeft weinig infra-
structuur ter beschikking.

14/ Wilsons Promontory • Flinders (-)
U zet koers naar het schiereiland Mornington met zijn 
gevarieerde landschappen. U kunt er ook de vuur-
toren van Cape Schanck gaan bewonderen en als u 
genoeg tijd heeft, kunt u de mooie kustweg inslaan van 
Portsea tot Mornington.

15/ Flinders • Cape Otway (B) 

Met de ferry in Sorrento, op het schiereiland Morning-
ton, bereikt u in ongeveer 45 minuten Queenscliff. Dit 
ligt dicht bij het startpunt van de Great Ocean Road 
met zijn grillige kustlijn en ongelofelijke uitkijkpunten. 
U brengt de nacht door in de cottage bij de vuurtoren 
van Cape Otway Lightstation. Gegarandeerd een stap 
terug in de tijd !

16/ Cape Otway (B)

U rijdt het Cape Otway National Park uit en vervolgt 
uw tocht op de Great Ocean Road. Reken maar op 
vele mooie vergezichten en ontmoetingen. 

17/ Cape Otway • Melbourne • 
Terugvlucht (B)

Vrije tijd om verder te genieten van de unieke omge-
ving van het Cape Otway National Park. Daarna 
rijdt u gezwind terug naar Melbourne via de Princes 
Highway. Zo bereikt u de hoofdstad van Victoria in 
ongeveer drie uur. Drop-off van de huurwagen in de 
luchthaven van Melbourne. 

18/ Aankomst

Australië
West-Australië en Victoria Terra Australis
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Belevingsreis “ Fly & Drive ” 
18 dagen met huurwagen
Dagelijks vertrek

De “ Troeven ” van Sensations
•  Ontdek het andere Melbourne en word ingewijd 

in street art met een privégids
• Rij langs de Great Ocean Road
•  Vermijd de platgetreden paden met deze 

belevingsreis
•  Unieke selfdrive
•  Bezoek schitterende nationale parken, nog 

ongekend bij het grote publiek

Inbegrepen : Internationale vluchten - Binnenlandse vlucht - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij 
publicatie brochure - Overnachtingen in dubbele kamer in vermelde hotels of gelijkwaardig (kamers beschikbaar vanaf 
14u) - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - GST-heffing (‘Goods & Services Tax’) - Bijstand van onze lokale 
vertegenwoordiger, 24 uur op 24.
Niet inbegrepen : Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” - Alle extra’s, dranken en persoonlijke uitgaven - Optionele 
activiteiten (prijs per persoon, ter plaatse te reserveren en betalen) - Fooien voor gidsen, chauffeurs en kruiers - Eventuele 
luchthaventaksen bij vertrek uit de luchthaven van bestemming - Mogelijke vluchttoeslagen (brandstof, reservatieklasse...) 
- Reisverzekeringen.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort geldig tot zes maand na terugkeer - Visum (gratis via Sensations) 
- Internationaal rijbewijs

PRIJS / PERS. BASIS 2 PERS. SINGLE TOESLAG
0 1 / 0 9 / 1 9  –  3 1 / 0 5 / 2 0 €  4 9 0 0 €  1 5 6 0

PLAATSEN COMFORT CHARME
Fremantle (2n) Hougoumont Hotel
Geraldton (1n) Waldorf Geraldton Serviced Apartments
Denham (2n) On the Deck @ Shark Bay
Kalbarri (2n) Gecko Lodge Bed & Breakfast
Cervantes (1n) Amble Inn B&B
Melbourne (2n) Alto on Bourke
Wilsons Promontory (2n) Buln Buln Cabins
Flinders (1n) Flinders Hotel
Cape Otways (2n) Cape Otways Lightstation

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Noord l l l l l l l l l l l l

Centrum l l l l l l l l l l l l

Zuid l l l l l l l l l l l l

Adelaide

 Brisbane

MER D'ARAFURA

MER DE CORAÏL

Hobart

GREAT AUSTRALIAN BIGHT

Barossa 

Kangaroo
Island

Monkey Mia

Kununura

Fraser Island

Lamington

Broome

Cap York

Tasmanie

Exmouth
Ningaloo Reef

Tennant Creek

Europa

Sydney

Cairns

Ayers Rock

Alice Springs
Kings Canyon

Darwin

Kakadu

Perth

Melbourne

Rottnest Island

Geraldton

Denham

Kalbarri

Cervantes

Wilsons Prom.

