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INHOUD  WEES ER SNEL BIJ EN RESERVEER DE BESTE PLAATSEN OP DE BUS EN GENIET VAN ONZE VROEGBOEKKORTINGEN

BUSREIZEN
ISCHGL SEE Ski vakantie 03/03 - 08/03/2015 5

DRESDEN Excursie programma 13/04 - 17/04/2015 22

BERLIJN Excursie programma 21/04 - 25/04/2015 24

CÔTE D’AZUR Excursie programma of rust 30/04 - 07/05/2015 18

ROME & VENETIË Excursie programma 10/05 - 18/05/2015 32

BARCELONA - NIEUW Excursie of rust 17/05 - 25/05/2015 34

ARDÈCHE Excursie programma 23/05 - 31/05/2015 12

CORSICA Excursie programma 31/05 - 09/06/2015 16

GRIEKENLAND - NIEUW Excursie programma 11/06 - 25/06/2015 54

NOORDKAAP - VERNIEUWD Excursie programma 12/06 - 26/06/2015 50

LANGUEDOC Excursie programma 17/06 - 25/06/2015 14

NOORSE FJORDEN - NIEUW Excursie programma 27/06 - 10/07/2015 48

VALLE D'AOSTA Excursie programma 07/07 - 13/07/2015 28

UNIEK NOORWEGEN - VERNIEUWD Excursie programma 13/07 - 25/07/2015 46

KARINTHIË Excursie programma 14/07 - 23/07/2015 10

SALOU Rust vakantie 17/07 - 28/07/2015 35

TIROL Excursie programma 25/07 - 31/07/2015 8

SALZBURG - WENEN Excursie programma 26/07 - 02/08/2015 6

ANDORRA - NIEUW Excursie programma 28/07 - 05/08/2015 23

SCHOTLAND Excursie programma 04/08 - 12/08/2015 42

UNIEK NOORWEGEN - VERNIEUWD Excursie programma 04/08 - 16/08/2015 46

DRESDEN  Excursie programma 04/08 - 08/08/2015 22

BERLIJN Excursie programma 12/08 - 16/08/2015 24

KASSEL Excursie programma 13/08 - 16/08/2015 20

TIROL Excursie programma 16/08 - 22/08/2015 8

IERLAND Excursie programma 16/08 - 25/08/2015 44

POLEN Excursie programma 19/08 - 28/08/2015 40

KROATISCH CALIFORNIË Excursie programma 19/08 - 28/08/2015 36

RUSLAND (BUS + VLIEG) Excursie programma 31/08 - 09/09/2015 52

TOSCANIË Excursie programma 31/08 - 09/09/2015 30

SALOU Rust vakantie 04/09 - 13/09/2015 35

CORSICA Excursie programma 06/09 - 15/09/2015 16

VALLE D'AOSTA Excursie programma 11/09 - 17/09/2015 28

KROATIË Rust vakantie 12/09 - 21/09/2015 38

ELBA - NIEUW Exclusive reis 19/09 - 28/09/2015 27

SALZBURG - WENEN Excursie programma 20/09 - 27/09/2015 6

BARCELONA - NIEUW Excursie of rust 30/09 - 08/10/2015 34

WILDER KAISER - NIEUW Adventsreis 06/12 - 10/12/2015 26

VLIEGREIZEN
EGYPTE - NIEUW Last minute 20/03 - 27/03/2015 67

ROME City trip 03/04 - 07/04/2015 65

TORREMOLINOS - NIEUW Rust vakantie 13/04 - 20/04/2015 62

CUBA - NIEUW Excursie programma 24/04 - 04/05/2015 80

CORFU      Rustvakantie 05/05 - 14/05/2015 59 

CYPRUS Excursie of rust 10/05 - 17/05/2015 70

LISSABON - NIEUW City trip 22/05 - 26/05/2015 86

KOS Rust vakantie 01/06 - 08/06/2015 58

CANADA - NIEUW Excursie programma 10/06 - 22/06/2015 84

BARCELONA - NIEUW City trip 26/06 - 30/06/2015 63

IJSLAND Excursie programma 28/06 - 08/07/2015 74

KRETA - NIEUW Promo reis 01/07 - 08/07/2015 60

TURKIJE - NIEUW Promo reis 10/07 - 17/07/2015 61

LISSABON - NIEUW City trip 04/09 - 08/09/2015 66

MALTA - NIEUW Excursie of rust 04/09 - 11/09/2015 72

ARMENIË - GEORGIË Excursie programma 05/09 - 15/09/2015 82



REISBUREAU 
DE GLOBETROTTER
Tolpoortstraat 34 - B 9800 Deinze
T 09 386 12 97 - F 09 387 01 97
e-mail: reizen@deglobetrotter.be

www.deglobetrotter.be

Maandag tot vrijdag: 
09u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00

Iedere zaterdag: 
09u30 - 12u00 en 14u00 - 17u00

BIJ ONS KAN U 
TERECHT VOOR ALLE 
TOUROPERATORS 
THOMAS COOK
PEGASE
JETAIR- RIU HOTELS
VIP SELECTION
GALLIA
ANDERS DAN ANDERS
CARACTERE
7-PLUS
TRANSEUROPE
VTB
CLUB MED
MSC CRUISES
COSTA CRUISE
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MYKONOS & SANTORINI - NIEUW Excursie programma 11/09 - 18/09/2015 56

ZUID AFRIKA - NIEUW Excursie programma 12/09 - 27/09/2015 78

BARCELONA - NIEUW City trip 02/10 - 06/10/2015 63

MALLORCA - NIEUW Promo reis 09/10 - 16/10/2015 64

FUERTEVENTURA - NIEUW Rust vakantie 19/10 - 26/10/2015 69

CABO VERDE - NIEUW Rust vakantie 04/11 - 11/11/2015 68

ROME City trip 05/11 - 08/11/2015 65

TORREMOLINOS - NIEUW Overwinteren - rust 06/11 - 27/11/2015  62

NAMIBIË - NIEUW Excursie programma 11/11 - 25/11/2015 76

EGYPTE - NIEUW Nieuwjaarsspecial 26/12 - 02/01/2016 86

ACTIEVE REIZEN PER VLIEGTUIG
MALLORCA Wandel vakantie 10/05 - 17/05/2015 87

GRIEKENLAND - NIEUW Wandel vakantie 24/05 - 31/05/2015 98

MACEDONIË - NIEUW Wandel vakantie 09/06 - 16/06/2015 96

MADEIRA - NIEUW Wandel vakantie of rust 13/06 - 20/06/2015 92

MENORCA Fiets vakantie of rust 19/09 - 26/09/2015 88

LA PALMA - NIEUW Wandel vakantie of rust 28/09 - 05/10/2015 90

CALABRIË - NIEUW Wandel vakantie 10/10 – 17/10/2015 94

ACTIEVE REIZEN MET DE AUTOCAR
LIVINGNO - NIEUW Wandel vakantie 20/06 - 27/06/2015 102

ANDORRA Wandel vakantie 17/07 - 25/07/2015 100

WILLINGEN Wandel vakantie 26/07 - 02/08/2015 103

LIVINGNO - NIEUW Wandel vakantie 19/09 - 26/09/2015 102

De reiziger kan met een 
gerust hart boeken bij 
ons reisbureau en vertrekken 
met zijn favoriete touroperator.
Bij financieel onvermogen van het reisbureau of de 

touroperator is zijn voorschot gewaarborgd, evenals 

zijn repatriëring (of de verderzetting van zijn reis). 

Boekingen via niet verzekerde buitenlandse 

internetbedrijven, transportmaatschappijen of andere 

organisaties die niet betrouwbaar zijn bieden dit voordeel 

niet. Dan ben je je geld kwijt en valt je vakantie in het 

water. De Globetrotter zelf zorgt verder voor een goede 

afhandeling van uw reservering.

PS. Bij iedere reservering wordt op de 
reissom een voorschot van 30% gevraagd 
+ de eventuele reisverzekering met een 
minimum van € 150,- p.p.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om persoonlijk naar 

”Reizen De Globetrotter” te komen, kan u uw vakantie 

reserveren via telefoon, e-mail of onze 
website.

Denk eraan. De plaatsen worden u toegekend volgens 

datum van inschrij ving.

Denk niet: “ik heb nog tijd”, tegen dan kan 
uw favoriete vakantiebestemming volgeboekt 
zijn.



REIZEN DE GLOBETROTTER
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Luxe autocars**** 
Dat autocars geëvolueerd zijn weet iedereen. 
Daarom investeert De Globetrotter in nieuwe auto-
cars met doordachte nieuwigheden. Het comfort 
en de veiligheid van de reiziger staan op de eerste 
plaats. Hierdoor geniet u van "Comfort Class". 
Reizen moet niet alleen gezellig en boeiend zijn 
maar bovendien ook ontspannend.
• Comfortabele verstelbare relax zetels met 

ruime zetelafstand en in het midden zijdelings 
verstelbaar;

• Toilet en Lavabo;
• Video - DVD;
• Verstelbare voetsteunen;
• Elektronisch geregelde full airconditioning;
• Dubbel panoramische ruiten;
• Een doeltreffend verwarmingssysteem;
• ABS - ASR;
• Remvertragers zoals Telma of Voith;
• Navigatiesysteem;
• Extra beenruimte op alle bussen.

Gordelplicht 
In al onze bussen zijn gordels op iedere 
zitplaats aanwezig. Het is dan ook wettelijk ver-
plicht deze gordel te dragen tijdens de reis. De 
Globetrotter is niet verantwoordelijk voor uw nala-
tigheid. 

Rookvrije autocars 
Het is verboden aan boord van de 
autocar te roken. Wij vragen uiteraard aan onze 
chauffeurs om ook niet te roken. Regelmatig wor-
den haltes ingelast waar u de gelegenheid krijgt 
een sigaretje of sigaartje op te steken.

Ervaren chauffeurs
Onze ervaren chauffeurs laten u toe onderweg 
onbezorgd en onbekommerd te genieten van uw 
vakantie. Zij zijn de onontbeerlijke schakel voor het 
welslagen van uw vakantie. Zij stellen niet alleen 
hun vakkennis en rijvaardigheid tot uw dienst, maar 
ook hun behulpzaamheid en vriendelijkheid. Zij zijn 
het visitekaartje van onze firma.

Reisleid(st)ers
Onze reisleid(st)ers zorgen steeds voor een des-
kundige uitleg, geven u juiste en nuttige tips over 
de bezienswaardigheden. Voor specifieke vragen 
kan u ook bij hen terecht. In de mate van het 
mogelijke zullen ze u daar op antwoorden. Daar  
bovenop zijn ze steeds vriendelijk en behulpzaam. 
Het welslagen van uw vakantie is hun grote zorg.

Extra reisleid(st)ers
Op bepaalde bestemmingen zorgt De Globetrotter 
voor gespecialiseerde plaatselijke gidsen die u nog 
meer van de nodige uitleg voorzien. Wij proberen 
dit zoveel mogelijk te doen in de Nederlandse taal. 
Deze zijn allemaal inbegrepen in de prijs en worden 
u nadien niet aangerekend. 

Op maat gemaakte uitstappen
Bij iedere bestemming zijn zeer goed uitgestippel-
de uitstappen geregeld. Deze zijn inbegrepen in de 
prijs. Bijkomende uitstappen kunnen steeds ter 
plaatse geregeld worden met de reisleider. 
Niemand is echter verplicht om deze mee te doen. 
Wij respecteren uw vrijheid.

Wandel- en fietsvakanties
Dit jaar vergroten we terug ons aanbod voor de 
actieve vakanties. Naast Mallorca worden Calabrië, 
Griekenland en Livigno in ons aanbod opgenomen. 
Het zijn geen wedstrijden maar zorgvuldig door-
dachte tochten zodat iedereen aan zijn/haar trek-
ken kan komen. Ook worden ze onderverdeeld in 
actieve of minder actieve deelnemers. Hierdoor 
verplichten we jullie niet tot het meedoen van de 
activiteiten maar kan je lekker genieten van de 
omgeving. We laten ons leiden door vakmensen 
die ervaring hebben in het begeleiden van een 
groep mensen. We kunnen u alleen maar zeggen 
dat we ook de streek niet uit het oog verliezen en 
dat het er tijdens de activiteiten ontspannend aan 
toe gaat. Plaatselijke specialiteiten zullen dan ook 
niet ontbreken.

Minitrips
In een korte tijdspanne bieden we u de gelegen-
heid om onontgonnen of bekende streken met 
eigen cultuur er fauna en flora te ontdekken. Het 
programma is gevarieerd en gevuld met een grote 
verscheidenheid aan bezoeken, degustaties en 
gastronomie. Je krijgt een zeer goede indruk waar-
door je interesse wordt opgewekt om het later alle-
maal nog eens over te doen. Je kan dan dieper 
ingaan op hetgeen er te zien en te beleven valt. 

Vliegreizen- verblijfsvakanties
Wie intekent op deze vakantie bereikt de eerste of 
tweede dag zijn bestemming. Vanuit de verblijf-
plaats zelf organiseert De Globetrotter zorgvuldig 
gekozen en voorbereide uitstappen. U kan deze 
vrijblijvend meemaken. Op de meeste reizen voor-
zien wij een begeleider ter plaatse of reeds van bij 
het vertrek.
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VERPLICHTE 
INFORMATIE BIJ 

BOEKING!!
Bij iedere boeking worden de 

geboortedatum, geboorteplaats, 
identiteitskaartnummer en geldigheid 

genoteerd. Deze gegevens 
dienen alleen voor de hotels die 
aangedaan worden op de reis. 

Op elke reis moet je in het bezit zijn 
van een geldige identiteitskaart. 

Deze moet nog 6 maanden geldig zijn 
na terugkeer in België.

Citytrips
De Globetrotter biedt u met zorg geselecteerde 
culturele steden. We laten u de voornaamste 
bezienswaardigheden bekijken. Wandelen door het 
oude stadsgedeelte of flaneren over een elegante 
boulevard. Wilt u genieten van een glaasje wijn, 
eventueel gewoon gaan shoppen, een musical of 
operette bijwonen, alles is mogelijk. Een citytrip is 
de ideale oplossing.

Rondreizen
Reeds jaren een specialiteit bij De Globetrotter. 
Laat u opnemen in een droomwereld van een 
groot aantal bestemmingen. Kunst en cultuur, het 
prachtige natuurschoon afgewisseld met culinaire 
genoegens, het bruisende leven, shopping en 
communicatie zijn maar enkele van de vele ingre- 
diënten waarop het succes van de rondreizen 
steunt. U geniet intens van de wonderlijke en fasci-
nerende gebieden.

Bagagetips
Onze ruimte in de autocar is beperkt en daarom 
vragen wij u niet meer dan 1 koffer per persoon 
mee te brengen. Mogen we u vragen ook het 
gewicht van de koffer te beperken, dit voor de 
gezondheid van onze chauffeurs die deze moeten 
in- en uitladen. Kleine handbagage die u denkt 
nodig te hebben onderweg kan u bij zich houden 
in de bus. Grote handtassen verminderen uw 
zitcomfort. Zorg er steeds voor dat uw paspoort en 
geld niet ver weg zijn.

Prijzen
Het slagen van uw vakantie hangt af van 
veel factoren. Eén voor één zijn ze belangrijk: 
de reis leiding, het hotel, de chauffeur en de 
maal tijden. Reizen De Globetrotter streeft 
ernaar prijs/kwaliteit waardig te zijn.
Wat bepaalt de prijs van de reis: 
• de inhoud van het programma;
• de hotels (centraal gelegen of ver buiten de 

stad);
• inkomgelden inbegrepen of niet;
• feestelijke menu’s of 3 gangen menu’s.
• drank inbegrepen of niet.
Extra kortingen: 
Bij bepaalde reizen kan je extra kortingen krijgen:
• Bij het niet nemen van het actief pakket 
• Indien u geen fiets of wandelvakantie maar een 

rustvakantie wenst. 
Alles is mogelijk, vraag er naar bij een van onze 
reisagenten. Bij reizen "De Globetrotter" stelt men 
zich in uw plaats als reiziger. Uw verlangens zijn 
onze zorgen.

Medicatie TIP!!  
Voor uw belang is het aangewezen 
een lijstje samen te stellen met de medicatie die u 
dagelijks moet gebruiken. U bewaart deze in een 
gesloten omslag die u in uw bezit heeft. Mocht u 
op reis iets overkomen kunnen we hierin de nodige 
gegevens terugvinden om u eventuele zorgen toe 
te dienen. Deze omslag wordt slechts geopend bij 
hoogdringendheid en dit om uw privacy te bewa-
ren. Voorzie eventueel een reserve van medicatie. 
www.gezondheidspas.be.

Facebook - Social media 
Niemand kan er nog van tussenuit dat 
mensen hun informatie, opmerkingen en ervarin-
gen delen met hun vrienden. Ook hier betreed De 
Globetrotter de nieuwe paden van de Social 
media. Bekijk onze site, schrijf uw ervaringen zodat 
ook uw vrienden kunnen meegenieten van de 
mooie momenten van jullie reis.

Garantiefonds 
Reizen De Globetrotter is lid van het 
Garantiefonds die u beschermt tegen eventuele 
financieel onvermogen. Hierdoor kan u zeker met 
een gerust gemoed op vakantie vertrekken.



GRATIS GROTE OVERDEKTE GARAGE
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VASTE OPSTAPPLAATSEN: 
• DEINZE: Garage De Globetrotter

• GENT: De Sterre - Fenix Hof

• ANTWERPEN:  Crown Plaza

BIJKOMENDE OPSTAPPLAATSEN: 
Voor bepaalde bestemmingen kan men een 

bijkomende opstapplaats bespreken, als deze 

op de reisweg ligt.

Voor wie boekt bij ”Reizen De Globetrotter” 
en vanuit Deinze vertrekt voor een meer-
daagse reis, stellen wij gratis deze gesloten 
garage ter beschikking. Uw wagen staat er 
veilig. Uw reis begint wanneer u hier bij ons 
aankomt en eindigt wanneer u opnieuw bij 
ons vertrekt.

DE CENTRALE 
VERTREKPLAATS: 
Clemence 
Dosschestraat 50 
9800 Deinze 

Hier staat uw wagen 
GRATIS en VEILIG

U kan met een gerust 
gevoel op reis.



ISCHGL SEE 6 DAGEN OOSTENRIJK 
SKI REIS

Ischgl-See ligt aan het begin van het Paznauntal. Dit dal ligt in 
West-Tirol en staat bekend om zijn grote hoeveelheid sneeuw 

dat elk jaar weer valt. Dit dankzij de speciale ligging in de 
Alpen. Alle skigebieden in dit dal bieden een sneeuwzekerheid 

aan tot begin mei. De meeste pistes liggen dan ook boven 
de 2000 meter. Dit is uniek in Oostenrijk. De Silvretta skipas 

is geldig in de vier verschillende skigebieden van See, Kappl, 
Ischgl-Samnaun en Galtur. Dat betekent meer dan 320 km 

piste. Het skigebied van Ischgl-Samnaun ligt op 15 km van 
See en is de grootste van de vier met 200 km piste. Een uniek 

gebied dat je zeker zal verrassen. See zelf heeft een klein maar 
zeer aantrekkelijk skigebied met 35 km piste. Er is een 

3 km grote buckelpiste en een funpark voor boarders. Bij verse 
sneeuw moeten de goede skiërs en boarders zeker de offpiste 

route uitproberen. Deze afdaling kun je niet laten liggen. 

1ste dag:
Vanuit Deinze via Luxemburg naar ons 
verblijfshotel in Ischgl. Wij voorzien de 
nodige stops voor een avondmaal, sani-
taire stop en/of rookpauzes. 

2de dag:
Aankomst vroeg in de ochtend in 
Wellnesshotel Mallaun****. Afhankelijk 
wanneer we toekomen starten we eerst 
met het ontbijt of met het uitladen van 
de bagage. Niet alle kamers zullen 
reeds klaar zijn vroeg in de ochtend. 
Daarom voorziet het hotel een afsluitba-
re plaats voor de overige bagage en 
kleedkamers in het wellness gedeelte 
voor mensen die hun kamer nog niet ter 
beschikking hebben. De skipassen lig-
gen reeds klaar bij aankomst. Zo kun-
nen we na het ontbijt onmiddellijk op de 
latten gaan! Avondmaal en overnachting 

in het hotel****.

3de dag -5de dag:
Na het ontbijtbuffet genieten we elke 
dag van een volle dag ski- of snow-
board plezier! Après-ski mag je niet mis-
sen in Ischgl. Je kan natuurlijk ook 
nagenieten aan de bar van het hotel. 
Mocht je eens een dag willen genieten 
van de Wellness faciliteiten van het hotel 
is dit geen probleem. Wie vroeger naar 
het hotel komt kan elke namiddag 
genieten van lekkere verse soep met bij-
horende koeken. Elke avond uitgebreid 

diner in het hotel****. Tijdens het verblijf 
in Ischgl voorzien wij vervoer met onze 
autocar naar de skipistes of gratis ver-
voer met de ski-bus die stopt aan het 
hotel. Op de laatste dag voorzien wij 
nog een avondmaal voor we de terug-
keer naar Deinze aanvangen.

6de dag:
Afhankelijk van het weer en het verkeer 
zullen wij reeds vroeg in de och-
tend terug in Deinze zijn. 
± 06u30 - 08u00.

Het hotel is volledig gerenoveerd in 2014! De kamers zijn allen voorzien 
van een badkamer met bad of douche, haardroger, safe, radio, telefoon, TV. 

Elke dag een uitgebreid onbijtbuffet en ’s avonds is er een 5-gangenmenu 
met saladebar en dessertbuffet. Voor wie dit wenst is er ook in de namiddag 

steeds lekkere verse soep met bijhorende koeken te verkrijgen. Het hotel 
beschikt over een nieuw binnenzwembad. Er is een prachtige wellness van 

250 m² met een sauna, infraroodsauna, massagedouche, Turks bad, 
hydro-jet, dampbad, fitnessruimte, whirlpool, voetbad en ook mogelijkheid 

tot massages of andere behandelingen.