Flinders

Cape Otway
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1/ Heenvlucht naar Sydney

2/ Aankomst Sydney
Privétransfer naar en intrek in je hotel.

3/ Ontdekking van Sydney (B, L)

Deze ochtend doe je een excursie in groep met Engelstalige begeleiding. Bezoek 
aan de prachtige haven met zijn spectaculaire zichten op Harbour Bridge en het 
Opera House. Je leert bij over de fascinerende geschiedenis van de stad en verkent 
de chique voorsteden langs de baai en de haven, richting Watson ’s Bay en Bondi 
Beach. Inscheping voor een lunch-cruise in de baai van Sydney. Aan het begin van 
de namiddag terug bij Circular Quay en vrije tijd om rond te wandelen in Sydney.

4/ Bezoek aan de Blue Mountains (B, L)

Volledige dag in het hart van de Blue Mountains, met Engelstalige begeleiding, 
in een kleinschalige groep van hooguit 17 personen. Vervolgens verder richting 
Scenic World. Korte wandeling in het eucalyptuswoud. Terug naar Sydney in de 
late namiddag.

5/ Sydney (B)

Dag in het teken van gezinsactiviteiten in Sydney. Dankzij je iVenture Card maak je 
kennis met 3 attracties in de stad. Je kan kiezen uit een ruim aanbod :
Taronga Zoo, Sydney Explorer, Sydney Opera House, SEA LIFE Sydney Aquarium, 
Sydney Tower Eye, Oz Jetboating, Madame Tussauds, Captain Cook Cruises, 
Manly Bike Tours en een heleboel andere...

6/ Sydney • Ayers Rock (B)

Privétransfer naar de luchthaven. Binnenlandse vlucht naar Uluru, waar Ayers Rock 
majestueus oprijst, tot een hoogte van 348m. Sinds mensenheugenis een heilige site 
voor de Anangu-aboriginals, en zowel een plek van onderricht, door de rotsschil-
deringen bedoeld om kinderen ermee op te voeden, als een plek waar de geesten 
van de voorouders en de verhalen over de schepping bij mekaar komen om vorm te 
geven aan deze wereld. Daarom mag men de rots ook niet beklimmen.
Transfer (per pendelbus) en intrek in je hotel. Vrije namiddag.
N.B. : Toegang tot het park van Uluru bedraagt 25 AUD voor volwassenen. De pas 
is 3 dagen geldig. Gratis voor kinderen jonger dan 16.

7/ Aboriginal-cultuur en zonsondergang op Ayers Rock (B)

In de ochtend vertrek je, in groep en met Engelstalige begeleiding, op verkenning
in de Australische “ bush ”. Je maakt er kennis met het dagelijks eten van de aboriginals,
met hun tradities en gebruiken, met de lokale reptielensoorten. Terug bij het hotel in de 
late voormiddag. Vrije tijd tot de late namiddag. Daarop volgt een tocht per kameel in 
de magische sfeer die de zonsondergang bij Ayers Rock opwekt.

8/ Ayers Rock • Cairns • Palm Cove (B)

Vrije voormiddag. Aan het begin van de namiddag transfer (per pendelbus) naar
de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Cairns. Privétransfer en intrek in 
jouw strandhotel aan de rand van The Coral Sea. Vrije avond.

9/ Op exploratie in het tropisch woud (B, L)

Vandaag begeeft je je, in groep en met met Engelstalige begeleiding, naar het 
tropisch woud van het Wooroonooran National Park. Je komt er bij vijvers en water-
vallen waar je kan baden. Lunch. Ontdekkingstocht te voet van de watervallen van 
Josephine en Millaa Millaa. Op het einde van de namiddag bevindt je je aan de 
rand van Lake Barrine, omringd door wouden met een grote diversiteit aan planten- 
en dierensoorten.

10/ The Great Barrier Reef (B, L)

Vertrek naar de haven, waar je inscheept op een schitterende catamaran waarmee 
je naar de mooiste koraalriffen vaart. Duikbril, snorkel en zwemvliezen zijn beschik-
baar om de zeebodem en de koralen te ontdekken. Tocht rond het platform in het 
midden van het Great Barrier Reef, een natuurlijke site met een verbazingwekkende 
en uitzonderlijke biodiversiteit. Mogelijkheid om een tocht te doen per boot met 
glazen bodem, voor een nadere kennismaking met het koraalrif en een veelheid aan 
kleurrijke vissoorten. Ook gelegenheid om te duiken.

11/ Palm Cove (B)

Vrije dag.
Optionele excursie : helikoptervlucht (ca. 30 min) over het Great Barrier Reef. Op 
voorhand te reserveren en ter plaatse te betalen (ca. € 430 per persoon).

12/ Met een 4x4-amfibievoertuig door het woud (B, L)

Kennismaking met Kuranda. Je bereikt dit prachtige dorp via een treinrit dwars door 
het tropisch woud te midden van grootse landschappen. De eerste halte is Rainfo-
restation. Je scheept in op een 4x4-amfibievoertuig voor een tocht door het dieren-
park. Terug naar Kuranda en met de Skyrail terug naar Palm Cove.

13/ / Palm Cove (B)

Vrije dag.

14/ Palm Cove • Cairns • Terugvlucht (B)

Ontbijt in het hotel of ontbijtpakket, naargelang van het tijdstip van vertrek. Privé-
transfer naar de luchthaven van Cairns voor je internationale terugvlucht.

15/ Terugkomst

Australië
Australië met het gezin



Inbegrepen : - Internationale vluchten in economy class - Binnenlandse vluchten in economy class - Luchthaventaksen 
en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie brochure - Overnachtingen in vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van 
double/triple/quadruple - Vermelde excursies in groep met Engelstalige begeleiding - Vermelde maaltijden (B = ontbijt / 
L = lunch / D = diner) - GST-heffing (“ Goods & Services Tax ”) - Bijstand van onze lokale vertegenwoordiger, 24 uur op 24.
Niet inbegrepen : Extra ‘s zoals mini-bar in hotel en andere persoonlijke uitgaven - Optionele activiteiten (op voorhand 
te reserveren en hier te betalen) - Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven - Eventuele luchthaventaksen bij vertrek - Een 
mogelijke vluchttoeslag (brandstof, reservatieklasse...) - Reisverzekeringen - Alle niet-vermelde diensten bij “ Inbegrepen ”.
Formaliteiten : Geldig paspoort - Elektronisch visum - Geen verplichte inentingen.

PERIODES
PRIJS / PERS.

2 VOLWASSENEN
KAMER DBL

1 VOLW. + 1 
KAMER DBL

2 VOLW. + 2 KIND. 
KAMER QUAD

2 VOLW. + 1 KIND. 
KAMER TRPL

0 1 / 0 9 / 1 9  –  3 1 / 1 0 / 1 9
0 1 / 0 3 / 2 0  –  3 1 / 0 3 / 2 0

€  4 . 7 2 0 €  4 . 6 0 0 €  4 . 2 4 0 €  4 . 2 5 0

0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 0 / 1 1 / 1 9
0 1 / 0 2 / 2 0  –  2 8 / 0 2 / 2 0
0 1 / 0 4 / 2 0  –  3 0 / 0 4 / 2 0

€  5 . 1 0 0 €  5 . 0 0 0 €  4 . 6 5 0 €  4 . 6 5 0

0 1 / 1 2 / 1 9  –  3 1 / 0 1 / 2 0 €  5 . 9 4 0 €  5 . 8 8 0 €  5 . 5 2 0 €  5 . 5 3 0

PLAATSEN 1ste CAT. & COMFORT
Sydney (4n) Holiday Inn Old Sydney
Ayers Rock (2n) Outback Pioneer Hotel
Palm Cove (6n) Imagine Drift Palm Cove

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Noord l l l l l l l l l l l l

Centrum l l l l l l l l l l l l

Zuid l l l l l l l l l l l l
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Belevingsfamiliereis “ Fly & Drive ” 
15 dagen met huurwagen
Dagelijks vetrek mogelijk
Mogelijkheden voor pre- of posttour : Melbourne, Adelaide, Kangaroo Island...