Wellnesshotel Mallaun**** 
aan de pistes van See

Onze service:
• Reis per luxe autocar met 

extra beenruimte; 
• Bus naar de pistes, 

afhankelijk van de rijtijd 
van onze chauffeurs of de 
ski-bus van Ischgl die 
stopt voor de deur;

• Twee ervaren chauffeurs 
en bus blijven ter plaatse;

• Mallaun Wellnesshotel**** 
in half pension; 

• Ontbijtbuffet bij aankomst 
op donderdag;

• Avondmaal bij vertrek op 
zondag;

• Skipas Silvretta 4 dagen;

• BTW en Baantaksen;
• Vergoeding chauffeurs;
• Gebruik van de Berg-

Welness-Oase. 

Niet inbegrepen:
• Alle dranken en 
 persoonlijke uitgaven: 
• Middagmalen;
• Wellness behandeling;
• Waarborg skipas € 5 per 

stuk, bij teruggave krijg je 
de € 5 terug;

• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 65,-;
• Reisverzekering.

Datum 03 maart
Vertrek Deinze 18u00 - Garage De Globetrotter
Duur 6 dagen

€ 640,- pp 5



SALZBURG - WENEN 8 DAGEN OOSTENRIJK   NOSTALGIE REIS 

Muziek, nostalgie en cultuur hand in hand. SALZBURG, de 
stad van Mozart, WENEN, de stad van Strauss en de legendarische keizerin 
Sissi. Twee schitterende steden met prachtige barokke gebouwen, paleizen, 

theaters, gezellige koffiehuizen en wijnkelders, kortom... 
dé trip voor romantische zielen!

1ste dag:
Over Aken - Keulen - Frankfurt - Nürnberg - München naar Salzburg.
Avondmaal in hotel**** te Salzburg.

2de dag: Salzburg. 
Ontbijtbuffet. Begeleide wandeling langs Schloss Mirabell en zijn tuinen, de schitte-
rende barokfonteinen en aangelegde parken met de Residenz (vroeger bisschoppelijk 
paleis), De Dom, Mozarts’ geboortehuis, door smalle straatjes en pleintjes in de 
“Altstad”. Vrije tijd in het gezellige verkeersvrije centrum. En verras uzelf of de thuisblij-
vers met Mozartkugeln. 
Avondmaal in hotel**** te Salzburg.

3de dag: Salzburg - Wenen
Ontbijtbuffet. Via Salzkammergut en de Wolfgangsee naar Wenen. 

Vrij middagmaal. We komen aan in de vroege namiddag en maken 

nog een stadsrondrit. We komen voorbij musea, de Hofburg, het 

stadhuis, het Parlement, de Staatsopera, enz.... Indien de tijd het ons 

toelaat bezoeken we de Karlskirche, een meesterwerk van barokke 

bouwkunst.

Avondmaal en overnachting hotel****.

4de dag: bezoek aan Wenen
Ontbijtbuffet. Vanaf het Kunsthistorisch museum begin je aan een 

wandeling langs de mooiste plekjes van de stad. Bezichtiging van de 

schatkamer en de keizerlijke kamer, van tafel- en zilvergerei in de 

Hofburg en bezoek aan het kunsthistorisch Museum (o.m. van 

Rubens, Rembrandt …). Vrije lunch. Wij voorzien een rondleiding in de 

Stephansdom met de keizerscrypte. U heeft zeker ook vrije tijd om de 

beroemde Sachertorte te proeven en om de stad anders te ontdek-

ken. Avondmaal en overnachting in hotel****.

5de dag: Bezoek Wienerwald en Wenen
Ontbijtbuffet. In de voormiddag gaat het naar het Wienerwald, waar 

zoveel legenden zijn ontstaan en Johann Strauss zijn inspiratie zocht. 

Via Helental naar Mayerling en Heiligenkreuz met zijn 

Cisterciënzersabdij. We bezoeken het graf van Maria Vetsera. Vrije 

lunch. Via het Centraal kerkhof waar componisten als Beethoven, 

Mozart, Brahms, Franz Schubert en Johan Strauss begraven liggen 

naar het paleis Belvédère (prachtig zicht op de stad) voor een bezoek 

aan de tuinen. Na ons bezoek aan Hundertwasser terug naar het 

hotel.

Avondmaal en overnachting in hotel****.

6de dag: Bezoek Schönbrunn en vrije tijd Wenen
Ontbijtbuffet. We bezoeken het sprookjeskasteel van Schönbrunn, 

destijds zomerresidentie der Habsburgers, bekend door zijn bewoners 

Keizer Frans Jozef en Keizerin Elisabeth. Mis ook het Koetsenmuseum 

niet. We wandelen door het prachtig aangelegde park en in de 

Gloriette (koffiehuis) heeft u een adembenemend uitzicht. 

Vrije namiddag om te shoppen. We sluiten ons bezoek aan Wenen af 6



Hotel****

7de dag: 
Na het ontbijt rijden we via de 
Wachau naar Melk voor een bezoek aan de 
beroemde Benedictijnen-abdij, een indrukwekkend bouw-
werk in barokstijl. Vrije lunch. Richting Passau naar Regensburg. 
Avondmaal en overnachting in hotel****.

8ste dag:
Ontbijtbuffet. Over Nürnberg - Frankfurt - Keulen en Aken terug naar Deinze en 
de verschillende afstapplaatsen.

Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, WC, TV en 
telefoon. ‘s Morgens is er een ontbijtbuffet en ‘s avonds een 
verzorgd avondmaal.

met een subliem concert. 
In het Kuursalon nemen we voorafgaand een 
uitstekend galadiner in de stijlvolle sfeer van het Café Restaurant 
Johann. Het “Salonorchester Alt Wien” ontvoert u in de muzikale 
wereld van Wenen en laat u de mooiste composities horen van 
de walskoning Johann Strauss en de meester van de Weense 
klassieke muziek Wolfgang Amadeus Mozart.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Logies in 4-sterrenhotels;
• Halfpension vanaf het 

avondmaal 1ste dag tot 
ontbijt van de laatste dag;

• Alle excursies en rondrit-
ten;

• Speciaal avondmaal
 (4 gangen) en 

Galaconcert (Strauss en 
Mozart) in het kuursalon 
met dans en operette 
melodiën in één van de 
mooiste zalen van 
Wenen;

• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en reis-

leider blijven bij u ter 
plaatse.

Niet inbegrepen:
• Drank aan tafel;
• Persoonlijke uitgaven;
• Middagmalen;
• Inkomgelden musea,
• kastelen en bezienswaar-

digheden (+ € 80,- p.p.);
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 145,-;
•  Reisverzekering.

Datum 26 juli & 20 september
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

€ 905,- pp 7



OOSTENRIJK - TIROL 7 DAGEN HET HART VAN DE ALPEN

Wanneer men van het Oostenrijkse Tirol spreekt, 
dan denkt men aan natuurschoon: indrukwekkende bergen, 

heldere meren, kleine dorpen, gemütliche mensen die een verrijking zijn voor 
de regio. We verblijven in het hotel Arlberg Hospiz*****. Het hotel bevindt zich 

aan de voet van de Arlbergpass en in het centrum van Sankt Christoph op een 
hoogte van 1802m. Het hotel beschikt over alle comfort dat een 5 sterren hotel 

moet kunnen voorleggen. Verschillende eetzalen, een groot salon met een 
monumentale schouw, een bar, een verwarmd zwembad, stoombad, sauna 
en een fitness ruimte. Eén van de beste verblijfsplaatsen waar de animatie 

verzekerd wordt door de uitbater Adolf Werner.

1ste dag: Deinze - St. Christoph am Arlberg.
We vertrekken via Deinze en Namen naar Luxemburg. 
De rit gaat verder via Metz en Straatsburg richting Colmar. 
Vrije lunch onderweg. Via Basel - Zurich en Bregenz naar St. Christoph aan de 
Arlbergpass. Avondmaal en overnachting in hotel St. Arlberg Hospiz*****.

2de dag: St.Christoph am Arlberg - Stamms.
Uitgebreid ontbijtbuffet. Vrije voormiddag. Je kan de omgeving verkennen, even gaan 
zwemmen of lang uitslapen. Het middagmaal met welkomstcocktail nemen we in het 

hotel. In de namiddag rijden we naar Stamms waar we het 

Cisterciënzerklooster bezoeken met zijn talrijke kunstschatten. Een ver-

rassingsaperitief leidt het avondmaal in naar een keukenparty waar we 

een degustatie bijwonen van verschillende Oostenrijkse specialiteiten.

Avondmaal en overnachting in Hotel*****.

3de dag: St. Christoph am Arlberg - Lech.
Uitgebreid ontbijtbuffet. We vertrekken naar de rivier de Lech om op 

forel te vissen. Ze worden er ter plaatse klaar gemaakt voor het mid-

dagmaal. In de namiddag krijgen we in het hotel koffie met gebak. 

’s Avonds werkt iedereen mee met de chef kok om het galadiner klaar 

te maken. De beste hobbykok kan hier een mooie prijs winnen! Nadien 

gaan we samen met het orkest genieten van het resultaat. Natuurlijk 

mogelijkheid om te dansen.

Avondmaal en overnachting in hotel*****.

4de dag: St. Christoph am Arlberg - Swarovski - Innsbruck
Uitgebreid ontbijtbuffet. We maken een daguitstap naar de hoofdstad 

van Tirol, Innsbruck. Eerst rijden we naar Wattens om er de wonderlijke 

wereld van Swarovski te bezoeken. Middagmaal in Innsbruck. We 

maken er een wandeling door de stad met o.a. het gouden dak, de 

Hofkirche en de Maria-Theresiënstrasse. Nadien terug naar het hotel 

voor avondmaal en overnachting in hotel*****.
Een gala avond staat ons te wachten met cocktail en een gala diner 

met dans en orkest.

5de dag: St. Christoph am Arlberg.
Uitgebreid ontbijtbuffet. De voormiddag is een periode van “dolce far-

niente” waar men kan genieten van alle faciliteiten die het hotel aan-

biedt. Ook een wandeling in de omgeving behoort tot de mogelijkhe-

den. Middagmaal in het hotel. In de namiddag is er een trektocht voor 

alle leeftijden, gevolgd door een snack met Tiroolse specialiteiten. 

’s Avonds is er een verrassingsdiner in een boerderij met nadien 

mogelijkheid tot dansen. 

Overnachting in hotel*****.

6de dag: St. Christoph am Arlberg - Galtur - Silvretta.
Uitgebreid ontbijtbuffet. Vorarlberg is het naburige bundesland van Tirol 8



Hotel St. Arlberg Hospiz*****

7de dag: 
St. Christoph am 
Arlberg - Deinze.
Ontbijt. Terugweg naar huis. De reisroute ver-
loopt Via Feldkirch - Lustenau - St. Gallen - Winterthur - 
Zurich - Basel - Luxemburg - Arlon naar Deinze en de verschillende 
afstapplaatsen.

Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, toilet, TV en 
telefoon. ’s Morgens steeds ontbijtbuffet en ’s avonds steeds 
verzorgde en afwisselende menu’s. De broederschap van St. 
Christoph werd in het leven geroepen in 1386 en deze datum 
was het begin van de bouw van een Hospiz. Het Hospiz 
brandde af in 1957 en voor de heropbouw heeft men voor een 
hotel gekozen, bestaande uit de traditionele houtstijl, maar 
met het comfort van de 21ste eeuw.

en bezit één van de mooiste stukjes 
natuur. Na Ischgl (1376m hoog) stoppen we in Galtur 
op 1584 m hoogte waar we het Alpinarium bezoeken. De tocht 
gaat verder naar de 2.037 m hoge top van Bielerhöhe. 
Middagmaal. Tijdens de namiddag zakken we af via de enige 
Silvretta Hochalpenstrasse die u laat genieten van prachtige 
panorama’s. 
Fondue avond en overnachting in hotel*****.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Kamers met bad/dou-

che, wc, TV en telefoon;
• Vol pension vanaf het 

avondmaal 1ste dag 
t.e.m. ontbijt laatste dag;

• Drank aan tafel in het 
hotel inbegrepen;

• Verrassingsdiner in een 
boerderij;

• Op forellen vissen;
• Galadiner;
• Folkloristische avond;
• Koffie met gebak;
• Uitstappen naar Stamms, 

Wattens, Innsbruck, 
Silvrettapass en 

 St. Anton.

• Inkomgelden volgens het 
programma;

• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en 
 reisleider blijven bij u 

gedurende de ganse 
reis.

Niet inbegrepen:
• Drank aan tafel bij de uit-

stappen;
• Persoonlijke uitgaven;
• Het middagmaal 1ste en 

laatste dag;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 125,-;
• Reisverzekering.

Datum 25 juli en 16 augustus
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 7 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 860,- pp 9



KARINTHIË 10 DAGEN OOSTENRIJK   BERGEN EN MEREN 

Karinthië, met de zon tussen de bergen en de meren.
Het meest zuidelijke deel van Oostenrijk ligt omzoomd door een ring van 

bergen. Het zacht glooiend plateau met zijn vele meren trekt de zon naar zich 
toe en het is er heerlijk verblijven van mei tot september. De meren liggen erg 

zuidelijk en hebben een aangename temperatuur omdat er geen gletsjerbeken 
in uitkomen. Uitzichtpunten, kloven, watervallen, kastelen, historische resten 
en mooie rivierdalen maken dat Karinthië zowel voor de natuurliefhebber, als 

de kunstliefhebber of de levensgenieter iets in petto heeft.

1ste dag:
Via Deinze - Antwerpen - Keulen - Frankfurt - München - Bad Aibling.
Avondmaal en overnachting hotel****. 

2de dag:
Ontbijt. Via de Chiemsee - Salzburg - Bad Kleinkircheim. 
Vrije namiddag en verkenning van onze verblijfplaats.
Avondmaal en overnachting Hotel****.

3de dag tot 9de dag:
Uitstappen ter plaatse: Villach - Faaker See - Feistritzer 
Stausee - Klagenfurt - Wörthersee - Velden - Bad Kleinkircheim;
We maken een rondrit langs een aantal Karinthische meren. Na het 
ontbijt rijden we door een heuvelachtig terrein naar de Faaker See. De 
Faaker See is het op één na warmste meer van Karinthië omringd door 
een bijzonder mooi bergachtig landschap van de Karawanken. 
Klagenfurt is de hoofdstad van de Oostenrijkse deelstaat Karinthië. 
Symbool van de stad is de Lindwurm-brunnen, de fontein met de lint-
worm, die volgens de legende moest worden bestreden ten tijde van 
de stichting van de stad. Vanuit Klagenfurt schepen we in voor een 
verkenning op de Wörthersee, het grootste meer van Karinthië. 
We ontschepen in Velden, een mondaine badplaats met een mooie 
promenade langs het water. Van hieruit keren we terug naar Bad 
Kleinkircheim. 

• Via Klagenfurt, St. Veith - Gurk - Ossiacher See - Seeboden 
 (± 200 km)
 Na het ontbijt rijden we via Klagenfurt naar St. Veith. We komen 

langs een gezellig oud stadje dat tot 1518 de residentie van de 
hertogen van Karinthië was. In de omgeving liggen 15 kastelen, 
waarvan het Hochosterwitz, op een alleenstaande rots, het indruk-
wekkendste is. In deze omgeving lag het vroegere Romeinse 
Vivinum. De opgravingen naar een Keltische en Romeinse vesti-
ging zijn nog aanwezig in de omgeving. Gurk in het bosrijke 
Gurktal was in de 12de eeuw een bisdom. Het is pas in de 18de 
eeuw dat de zetel van het bisdom naar Klagenfurt werd verhuisd. 
De Dom, die stamt uit deze periode noemen sommigen wel eens 
het beroemdste bouwwerk van Karinthië. Het werd gebouwd tus-
sen 1140-1200 in romaanse stijl en bezit een zeer rijk interieur. 
Nadien verkennen we de oevers van Ossiacher See. Ossiach ligt 
aan de vlakke zuid- oever met op de achtergrond een mooi groen 
decor van bossen. 

• Maltadal
 Het Maltadal is een buitengewoon mooi stuk van Karinthië. 
 Een 30-tal watervallen storten zich van grote hoogte neer in het 

smalle dal. Bij de imposante “Malteiner Wasser-spielen” begint de 
belevingsrit over de 14,4 km lange Malta-Hochalmstraße. 10



Hotel Kärntnerhof**** 

9de dag: 
Ontbijt. Terugreis via Salzburg, München en Nürnberg. 
Na een rondleiding avondmaal en overnachting in Nürnberg in hotel****.

10de dag:
Ontbijtbuffet. Via Nürnberg - Frankfurt - Keulen naar Deinze en de verschillende 
afstapplaatsen.

Hotel Kärntnerhof ligt in het hart van Bad Kleinkirchheim. 
Het heeft een grote speeltuin, een  uitgebreide spa met een 
binnenzwembad, sauna , stoombaden en een massageruimte. 
In de spa is de hele dag door thee en vers fruit verkrijgbaar.
De elegante kamers hebben gratis WiFi, een zithoek en een 
eigen badkamer met badjassen en toiletartikelen. Ze zijn 
tevens voorzien van een balkon, een kabel-tv en een minibar.
Het restaurant van het hotel serveert gezonde streekgerechten 
en mediterrane specialiteiten. U kunt er genieten van een 
uitgebreid ontbijtbuffet, een lichte lunch, koffie en gebak in de 
middag .

 Deze brengt ons naar de spectaculaire 
 Kölnbreindam, dit is de hoogste dam in Oostenrijk en heeft 

een dammuur van 200m hoogte. Bij onze terugrit stoppen 
we in Gmünd, zeer schilderachtig gelegen aan de samen-
vloeiing van de Lieser en de Malta, omgeven door een 
oude omwalling met 4 stadspoorten. Voor de liefhebbers 
van snelle wagens bezoeken we het Porsche-museum.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Verblijf in half pension 

vanaf de 1ste dag 
 ’s avonds tot de laatste 

dag ’s morgens;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en gids 

blijven bij u ter plaatse.

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Middagmalen;
• Inkomgelden, 
 boottochten, gidsen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 50,- ;
• Reisverzekering.

Datum 14 juli 
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.050,- pp 11



ARDÈCHE 9 DAGEN FRANKRIJK ONTDEK INNEMENDE DORPJES, LAVENDELGEUREN EN EEN  STRALENDE NATUUR

De beroemde bergengten van de Ardéche, de 
sfeervolle dorpen waarvan de liefhebbers van oude gebouwen 

geheel aan hun trekken komen, de wonderlijke wereld van de geheimzinnige 
grotten, de middeleeuwse kastelen, de prachtige vergezichten, de lokale 

markten met hun niet te versmaden streekproducten  maken  van de Ardéche  
een streek die je zal blijven verbazen en verrassen. 

1ste dag:
Deinze via Reims naar Pierrelatte. Avondmaal en overnachting in het hotel***.

2de dag:
Ontbijtbuffet. We maken een wandeling in Privas met een plaatselijke gids. 
Langs een mooie kronkelende bergweg rijden we via de vallei van de Eyrieux, een 
snelstromende rivier, naar Saint-Pierreville. Middagmaal.  Bezoek aan 'Musée vivant 
de la Laine et du Mouton’. 
Avondmaal en overnachting in hotel***.

3de dag:
Ontbijtbuffet. Afreis naar Boucieu-le-Roi via Loriol. Korte fotostop aan geklasseerde 
brug over rivier. We rijden de wijngaarden voorbij tot aan de Vélorail des Gorges du 
Doux, hoog boven de rivier gelegen. We doen sportief en stappen per 4 personen in 
een treinwagentje. Op het eindpunt blazen we even uit en keren dan aan boord van 

een historisch geklasseerd stoomtreintje terug naar onze startplaats. 

Vertrek naar Désaignes. Middagmaal. We rijden naar Lamastre en 

maken midden de kastanjeboomgaarden halt aan de ‘Ferme du 

Châtaignier’ of kastanjeboerderij.

Avondmaal en overnachting in hotel***.

4de dag:
Ontbijtbuffet. We reizen af richting het noorden van de Ardèche naar 

het bekende Vals-les-Bains. Bezoek aan de brouwerij Bourganel. Hier 

brouwt men bier van kastanjes, nougat, bosbessen en ander fruit. De 

stad zelf is beroemd voor het water ‘Eau de Vals’ dat bevorderend zou 

zijn voor de spijsvertering. Middagmaal. Een gids wacht ons op en we 

vertrekken voor een drie uur durende schitterende rondrit door de 

streek. We rijden over Montpezat naar het ‘Lac-d’Issarlès' en de ‘Pont 

du Diable’ en tussen de vulkanische heuvels van Thuyets, Meyras en 

Aubenas. Deze laatste stad noemt men wel eens de ‘kastanje stad’ en 

staat bekend als de meest vermaarde producent van gekonfijte 

kastanjes en kastanjepasta. Avondmaal en overnachting in hotel***. 

5de dag: 
Ontbijtbuffet. We reizen af richting Orgnac l’Aven. Bezoek van de 

geklasseerde site en grot van Aven d’Orgnac, een natuurwonder bij 

uitstek. Onder begeleiding van een gids dalen we af in de schitterende 

ondergrondse kamers, prachtige zalen en druipsteenformaties. 

We rijden naar de Gorges de l’Ardèche toe, een schitterend 

natuurgebied dat hoog boven de Ardèche uitsteekt. We dalen af tot 

aan de Pont d’Arc, een indrukwekkende natuurlijke poort die de 

Ardèche overbrugt. Eén van de meest gefotografeerde toeristische 

blikvangers van Frankrijk. Middagmaal. Vrij om te wandelen aan de 

oever van de rivier. Laatste stop aan de Belvédère de la Madeleine. 

Avondmaal en overnachting hotel***.

6de dag:
Ontbijtbuffet. Afreis naar Planzolles voor een bezoek aan het 

productieproces van de pikante en wereldbekende Picodons of 

geitenkaasjes. We rijden door een uniek landschap naar Les Vans. 