Leuk voor heel de familie 
• Nadere kennismaking met de cultuur van de aboriginals
• Snorkelen en per catamaran op The Great Barrier Reef
• Ontmoeting met de fauna van het tropisch woud
• Ruim aanbod gezinsactiviteiten in Sydney
• Slechts drie verblijfplaatsen gedurende de reis
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1& 2/ Vlucht naar Auckland

3/ Auckland
Privé transfer naar uw hotel. Auckland heeft veel te 
bieden. Beschouw de stad dan ook niet louter als uw 
aankomst- of vertrekpunt.

4/ Auckland • Mangawhai (B)

Pik de huurwagen op en rij naar het extreme noorden 
van Nieuw-Zeeland. U doorkruist Warkworth, Wells-
ford en Te Hana. U kan er het interessante Te Hana Te 
Ao Marama, cultureel centrum van de Maori’s, bezoe-
ken. Verderop naar Mangawhai, een klein stukje para-
dijs aan de Pacific. 

5/ Mangawhai (B)

Vrije dag om de regio te ontdekken. Ga zeker naar 
de duinen voor een prachtige wandeling door een 
beschermd gebied met heel wat vogelsoorten.

6/ Mangawhai (B) 

Vrije dag. Een aanrader is de prachtige route van 
Mangwhai Heads naar Waipu. Waipu is een gezel-
lig dorp gesticht door Schotten en bekend om zijn 
stranden, Highland Games en kleine cafeetjes, perfect 
voor een lunch !

7/ Mangawhai • Taupo (B)

Rij zuidelijk. Taupo is op het Noordereiland dé stad 
voor buitenactiviteiten : parachutespringen, bungee-
jumping, jetboats, warmwaterbronnen, de Huka 
Prawn Farm, de impressionante watervallen van Huka 
Falls, het geothermische landschap van Crater Of The 
Moon...

8/ Taupo (B) 

Vrije dag om te genieten van al de activiteiten in 
Taupo.

9/ Taupo • Napier • Hastings (B) 

Op weg naar Napier, een van de mooiste steden 
van het Noordereiland. Sinds de stad heropgebouwd 
werd in art-decostijl stap je er als het ware terug in 

de tijd. De regio wordt ook geroemd om haar prima 
wijnen en gastronomie. Mogelijkheid om de stad en 
regio per gids te bezoeken of met een classic car (info 
op aanvraag).

10/ Napier • Hastings (B)

Vrije dag om de regio te ontdekken. Niet te missen : het 
charmante dorpje van Havelock North, de panorama’s 
vanop de top van Te Mata, de kolonie jan-van-genten 
van Cape Kidnappers, de wijngaarden van Hawke’s 
Bay...

11/ Napier • Martinborough (B) 

Rij naar het Pukaha Mount Bruce, het centrum voor de 
bescherming van fauna en flora. U ontdekt het bos 
en verschillende inheemse vogelsoorten zoals de kiwi. 
Martinborough is een schattig, mooi dorpje in het mid-
den van de wijngaarden. Het is de favoriete bestem-
ming voor de inwoners van Wellington. Wijnliefheb-
bers komen hier volop aan hun trekken in de ongeveer 
35 wijndomeinen.

12/ Martinborough • Wellington (B)

Een korte rit naar Featherson om zo in hartje Welling-
ton te geraken. Wellington werd uitgeroepen tot ‘de 
meest aangename kleine hoofdstad ter wereld’ ! Niet 
te missen is de kabelbaan voor een adembenemend 
uitzicht over de stad en de oceaan ! Van daaruit gaat 
u naar beneden naar de botanische tuinen voordat u 
het bohemien district van Cuba Street verkent. Drop-off 
van de huurwagen.

13/ Wellington • Queenstown (B) 

Vrije transfer voor uw vlucht naar Queenstown. In de 
namiddag panoramische vlucht in een klein vliegtuigje 
naar Milford Sound en een 2 uur durende cruise tussen 
de fjorden. Daarna terugvlucht naar Queenstown.

14/ Queenstown (B) 

Queenstown ontstond in 1860 tijdens de gold rush 
maar is vandaag vooral gekend als de wereldhoofd-
stad voor extreme buitenactiviteiten. Vrije dag. Niet 
te missen : het stoomschip TSS Earnslaw, het Skyline-
complex, de Onsen-warmwaterbaden.

15/ Queenstown (B)

Pik de huurwagen in de voormiddag op. Rest van de 
dag vrij om de omgeving verder te verkennen.