We stoppen even in dit plataanrijk dorp en lopen voorbij het 

sterrenrestaurant van Piet Huysentruyt “Likoké”. Middagmaal. 12



Le Domaine des Oliviers***

Le Domaine des Oliviers ligt in Pierrelatte en biedt een 
buitenzwembad, terras, tuin, bar en een wijnkelder. Alle 
kamers zijn voorzien van airconditioning, een flatscreen-tv, 
koffie- en theefaciliteiten, haardroger en gratis toiletartikelen. 

We rijden naar het bos van Païolive en 
naar het dorp Lablachère. Avondmaal en 
overnachting in hotel***.

7de dag:
Ontbijtbuffet. We rijden richting Vogüé, een dorp dat tegen een 
rots ligt boven de Ardèche. Daarna naar Alba La Romaine. We 
houden halt in de wijnkelder van dit Romeins en middeleeuws 
dorp. We bezoeken een perceel van de 600 ha wijngaarden die 
Alba telt. Vanzelfsprekend gaan we proeven van deze lekkere 
Ardèche wijn. Middagmaal. Afreis via Viviers naar Bourg-St.-
Andéol. We bezoeken hier de olijfboomgaarden van Pradal en 
komen alles te weten over deze zuiderse lekkernij. 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Vol pension vanaf het 

avondmaal 1ste dag tot 
het ontbijt laatste dag;

• Alle kamers voorzien van 
bad/douche, toilet, tv, 
airco en een haardroger;

• Alle bezoeken, ingangen 
en degustaties  zoals 
beschreven in het 

 programma;
• BTW en baantaksen;
• Chauffeur en gids blijven 

bij u gedurende de reis.

Niet inbegrepen:
• Dranken en Persoonlijke 

uitgaven;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 350,-; 
• Reisverzekering.

We rijden 
naar St.-Remèze. 
Maken een bezoek aan het 
lavendelmuseum met bijhorende distilleerderij, 
ondergebracht in een herenboerderij en omgeven door 
lavendelvelden. Avondmaal en overnachting hotel***.

8ste dag:
Ontbijt. Vrije dag om te genieten van het hotel of om zelf de omgeving verder te 
verkennen. Middagmaal in het hotel. Avondmaal en overnachting hotel***.

9de dag:
Ontbijtbuffet. We reizen af via Aubenas naar de autostrade in Montélimar. 
Verder via Valence, Lyon, Mâcon, Dijon, Reims, Lille, Deinze en de 
verschillende afstapplaatsen.

Datum 23 mei
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

€ 1.150,- pp 13



LANGUEDOC & ROUSSILLON 9 DAGEN FRANKRIJK       

Languedoc-Roussillon wordt in feite begrensd 
door twee natuurlijke barrières, in het oosten de rivier de 

Rhône en in het westen het hooggebergte van de Pyreneeën. 
De kustvlakte van Languedoc-Roussillon wordt omgeven door een aantal 

bergketens en hoge plateaus. De kustvlakte is iets meer dan 200 km lang en 
loopt van de Frans-Spaanse grens tot de Petite Camargue bij 

Aiges-Mortes. Tot Languedoc-Roussillon behoort ook een zuidoostelijke 
rand van het Massif Central. Ten zuiden hiervan ligt een groot gebied 

van causses (kalksteenplateaus), die doorsneden worden door kloven, 
‘gorges’ genaamd. Het is een idelale vakantiebestemming voor wie 

houdt van een goede gastronomie, zee en Franse Steden.

1ste dag: 
Vanuit Deinze vertrekken wij via Reims naar ons verblijfshotel in “Le Cap d’Agde”. 
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel hotel Capao***.

2de dag: 
Ontbijt en vrije dag. Op de middag nemen wij onze vrije lunch in het centrum. 
Tijdens de namiddag verkennen wij de omgeving. 
Wij bewonderen er de resultaten van de opgravingen in de delta van de Hérault. 
Vrije tijd in het stadje. 
Avondmaal en overnachting in hotel***.

3de dag: 
Ontbijt. In de voormiddag bezoeken we de stad Montpellier, hoofdstad 

van de Languedoc-Roussillon. Het oude stadsgedeelte verdient onze 

aandacht met o.a. de wijk St-Anne, rue de l’Ancien Courrier. Vrije lunch 

in het stadscentrum. In de namiddag begeven wij ons richting het 

Wijndomein “Montpezat”. Hier brengen we een bezoek en is er een 

dégustatie voorzien met nadien vrije aankoop. 

Avondmaal en overnachting in hotel***.

4de dag: 
Na het ontbijt vertrekken wij naar Agde voor een boottocht op het 

Canal du Midi richting “l’Etang de Thau. Via het sluizencomplex berei-

ken wij het kanaal voor een rustgevende tocht door het prachtige land-

schap. Het Canal du Midi is 240 km lang en verbindt de Middellandse 

Zee (étang de Thau) met de Atlantische Oceaan (Toulouse en het 

Canal de la Garonne). Het Canal en zijn sluizen werden in 1969 door 

de Unesco als werelderfgoed erkend. We voorzien hier wel een mid-

dagmaal op de boot. In de namiddag keren wij terug voor vrije tijd in 

het vissersstadje Agde. Nadien terug naar ons verblijfshotel in Cap 

d’Agde. 

Avondmaal en overnachting in hotel***.

5de dag: 
Na het ontbijt begeven wij ons naar Perpignan, hoofdstad van de 

Roussillon. Wij bezoeken er het Paleis van de Koningen van Mallorca, 

de Citadel en de kathedreaal St. Jean Baptiste. Het hart van de oude 

binnenstad bevindt zich op de “Place de Loge”. Daarna rijden we rich-

ting Collioure, het “St Tropez” van de Roussillon voor een vrije lunch en 

vrije tijd. Dit door "de bergen ingesloten" vissersplaatsje verdient onze 

aandacht. Veel schilders raakten in de ban van dit kleurrijke stadje, o.a. 

de Fauvisten. Een wandeling brengt ons door het “Vieux quartier” met 

zijn steile en fleurige straatjes.

Avondmaal en overnachting in hotel***.

6de dag: 
Ontbijt. Via Montpellier rijden wij naar de “Grotte des Demoiselles”. 

Wij bezoeken de grot met als hoogtepunt de legendarische zaal met 

de stalagmiet die op een beeld van 14



Hotel Capao***

Dit hotel ligt aan zee in Cap d’Agde en biedt directe toegang 
tot het strand. Hier vindt de genieter van de Mediterrane kust 
zijn “Dolcefarniente”. In de omgeving van de jachthaven zijn 
winkeltjes, cafeetjes, casino’s, cinema en night clubs. Er is een 
lang zandstrand, golfterrein en tennisclub. Cap d’Agde is een 
jong en dynamisch vakantieoord met veel zon. Alle kamers zijn 
voorzien van bad/douche en toilet. ’s Morgens geniet je van 
een ontbijtbuffet en ’s avonds een 3-gangenmenu. Het hotel 
beschikt over een sauna, hamman en zwembad.

Maria met kind lijkt. 
Avondmaal en overnachting in hotel***.

7de dag: 
Ontbijt. Bezoek aan de abdij van Fontfroide en Narbonne. 
We begeven ons naar Fontfroide waar wij de Cisterciënzer-abdij 
bezoeken. Vrije lunch in Fontfroide. Vervolgens richting 
Narbonne, door de Romeinen de hoofdstad van Gallia 
Narbonensis genoemd. Een bezoek aan de kathedraal en het 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Verblijf in half pension 

vanaf de 1ste dag 
 ‘s avonds tot het ontbijt 

laatste dag;
• Kamers met bad/douche 

en toilet;
• Boottocht en middag-

maal 4de dag;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en gids 

blijven bij u gedurende de 
ganse reis.

Niet inbegrepen:
• Alle middagmalen 
 behalve 4de dag;
• Inkomgelden zoals in het 

programma voorzien: 
 ± € 70,- p.p.;
• Alle dranken en 
 persoonlijke uitgaven;
• Bij rustvakantie zijn de uit-

stappen niet inbegrepen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 145,-;
• Reisverzekering.

Palais des 
Archevèques mag niet ont-
breken. Langs de Pont des Marchands 
bereiken wij de typische winkelstraat met hun kleurrijke 
gevels. 
Vrije tijd om te flaneren langs het “Canal de la Robine”. 
Avondmaal en overnachting in hotel***.

8ste dag: 
Ontbijt. Vrije dag om te relaxen aan het zwembad van het hotel, te ontspannen 
aan het strand of te kuieren in Cap d’Agde.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

9de dag: 
Terugreis naar Deinze via Reims met de verschillende afstapplaatsen.

Datum 17 juni
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

rustvakantie € 735,- pp
programma € 860,- pp

Vernieuwd programma!
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CORSICA 10 DAGEN FRANKRIJK VOOR WIE VAN NATUUR HOUDT

EILAND ONDER DE ZON
Corsica, het mooiste eiland onder de zon, is een juweel in de 
Middellandse Zee, op slechts 7 km ten noorden van Sardinië. 

Dit grootste Franse eiland met heel duidelijke Italiaanse invloeden wordt niet 
voor niets “Ile de Beauté” (Eiland van de Schoonheid) genoemd. 

Corsica is een uniek eiland met karakter en met een enorme rijkdom en 
diversiteit aan natuurlijke schoonheden. 

1ste dag:
Via Deinze - Brussel - Luxemburg (stop) - Metz - Nancy - Dijon (vrij middagmaal). 
Vrij bezoek aan het Bourgondisch stadje Tournus, mooi gelegen aan de Saône. 
Wij rijden verder via Lyon naar Valence.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

2de dag:
Ontbijt. Richting Orange. We maken een mooie rit door de Provence. Bezoek aan het 
natuurwonder van Frankrijk: “Les Baux”. Ooit de machtigste stad van de Provence. In 
Paradou gaan we eten in een typisch restaurantje. Bezoek aan het museum “La 
Petite Provence”. Daar wordt het dagelijkse leven van vroeger in verschillende dorpjes 
van de Provence uitgebeeld. Verder naar Marseille voor inscheping. 
Avondmaal aan boord en overnachting in 2-persoons-buitencabine.

3de dag:
Ontbijt. We komen aan in Bastia en beginnen onze dag via de 
Teghime-pas. Langs het wijngebied Patrimonio met zijn uitstekende 
rode, rosé en muskaatwijnen maken we een rondrit op het ruige 
schiereiland Cap Corse. De weg loopt langs lieflijke kustplaatsen en 
grillige berglandschappen. Middagmaal. Langs het vissersdorpje 
Erbalunga bereiken we Bastia, een stad die veel te bieden heeft. 
Langsheen parelmoer stranden naar Aleria en langs de grootste 
kurkeikenbossen van het eiland naar Porto Vecchio, vaak de mooiste 
stad van Corsica genoemd.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

4de dag:
Ontbijt. Vanuit Porto Vecchio uitstap naar het Bavella-Massief, ook wel 
de Corsicaanse Dolomieten genoemd. Langs het stuwmeer, door het 
bos van Ospédale met reusachtige granietrotsen. Op de mooiste col 
van Corsica “Col de Bavella”, krijg je een schitterend uitzicht op de 
beroemde “Aiguilles de Bavella”. Langs de smalle weg rijden we naar 
een andere belangrijke stad in Corsica, Sartène, gelegen op een 
adembenemende rots. Middagmaal. We brengen een bezoek aan de 
stad. Nadien gaat het verder langs de Rocher du Lion en prachtige 
baaien naar onze verblijfplaats Porto Vecchio.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

5de dag:
Ontbijt. Uitstap naar Bonifacio. De stad is gelegen op hoge kalkrotsen. 
Flaneren door steegjes is een belevenis vanwege het prachtige uitzicht 
op de straat van Sardinië en de steile krijtrotsen. We maken een boot-
tocht naar de verschillende grotten in zee. Een blik op de huizen die 
over de kalkrotsen hangen is adembenemend. Middagmaal. Vrije 
namiddag.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

6de dag:
Ontbijt. We verlaten Porto Vecchio en nemen na de kustweg te heb-
ben gevolgd een schilderachtige weg met prachtige panorama’s. 
Middagmaal in een streekrestaurant. Nadien gaat het verder naar 
Ponte Leccia waar we richting I’lle Rousse - Calvi rijden.
Avondmaal en overnachting hotel***.16



Hotels in Corsica***

Alle hotels zijn goed gesitueerd. Alle kamers zijn uitgerust met 
bad/douche, toilet, telefoon en TV. 

7de dag:
Ontbijt. We bezoeken de hoofdstad van de 
Balagne, Calvi, het Saint-Tropez van het eiland, met gezellige 
winkelstraten en een mooie promenade. Middagmaal. Rondrit 
door de Balagne naar fraai gelegen dorpen zoals Calenzana, 
een sfeervol stadje temidden van olijf- en amandelgaarden en 
het dorpje Sant-Antoninio.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

8ste dag: 
Ontbijt. We rijden naar Ponte Leccia waar we de richting nemen 
van Scala di Regina en Calacuccia. Via het Forét d’Aitone en 
Evisa, een adembenemende weg, bereiken we Porto. 
Middagmaal. Via de indrukwekkende rotsformatie van de 
Calanche keren we dan terug langs de golf van Porto naar 
Calvi. Avondmaal en overnachting in hotel***.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Overtochten in 
 2-persoons buiten-
 cabine met douche en 

toilet;
• Volpension vanaf het 

avondmaal 1ste dag tot 
en met het ontbijt 10de 
dag;

• Kamer met bad/douche 
en toilet;

• Boottocht in Bonifacio;
• Ingang museum 
 “La Petite Provence”;
• Op de overtochten met 

de boot, avondmaal 
 + ontbijtbuffet;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en 
 reisleider blijven bij u 

gedurende de ganse 
reis;

Niet inbegrepen:
• Drank aan tafel;
• Persoonlijke uitgaven;
• Middagmalen 1ste en 

laatste dag;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer + kajuit: € 315,-;
• Reisverzekering.

9de dag:
Ontbijt. We rijden richting 
Corte voor een bezoek aan de stad van 
Pascal Paoli. Middagmaal. Nadien gaat het verder naar 
de geboortestad van Napoleon, Ajaccio. Napoleon drukte zijn 
stempel op deze stad. Op 12 km van Ajaccio ligt het schiereiland Parata. 
We houden halt aan het kerkhof waar de zanger Tino Rossi begraven ligt. 
Nadien heeft u nog wat vrije tijd om deze stad te bezoeken. We schepen hier 
in richting Marseille. Avondmaal met bediening aan boord en overnachting in 
2-persoons buitencabine.

10de dag: 
Ontbijt aan boord. 
Aankomst te Marseille. Via de autosnelweg richting Orange - Lyon - Dijon - 
Reims - Rijsel - Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Datum 31 mei en 6 september
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

mei € 1.395,- pp
september € 1.340,- pp
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CÔTE D’AZUR 8 DAGEN FRANKRIJK GORGES DU VERDON - MONACO - NICE

Het is een schitterende streek met veel 
natuurschoon, een zalig klimaat, prachtige zandstranden, 

ruige bergen, een kleurrijke flora en een brede waaier aan cultuur.
Hier is veel moois te ontdekken met “le soleil toute l’année”!

3de dag: Daguitstap naar St-Tropez en Port-Grimaud. 
Ontbijtbuffet. In de voormiddag bezoeken wij St.Tropez voor een wan-

deling langs de kade waar wij kunnen wegdromen bij het zien van de 

aangemeerde luxe jachten. We maken nog een wandeling door het 

oude stadsgedeelte en er is vrije tijd voor lunch en shopping. Nadien 

maken we nog een korte stop in Port-Grimaud, een kunstmatig aange-

legd haventje aan de Middellandse Zee. 

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel***.

4de dag: Daguitstap Gorges du Verdon. 
Ontbijtbuffet. De rotswanden zijn tot wel 700 m diep en zeer imposant. 

Dit natuurverschijnsel trekt honderduizenden mensen naar Frankrijk. 

We houden zeker de nodige fotostops. Via Draguignan en het Massif 

des Maures terug naar ons hotel. 

Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel***.

5de dag: Verblijf in St-Maxime.
Ontbijtbuffet. Wandeling door het pittoreske stadje met bezoek aan de 

overdekte markt. Facultatief bezoek aan het plaatselijke “Musée des 

Traditions Locales” gevolgd door de vrije lunch. In de namiddag vrije 

tijd voor shopping of luieren aan het zwembad.

Avondmaal en overnachting in hotel***.

1ste dag: 
Vanuit Deinze via Luxemburg - Metz - Nancy - Dijon - richting Valence. 
Avondmaal en overnachting in hotel***.

2de dag: Lyon-St-Maxime
Vanuit Lyon via Valence - Orange naar Avignon voor vrije lunch in de nabijheid van het 
indrukwekkende “Palais des Papes” en de beroemde “Pont d’Avignon”. Na de mid-
dag via Aix-en-Provence richting Sainte-Maxime.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel***.
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6de dag: Daguitstap naar Nice, 
Monaco en Monte Carlo.
Ontbijtbuffet. Via Juan Les Pins en Antibes bereiken we Nice 
voor een bezoek aan het oude stadsgedeelte en de bloemen-
markt. Via de “Promenade des Anglais” met het “Casino Ruhl” 
en het “Negresco-hotel” begeven wij ons naar de Russisch-
Orthodoxe Kathedraal “St. Nikolas”. Terug via de boulevard 
Massena naar “Le Vieux Nice” voor vrije lunch. In de namiddag 
rijden we via de “Moyenne Corniche” naar Monaco voor een 
bezoek aan de kathedraal (begraafplaats van Princes Grace en 
Prins Rainier). Vervolgens bezoeken wij het prinselijk paleis. 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Op basis van half 
 pension vanaf het avond-

maal eerste dag tot het 
ontbijt de laatste dag;

• Alle uitstappen ter 
 plaatse met de bus;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en reis-

leider blijven ter plaatse;

Niet inbegrepen: 
• Drank aan tafel;
• Persoonlijke uitgaven;
• Middagmalen;
• Inkomgelden € 30,- p.p.;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 265,-
• Rustvakantie is verblijf + 

half pension zonder 
uitstappen;

• Reisverzekering.

Nadien rijden wij 
richting Casino, het Hotel en 
Café de Paris en de haven met zijn peper-
dure luxeschepen. Even vrije tijd om rond te wandelen 
of om het “Café de Paris” met een bezoek te vereren.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

7de dag: Sainte Maxime - Mâcon.
Ontbijtbuffet. Terugreis via Aix-en-Provence - Orange - Valence - Lyon - Mâcon.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

8ste dag: Mâcon - Deinze
Ontbijtbuffet. Via Beaune - Dijon - Troyes - Reims - Lille - Deinze en de verschil-
lende afstapplaatsen.

Hotel Jardins St. Maxime***

Dit is een stijlvol hotel te midden van een groot fleurig park op 
±250m van het strand. Kamers met bad/douche, toilet, haar-
droger, telefoon, radio, tv, airco. Te betalen: wifi, minisafe. U 
geniet van een prima keuken!

Datum 30 april
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 15 p.p.

rustvakantie € 835,- pp
programma € 935,- pp
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KASSEL 4 DAGEN DUITSLAND KUNST EN SPROOKJESSTAD

Voor deze vierdaagse trip naar Kassel en 
Noord-Hessen kozen we een boeiende reisweg die ons door 

natuurrijke gebieden voert. Natuur, gastronomie, cultuur, kunst en toerisme. 
Alles zit vervat in een uitzonderlijk pakket met een grote strik rond. 

Bad Arolsen 
Belgen kennen dit als een plaats waar Belgische militairen hun dienst kwamen 
vervullen. Eeuwenlang was dit stadje de residentie van de vorsten van Waldeck-
Pyrmont. Bezienswaardig is het Residenzschloss. Binnenin het barokke paleis zijn 
wondermooie zalen en vinden we Brusselse gobelins. Misschien krijgen we een 
bezoek van een Belgisch militair die er gehuwd is.

Kassel 
Kassel is niet alleen een topadres voor kunst maar de stad is tevens een oase voor 
hen die rust en groen zoeken. Maar liefst 60 procent bestaat uit openbaar groen. 
De kuurwijk Bad Wilmhelmshöhe met kuur- en badhuizen, watervallen, fonteinen, 
kastelen, klinieken en kuurpark ligt op een beschutte hoogte van 230-260 meter. 
Daar bevindt zich ook de Gemäldegalerie Alte Meister. Een ander juweeltje van 
Kassel is het staatspark Karlsaue. Gelegen in het centrum heeft het park ongeveer 
de afmetingen van Monaco. Architectonisch middelpunt van het park is het 
oranjerieslot. Even belangrijk is dat ook de gebroeders Jakob en Wilhelm Grimm er 
geleefd hebben. Zij schreven verhalen als Doornroosje en Assepoester op uit de 
mond van Hessense families.

Bad Sooden-Allendorf en Grenzmuseum Schifflers-grund 
We zijn hier dicht bij de voormalige grens tussen de DDR en de BRD. 

Stadjes als Bad Sooden-Allendorf vlijen zich met hun schitterende 

vakwerkhuizen als parels neer aan die Werra. Het stadje dankt 

trouwens zijn bestaan aan zoutwaterbronnen. In het nabijgelegen 

Grenzmuseum Schifflersgrund krijgen we een indruk van wat het 

betekende om tussen 1945 en 1990 in deze regio te leven. Hier is er 

geen muur zoals in Berlijn maar het is misschien nog verschrikkelijker 

dan het Ijzeren Gordijn. We bezoeken dat grensmuseum met nog een 

origineel stukje van die grens.

1ste dag:
Via Deinze, Antwerpen, Venlo, Duisburg, Soest, Paderborn naar Bad 

Arolsen. Onderweg koffiestop. In de voormiddag bezoeken we met 

een gids het barokke Kasteel Arolsen. Hier werd de latere Nederlandse 

koningin Emma van Waldeck-Pyrmont op 2 augustus 1858 geboren. 