16/ Queenstown • Mount Cook Village • 
Lake Pukaki (B)

Rijd naar Omarama, bekend om zijn kleikliffen, en 
Twizel via Cromwell. U rijdt langs het spectaculaire 
Lake Pukaki voor u aankomt in Mount Cook Village. 
Mount Cook is met zijn 3754 meter de hoogste top 
van Nieuw-Zeeland. Check-in in uw lodge, prachtig 
gelegen aan de oevers van Lake Pukaki.

17/ Mount Cook Village • Akaroa (B)

Vertrek naar Akaroa, een dorp gesticht door Franse 
walvisvaarders aan de Pacific ! Bij goed weer raden 
wij de “ Tourist Drive ” aan, een weg met magische uit-
zichten op Akaroa.

18/ Akaroa (B)

Vrije dag om de regio te ontdekken : Banks Peninsula, 
zwemmen met de lieve Hector-dolfijnen, de pinguïns 
van Flea Bay observeren...

19/ Akaroa • Christchurch (B)

Op weg naar Christchurch, de grootste stad van het 
Zuidereiland die ook de Tuinstad wordt genoemd. U 
ontdekt de stad de rest van de dag.

20/ Christchurch • Terugvlucht (B)

Drop-off huurwagen in de luchthaven van Christchurch 
en terugvlucht

21/ Aankomst

Nieuw-Zeeland
Charme-lodges en ongekende paden
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De “ Troeven ” van Sensations
• Selfdrive rondreis buiten de platgetreden paden
• Uitgekiemde selectie van charme-logies
• Heel complete kennismaking
• Ervaar de Maori-cultuur van nabij
• Voldoende vrije tijd om te genieten van de bezochte plekken
•  Een vlucht over de Milford Sound, gevolgd door een cruise in de fjord 

met wanden tot wel 1.000 m hoog

Inbegrepen : Internationale en binnenlandse vluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie 
brochure - Overnachtingen in dubbele kamer - Overnachtingen in vermelde hotels of gelijkwaardig - Huurwagen Toyota 
Corolla Berline (of gelijkwaardig), automatisch, maximale verzekering en gps inbegrepen - Vermelde maaltijden (B : ontbijt, 
L : lunch, D : diner) - Bezoeken en toegangsgelden zoals vermeld in programma - Transfer met privéwagen in Auckland - 
Plaatselijke taksen.
Niet inbegrepen : Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” - Het ontbijt in motels - Een dagverblijf in een kamer 
bij aankomst (prijs op aanvraag) - Alle extra’s, dranken en persoonlijke uitgaven - Mogelijke vluchttoeslagen (brandstof, 
reservatieklasse...) - Fooien voor gidsen, chauffeurs en kruiers - Reisverzekeringen - Optionele excursies.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort geldig tot zes maand na terugkeer - Visum - Internationaal rijbewijs.

PLAATSEN CHARME SUPERIEUR (4*/5*)
Auckland (1n) Hotel M Social
Mangawhai (3n) Te Arai Lodge
Taupo (2n) Acacia Cliffs Lodge
Hasting (2n) Breckenridge Lodge
Martinborough (1n) Peppers Parehua
Wellington (1n) Bolton Hotel
Queenstown (3n) The Spire Hotel
Lake Pukaki (1n) Lakestone Lodge
Akaroa (2n) Beaufort House Akaroa
Christchurch (1n) The Establishment

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Noord l l l l l l l l l l l l

Centrum l l l l l l l l l l l l

Zuid l l l l l l l l l l l l

Europa

Auckland

Rotorua

Tongariro NP

Wellington

Nelson

Greymouth

Twizel

Haast

Queenstown
Milford Sound

Te Anau Dunedin

Christchurch

Belevingsreis “ Fly & Drive ” “ in alle vrijheid ” 
21 dagen “ in alle vrijheid ” met ontdekkingssuggesties 
Dagelijks vetrek mogelijk

Dit “ Fly and Drive ” programma, met dagelijkse afreis, kan ook met een selectie van andere accommodaties.  
Neem contact met ons op via uw reisbureau.

PRIJS / PERS. BASIS 2 PERS. SGLE TOES.
0 1 / 0 9 / 2 0 1 9  –  3 1 / 0 5 / 2 0 2 0 €  8 . 8 5 0 €  5 . 6 6 5

Mangawhai

Taupo

Hasting

Martinborough

Mt Cook

Akaroa
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1/ Vlucht naar Papeete
Vlucht naar Papeete via Los Angeles. Aankomst ‘s avond dezelfde dag. Onthaal en 
transfer naar het hotel.

2/ Papeete • Huahine (B)

Transfer naar de luchthaven en binnenvlucht naar Huahine. Onthaal en transfer naar 
uw verblijfplaats.
Huahine zal meteen uw hart veroveren. Op slechts 40 minuten vliegen van Tahiti 
betovert Huahine haar bezoekers met weelderige bossen, wilde natuur en pittoreske 
dorpjes. Het is een van de best bewaarde geheimen van Tahiti waar u kunt leven 
als de lokale inwoners. De diepe, kristalheldere lagune omringt de twee eilanden 
die samen Huahine vormen. Schitterende baaien en oogverblindend witte stranden 
maken het unieke plaatje af. Huahine bleef relatief gespaard van moderne ontwik-
kelingen en kon zo de tragere, rustige levensstijl van het oude Polynesië bewaren. 
Over het hele eiland verspreid bevinden zich slechts acht dorpjes en hun weinige 
inwoners onthalen bezoekers met grote vriendelijkheid. Het zal niet verbazen dat 
de lokale boeren hier dankzij de vruchtbare grond kunnen rekenen op een overvloe-
dige oogst, vooral van vanille, meloenen en bananen.

3 & 4/ Huahine (B)

Huahine biedt heel wat activiteiten, zoals een bezoek aan de archeologische sites 
op het eiland, een vaartocht op de lagune... Inbegrepen op dag 3 : een vaartocht 
op de Poe-lagune en een lunch met de voeten in het water. Volledige dag. Over-
nachtingen in het pension.

5/ Huahine • Raiatea (B) 

Transfer naar de luchthaven en binnenvlucht naar Raiatea. Transfer met wagen 
(1uur30) naar het hotel. Vrije dag, in te vullen naar wens. Overnachting in het hotel.
De echte hartslag van Tahiti en zijn eilanden voelt u op het heiligdom van de 
Taputapuatea Marae. Op deze exacte plek begon de verspreiding van de Polyne-
siërs over de hele Stille Oceaan. Nadat de zeevaarders gezegend werden tijdens 
heilige ceremonieën en vieringen kozen ze met hun traditionele prauwen het ruime 
sop, klaar om de wereld te veroveren. Ze raakten tot in Hawaï in het noorden en 
Nieuw-Zeeland in het zuiden. Raiatea, dat “ verre hemel ” en “ lucht met het zachte 
licht ” betekent, werd oorspronkelijk “ Havai’i ” genoemd en werd beschouwd als 
de bakermat van de oude Polynesiërs. Het is het meest heilige eiland van de regio 
en de bergen reiken er met hun groene flanken tot in de wolken, van waaruit de 
beroemde Temehani-berg oprijst.
De transfer naar het hotel is meteen een echte trip in het midden van de natuur en de 
eigenaars vertellen u trots over de trekpleisters van hun eiland.

6 & 7/ Raiatea (B)

Vrij in te vullen dag met uitzondering van de excursie, inclusief een boottocht in 
Tupuna, de Faaroa-rivier en het heiligdom Marae Taputapuatea (halve dag). Over-
nachtingen in het hotel.
Warm onthaal, uitzonderlijke rust, ideaal gelegen om het wilde zuiden van Raiatea 
te ontdekken en tegenover een vogeleiland.

8/ Raiatea • Taha’a (B)

Transfer per boot naar uw charmehotel op het eiland Taha’a. Vrije dag, in te vullen 
naar wens. Overnachting in het hotel. 
Het leven kabbelt kalm verder op Taha’a. Dit stille eiland troont u mee op het tradi-
tionele en rustige levensritme van de Tahitianen. De schone eenvoud van het eiland 
in bloemvorm weerspiegelt zich in de minuscule eilandjes met hun heldere stranden 
met hagelwit, fijn zand. De geur van vanille wordt aangevoerd door de wind die 
langs de vele vanilleboerderijen passeert en de zachte aroma’s meevoert tot aan de 
oceaan. De subtiele geur voedt er als het ware het zeeschuim waardoor je op zee 
al weet dat het eiland in aantocht is, nog voor je het silhouet echt ziet opdoemen.