Nadien wandelen we tot aan het restaurant Zum Hofbrauhaus voor het 

middagmaal. We genieten er van streekgerechten. Een ex-Belgisch 

militair, die in Arolsen woont, vertelt over zijn leven aldaar na zijn uittre-

ding uit het leger. Doorreis naar Kassel. Tussen 14u30 en 17u00 

maken we onder leiding van een Nederlandstalige gidse een stads-

wandeling en rondrit. Vanzelfsprekend komt het thema Documenta 13, 

de wereldberoemde vijfjaarlijkse kunsttentoonstelling die in 2012 plaats 

vond aan bod. We ontdekken al het mooie dat deze kunststad te bie-

den heeft zoals de Karlsaue met orangerie en tuinpark, de kunstwer-

ken die herinneren aan de voorbije Documenta’s, het Grimm-museum 

en nog veel meer. We rijden ook tot aan de voet van de Wilhelmshöhe. 

Op de heuvel staat het impostante beeld van Hercules, het symbool 

van de stad. We krijgen daar een uniek uitzicht op de omgeving en op 

de Gemäldegalerie Alter Meister. Rond 17u00 verlaten we Kassel en 

rijden naar Bad Sooden Allendorf. 

Avondmaal en overnachting in het hotel Ekkos***.

2de dag: 
Na het ontbijtbuffet reizen we met de autocar af naar het natuurpark 

Kellerwald-Edersee. We maken onderweg een korte stop en wande-

ling in het vakwerkplaatsje Fritzlar. Daarna verder langs mooie dorpjes 20



Hotel Ekkos***

stemming. 
Om 21u00 terug naar het hotel in Bad 
Sooden Allendorf. Overnachting in hotel Ekkos***.

3de dag: 
Na het ontbijtbuffet vertrekken we om 09u30 naar het Grenzmuseum 
Schifflersgrund. Onder leiding van een gids lopen we langs een overgebleven 
deel van het ‘IJzeren Gordijn’. De 1,5 km lange strook wordt als herinnering van 
de onmenselijke scheiding tussen Oost en West in ere gehouden. We zien er de 
wachttorens en de vernuftige beveiligingssystemen. Aansluitend gaat het terug 
naar onze verblijfplaats en ons hotel, het vroegere Kurparkhotel. We genieten 
van het middagmaal. Daarna krijgen we het bezoek van Frau Holle en haar twee 
dochters Pechmarie en Goldmarie, zo weggeplukt uit een sprookjesboek. 
Frau Holle leidt ons in het romantische stadje rond. We bezoeken de vroegere 
zoutziederij. Deze laatste is op een heel speciale manier opgebouwd met een 
dam in sprokkelhout. De zoutziederij is omgeven door een kuurpark. Daarna vrije 
tijd voor een terrasje.
Avondmaal en overnachting in het hotel Ekkos***.

4de dag: 
Uitgebreid ontbijtbuffet. Om 8u15 reizen we af richting Willingen (Sauerland) voor 
een merkwaardig bezoek aan de hoogste springschans van Europa 
(Mühlenkopfschanze) onder leiding van een teamleider van het Duitse skiteam. 
We krijgen indrukwekkende uitzichten en verhalen. We gaan met de lift tot het 
bovenste en hoogste gedeelte. Rond 12 uur: originele afscheidslunch in een 
typische Gaststube. Aperitief inbegrepen. Na ons middagmaal laten we ons 
zweven met de gesloten zeilbaan of gondellift naar de Ettelsberg op een hoogte 
van 838 meter. Tijdens de zomer zijn hier prachtige natuurwandelingen te maken 
en tijdens de winter is er wintersport. We nemen de lift naar de 59 meter hoger 
gelegen Hocheideturm. Daar krijgen we een grenzeloos uitzicht over het 
Sauerland en omgeving. We maken een kleine tocht en volgen het Kyrillpad, een 
pad gevormd na een orkaan die enkele jaren geleden over het gebied trok. 
Om 16u00 stipt vatten we de terugreis aan, via Duisburg, Venlo (laatste stop) en 
Antwerpen gaat het terug naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Zeer mooi gelegen in een prachtig park in het centrum van het 
unieke dorp met tal van vakwerkhuizen. Het staat bekend als 
het vroegere Kurparkhotel. Alle smaakvol ingerichte kamers 
beschikken over bad/douche, toilet, TV, minibar, airconditio-
ning enz… Er is een wijnrestaurant, brasserie.

tot aan het natuurpark. We brengen een 
bezoek aan het centrum van dit nationaal park dat 
beschikt over één van de grootste beukenbosbestanden van 
Europa. In het centrum worden we getracteerd op een mix van 
fantasievolle ensceneringen en hightech. Via een 3D-systeem 
krijgen we een buitengewone kijk op de wildernis van het 
Kellerwald. Dit blijft anders voor ons verborgen. Om 12u00 
rijden we naar Schloss Waldeck waar we het middageten 
gebruiken. Ernaast ligt de Edersee, één der mooiste stuwmeren 
van Duitsland. We maken een boottochtje van een uur langs de 
oevers. Nadien vertrekken we naar Niester Riesen. We ontmoe-
ten er tijdens een ontspannend wandelingetje tal van sprookjes-
figuren. We eindigen onze sprookjestocht op de Königsalm in 
het wandelgebied van ‘Der Niester Riese’, een sprookjesfiguur. 
In een uiterst gezellig kader en Stube genieten we van een 
typisch streekgerecht. Een vleugje muziek brengt ons in de 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Alle middagmalen van de 

1ste tot de 4de dag met 
 1 drank inbegrepen;
• Het verblijf in hotel*** in 

half pension;
• Plaatselijke gidsen;
• Toegang tot musea, het 

waterspektakel, bezoek 
aan zoutziederij, het 
grensmuseum, de 
springschans, de gondel-
baan, de uitkijktoren, het 
natuurparkcentrum met 
3D-filmvertoning, boot-

tocht op de Edersee, 
 de vertelling door sprook-

jesfiguren en 
 een uitgebreide 
 documentatiemap;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en gids 

blijven bij u ter plaatse.

Niet inbegrepen:
• Drank tijdens het 
 avondmaal;
• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 49,-;
• Reisverzekering.

Datum 13 augustus 
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 4 dagen
Vroegboekkorting € 10 p.p.

€ 535,- pp 21



BLOEIENDE BAROKSTADDRESDEN - MEISSEN - WEIMAR 5 DAGEN DUITSLAND 

Onze service:
• De reis per luxe autocar;
• Vol pension vanaf de 1ste 

dag ’s avonds tot het 
middagmaal 5de dag;

• Comfort kamers;
• De lokale gids in Dresden 

en Weimar;
• Kamers met bad/douche, 

toilet en TV;
• Alle bezoeken zoals in de 

brochure beschreven;
• BTW en baantaksen; 
• Ervaren chauffeur en
• Reisleider blijven bij u 

gedurende de ganse reis.

Niet inbegrepen: 
• Drank aan tafel;
• Persoonlijke uitgaven;
• Middagmaal 1ste dag;
• Inkomgelden, musea; 

kastelen, boottochten, 
treintjes en bezienswaar-
digheden. (± € 55 p.p.)

• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 80,-;
• Reisverzekering.

Het Maritim hotel heeft stijlvolle kamers en het gebouw 
staat onder bescherming.
De Altstad met de beroemde Frauenkirche en het 
Zwinger paleis liggen op 10 min wandelafstand. 
Het hotel beschikt over een elegant restaurant met 
wintertuin, terras,  wellness met zwembad, sauna en 
massage.

Maritim Hotel Dresden****

1ste dag:
Via Antwerpen - Venlo - Dortmund - Kassel - Göttingen - Leipzig - Dresden.
Avondmaal en overnachting in Maritim hotel****.
 
2de dag:
Ontbijtbuffet. We vertrekken aan het hotel voor een stadswandeling in de Neustad 
met een plaatselijke gids en bezoeken het Zwingerpaleis met Sempergalerij waarin 
schilderijen hangen van Rubens, Rembrandt enz. Nadien rijden we via Pirna richting 
Königstein voor ons middagmaal. We rijden verder naar de Sachsische Schweiz waar 
we een wonderlijke natuur ontdekken. Via Pillnitz maken we een boottocht op de Elbe 
naar Dresden. Avondmaal en overnachting in Hotel Maritim****. 

3de dag:
Ontbijtbuffet. We brengen een bezoek aan het Neue Grunes Gewölbe. Middagmaal 
in Dresden. Vervolgens brengen we verder een bezoek aan de Semper Opera en 
geniet u van vrije tijd om op eigen houtje Dresden te ontdekken.
Avondmaal en overnachting in Hotel Maritim****.
 
4de dag:
Ontbijtbuffet. Vertrek naar Meissen voor een bezoek aan de plaatselijke en wereldbe-
kende porselein Manufaktur. Lunch in de Manufaktur. Bezoek aan het zomerpaleis 
Moritzburg, vlakbij Radebeul. Vooral de verenkamer met meer dan 2 miljoen veren is 
het bekijken waard. Terug naar het hotel Maritim**** voor avondmaal en overnach-
ting.
 
5de dag:
Ontbijtbuffet. Terugreis via Chemnitz en Jena tot in Weimar. Met een plaatselijke gids 
brengen we een kort bezoek aan de stad. Nadien genieten we van het middagmaal 
voor we de terugreis aanvatten via Erfurt, Dortmund, Venlo, Antwerpen en Deinze.

Dresden is niet alleen een parel van de barok maar tevens 
een historisch kunstcentrum met unieke kunstverzamelingen. 

Er zijn talrijke architectonische hoogtepunten zoals de 
Frauenkirche en de Zwinger. Deze werden gebouwd in de 

beroemde Elbezandsteen. Maar ook het Schloss en de 
Semper Opera mag u in het oude centrum niet missen.
In de Dresdner Neustadt is te midden van steegjes en 

passages een bonte kunst- en cultuurwijk ontstaan met 
chique speciaalzaken. 37 musea en barokke gebouwen 

bepalen het stadsdeel en vertellen de geschiedenis van de 
machtige keurvorst August de Sterke. De metropool aan de 
Elbe die de naam draagt van het Duitse Florence zal op het 

einde van onze trip een onvergetelijke indruk nalaten.

€ 645,- pp

Datum 13 april en 4 augustus
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 5 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.
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4de dag:
Ontbijtbuffet. In La Seu d’Urgel bezoeken we de eerste Romaans 
Lombardische kathedraal in het hartje van de oude stad en daarna laten we ons 
door de geuren en kleuren van de wekelijkse markt overweldigen. Middagmaal in 
Os de Civis, een klein middeleeuws, pittoresk dorpje rijk aan aardewerk.
Avondmaal en overnachting hotel****.

5de dag:
Ontbijtbuffet. Bezoek aan de vallei De twee Cerdanyes, één helft Spaans en één 
helft Frans. Deze  vallei geniet van de meeste uren zonneschijn in heel Europa en is 
gekend voor zijn therapeutische voordelen. In Llivia, een Spaanse enclave in 
Frankrijk bezoeken we het apotheekmuseum, daarna richting Puigcerda. 
Gelegenheid om te kuieren in deze riante stad. Middagmaal. In de namiddag via 
Mont Louis naar Font Romeu. In Odeillo bezoeken we de zonneoven. In dit 
wetenschappelijk onderzoekscentrum (CNRS) werden alle bekledingen van de 
Apolloraketten uitgetest. Avondmaal en overnachting hotel****.