9 & 10/Taha’a (B)

Vrije dagen. Het hotel organiseert heel wat excursies op het hoofdeiland Taha’a en 
op Raiatea : duiken, cruises, bezoek aan een vanilleboerderij en een parelkwekerij, 
bezoek aan het dorp Uturoa in Raiatea, de archeologische sites van Raiatea…

11/ Taha’a • Tahiti • Terugvlucht (B)

Transfer per boot naar de luchthaven van Raiatea en binnenvlucht naar Tahiti. Bij 
aankomst transfer naar de luchthaven van Papeete. Terugvlucht in de avond. Over-
nachting aan boord.

12/ Terugvlucht

13/ Aankomst

Frans-Polynesië
Polynesië anders bekeken
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De “ Troeven ” van Sensations
• Een uniek kennismakingsprogramma
• Kleinschalige en gastvrije hotels
•  Ontdekking van minder gekende atollen, weg van de 

platgetreden paden
• De allermooiste lagunes van de Genootschapseilanden
• Echt contact met de Polynesische cultuur

Inbegrepen : Internationale en binnenlandse vluchten - Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen bekend bij publicatie 
brochure - Overnachtingen in dubbele kamer - Overnachtingen in vermelde hotels of gelijkwaardig - Vermelde maaltijden 
(B : ontbijt, L : lunch, D : diner) - Plaatselijke taksen.
Niet inbegrepen : Alle niet vermelde diensten in “ Inbegrepen ” - Alle extra’s, dranken en persoonlijke uitgaven - 
Mogelijke vluchttoeslagen (brandstof, reservatieklasse...) - Fooien voor gidsen, chauffeurs en kruiers - Reisverzekeringen.
Formaliteiten : Geen verplichte inentingen - Paspoort geldig tot zes maand na terugkeer - Geen visum - Belgisch 
rijbewijs.

K l imaat Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rondre is l l l l l l l l l l l l
PLAATSEN STANDAARD CHARME
Papeete (1n) Hotel Tahiti Nui Hotel Manava Suite Resort Tahiti
Huahine (3n) Pension Fare Maeva Hotel Le Mahana
Raiatea (3n) Raiatea Lodge Hotel Opoa Beach
Tahaa (3n) Pension Hibiscus Pension La Pirogue

PERIODES
PRIJS / PERSOON

STANDAARD CHARME
2 Volwassenen Single Toeslag 2 Volwassenen Single Toeslag

01/09/19 – 30/11/19
11/12/19 – 12/01/20 €  4 . 4 2 0 €  4 9 5 €  5 . 8 6 0 €  1 . 4 4 0 

01/12/19 – 10/12/19 
13/01/20 – 31/05/20 €  4 . 0 9 0 €  4 9 5 €  5 . 3 8 5 €  1 . 3 0 0 

Belevingsreis in “ alle vrijheid ” 
13 dagen “ in alle vrijheid ” met ontdekkingssuggesties

Europa

Papeete

Teahupoo

Tahiti

Tupai

Bora Bora

Tahaa

Raiatea

Tikehau
Rangiroa

Huahine



DE WERELD VAN SENSATIONS
ontdek onze andere brochures

UW REISAGENT

Deze brochure is gedrukt op FSC-papier  
(Forest Stewardship Council) en bevordert :

•  sensibilisering voor behoud van biodiversiteit en 
milieu,

•  de zoektocht naar het best mogelijke evenwicht 
tussen sociale, milieu- en economische belangen,

•  de toekenning van certificaten voor duurzaam 
woudbeheer door onafhankelijke derden,

•  een constante bevoorrading van houtprodukten 
uit de miljoenen hectaren van woudgebieden 
waarvan het beheer als ‘duurzaam’ wordt erkend.
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Uw dromen zijn verzekerd !
De NV Travel Sensations (licentie A5626) is verzekerd tegen 

financieel onvermogen door polis LXX049470 van  
Amlin Europe – Koning Albert II Laan 37 - 1030 Brussel 

Raadpleeg de algemene reisvoorwaarden Geschillencommissie Reizen en onze bijzondere voorwaarden  
op onze website www.travel-sensations.com