6de dag:
Ontbijtbuffet. Via Puymorens en de col de Toses bereiken we Ribes de Freser. 
Een echt Pyrénées dorpje met een eeuwenoude toeristische traditie. Hier nemen we 
een tandradtreintje dat ons naar het bedevaartoord van Nuria brengt. Middagmaal 
boven in het klooster. Bezoek aan de hoofdkerk,  wandeling rond het meer, rit met 
telecabine naar de Pic d’Agila… heel wat te doen. 
Avondmaal en overnachting in hotel****.

7de dag: 
Ontbijtbuffet. Shopping in hoofdstad Andorra. Tegen 13u00 worden we verwacht in 
Ransol. De aperitief staat klaar en we genieten van een echte barbecue in volle 
natuur. Een niet te vergeten namiddag. 
Avondmaal en overnachting hotel***.

8ste dag:
Ontbijtbuffet. Vrije dag. Middagmaal in hotel.
Afscheidsavond en overnachting in hotel****.

9de dag:
's morgensvroeg na het ontbijt vertrekken we uit onze verblijfsplaats richting 
Deinze met de nodige stops onderweg.

1ste dag: 
Via Deinze - Parijs - Orleans - Limoges - Souillac of 
omgeving. Avondmaal en overnachting in Hotel***.

2de dag:
Ontbijtbuffet. We rijden verder richting Soldeu. 
Vrij middagmaal onderweg. Welkomstdrank.
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

3de dag:
Ontbijtbuffet. De drie valleientrip biedt u een overzicht van de 
Andorriaanse valleien. Over de col d’Ordino met een halte bij 
het panoramisch uitzichtpunt Roc de Quer, bereiken we het 
pittoreske dorpje Ordino. Bezoek aan het miniatuurmuseum. 
In Arcalis komen we bij de eeuwige sneeuw. Via La Massana 
en Andorra hoofdstad terug naar Soldeu. Middagmaal in 
Xixireilla. Avondmaal en overnachting hotel****.

ANDORRA 9 DAGEN ANDORRA

Hotel Xalet Montana**** 
Dit hotel laat u genieten van modern comfort zoals het 

zwembad, jacuzzi en fitness. In dit hotel is er een familiale 
en gemoedelijke sfeer. Er is een gezellige bar met speciaal 

cachet, salon, mooi uitgeruste eetzaal met lekkere bufetten. 
Na een actieve dag kan u genieten op een zonnig terras. 

De kamers hebben allemaal balkon, badkamer met 
bad/douche, wc, haardroger, brandkastje, 

TV via satelliet en directe telefoon.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Verblijf in vol pension 

vanaf de 2de dag avond-
maal tot het ontbijt 9ste 
dag;

• 1ste, 2de, 9de dag in half 
pension;

• Welkomstdrank en lokale 
uitstappen;

• Inkomgelden miniatuur-
museum Ordino, zonne-
oven, tandrad-treintje, 
kathedraal en museum;

• Wijn aan tafel in het hotel 
in Andorra;

• Afscheidsfeest met 
sangria;

• Nederlandstalige gids in 

onze verblijfplaats;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en 

reisleider blijven bij u 
gedurende de reis;

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Middagmalen 1ste, 
 2de en 9de dag;
• Eénpersoonskamer 
 toeslag: € 115,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart

Munteenheid:
• Euro

NIEUW

Datum 28 juli
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 860,- pp 23



BERLIJN 5 DAGEN DUITSLAND  RIJKE EN GEVARIEERDE CULTUUR

De Globetrotter maakt een unieke citytrip naar 
de Duitse hoofdstad BERLIJN waar West en Oost één werden. 

We verblijven er in één van de beste hotels in de hoofdstad, met alle comfort. 
In het programma bezoeken we de meeste pittoreske hoekjes en culturele, 

toeristische en historische bezienswaardigheden.
Dat allemaal onder leiding van een ervaren Nederlands sprekende stadsgids.

1ste dag:
We rijden via Deinze, Antwerpen, Eindhoven, Duisburg. Koffiestop. Via Hannover rich-
ting Magdeburg. Vrije lunch. Via Marienburg, de vroegere oude grensovergang van 
West- en Oost-Duitsland (ijzeren gordijn) waar zich nog de oude paviljoenen en con-
troleposten bevinden. Verder naar Brandenburg, Potsdam, en Berlijn. We rijden de 
ruim 3,5 km lange Kurfürstendamm af en bezoeken de gedächtniskirche. Daarna 
nemen we een kijkje in Berlijns grootste warenhuis, het ‘KaDeWe’. 
Avondmaal en overnachting in Hotel Maritim Pro Arte****(*).

2de dag:
We genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Met onze gids verkennen we de stad. 
We wandelen de Friedrichstrasse af en lopen door de duurdere winkelpassages. We 
bezoeken de Gendarmenmarkt. Hier bevindt zich de bekendste chocolaterie van 
Duitsland. Ook brengen we een bezoek aan de Friedrichwerdische Kirche vol 

prachtige sculpturen. Onder de lindebomen bezoeken we de Neue 

Wache van Käthe Kollwitz. Verder langs het Duits Historisch Museum, 

het Museum-eiland met het Pergamon-Museum naar de Berliner 

Domkerk. Daarna te voet tot aan de Nikolaiwijk, het oudste stukje van 

Berlijn. Middagmaal. Na de middag maken we een rondrit door het 

vroegere Oost-Berlijn met de Alexander platz, de Karl Marx Allee. 

We maken een fotostop en wandelen langs de muur van de 

Topografie des Terrors tot aan Check- point Charlie. Te voet langs de 

Friedrichstrasse terug naar het hotel voor een lekkere maaltijd. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Maritim Pro Arte****(*).

3de dag:
Ontbijtbuffet. We wandelen via de fameuze Rijksdag tot aan de 

Brandenburgse Poort met Pariser Platz en langs de Amerikaanse 

ambassade. De Brandenburger Tor was van 1961 tot 1989 het sym-

bool van een gespleten stad. Te voet gaat het naar het Holocaust-

monument met zijn 2751 leisteengrijze grafmonumenten voor de 
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Maritim Hotel Pro Arte****(*)

Alle kamers beschikken over bad, douche, toilet, TV, minibar, 
airco enz. Vrij gebruik van sauna en zwembad. 
Er is een gezellige bar. Je geniet hier tevens van een subliem 
ontbijtbuffet en een verzorgd 3-gangen avondmaal.

Europese joden. Op wandelafstand ligt het 
culturele centrum van Berlijn met de Philharmonie, 
De Potsdammer Platz. Nadien rijden we voorbij de ambassades 
tot aan het kasteel Charlottenburg. We wandelen er in de 
tuinen. Middagmaal. Een boottocht van 1u30 brengt ons via het 
museum Insel tot aan de East-side galerie, het langste stuk 
muur dat is overgebleven in Berlijn. Een verdere stadsrondrit 
brengt ons naar de Bernauer Strasse waar we een film bekijken. 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Vol pension vanaf het 

avondmaal 1ste dag tot 
het ontbijt laatste dag;

• BTW en baantaksen;
• Rondritten ter plaatse;
• ’s Middags is 1 glas bier 

of wijn inbegrepen;
• Toegang tot alle beziens-

waardigheden zoals 
beschreven in het 

 programma;
• Kamer met bad/douche, 

toilet en TV;
• Boottocht op de Spree;

• Ervaren chauffeur en 
 reisleider blijven bij u 

gedurende de ganse 
reis.

 
Niet inbegrepen:
• Drank aan tafel in het 

hotel;
• Middagmaal 1ste en 
 laatste dag;
• Persoonlijke uitgaven;
• Eénpersoonskamer 
 toeslag: € 95,-;
• Reisverzekering.

We lopen 
langs een stuk van 
de “Muur” en de vroegere 
Verzoeningskapel. Via de Prenzlauer Berg en 
het Kollwitzplein gaat het naar de Hackescher Markt. 
We slenteren door de pittoreske straatjes terug naar het hotel. 
Het avondlijk verlicht centrum van Berlijn nodigt ons uit tot een wandeling.
Avondmaal en overnachting in hotel Maritim Pro Arte****(*). 

4de dag: Berlijn - Potsdam 
Ontbijtbuffet. Lekker uitslapen en nadien vrije tijd met winkel en shopping 
mogelijkheden in de buurt. Kort voor de middag rijden we naar Potsdam. 
Middagmaal. Om 14u00 maken we met een plaatselijke gids een rondrit langs 
de voornaamste bezienswaardigheden. Het historisch stadskanaal, de 
Hollandse wijk, Schloss Cecilienhof, het Schloss en Park Sanssouci met zijn 
majestueus park enz… Daarna bezoek aan het park en kasteel. 
Avondmaal en overnachting in hotel Maritim Pro Arte****(*).

5de dag: Berlijn - Deinze
Ontbijtbuffet. We nemen afscheid van Berlijn en rijden via Magdeburg en 
Hannover naar Duisburg - Venlo - Antwerpen en Deinze.

Datum 21 april en 12 augustus
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 5 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

april € 695,- pp
augustus € 665,- pp
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WILDER KAISER 5 DAGEN DUITSLAND  ADVENT IN WILDER KAISER
Beleef een adventstijd midden in de Beierse en 

Tiroler Alpen met zijn vele Kerstmarkten. Geniet ook 
van de vele Kerstmarkten in Prien, Innsbruck, Kufstein, 

Rosenheim… Als hoogtepunt brengen we een kleurrijke 
avond door in de Kloosterkerk Reisach met het 

"Reisacher hertenspel" met muzikale begeleiding. 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Verblijf in half pension 

vanaf de 1ste dag avond-
maal tot het ontbijt laatste 
dag;

• Eén avond live muziek;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en gids 

blijven bij u ter plaatse;
• Extra gids ter plaatse 

zoals beschreven in het 
programma;

• Bezoek Kerstmarkt 
Rosenheim met reisleider;

• Rondrit naar Sudenfeld, 
Tatzlwurm, Tegernsee, 
Kufstein. 

• Een glas sekt ter begroe-
ting op de Sudelfeldkopf

• Beierse avond met 
Beierse Schmankel-
menu, groot salade    

 buffet, live muziek;
• Candlelight-Diner;

• fakkel-wandeling met tus-
sen stop voor een 
Jägerthee;

• Reisacher advent met 
"Reisacher hertenspel" 
omlijst met muziek in het 
mooie klooster "Reisach";

• rondrit met gids naar Reit 
im Winkl, Chiemsee en 
aansluitend 
"Kaiserschmarrn" in hotel;

• Vrije gebruik van de well-
ness, binnenbad van 30 
graden, Finse sauna, 
aroma dampbad, 
Infrarood cabine, fitness 
ruimte.

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Middagmalen, dranken 
 tijdens de maaltijden;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 65,-;
• Reisverzekering.

Dit is een familiaal hotel met rustig gelegen in 
Oberaudorf bij de Beierse Alpen. Gasten kunnen 
gratis gebruik maken van het overdekte zwembad, 
de sauna en een fitnessruimte en Spa waar je tegen 
betaling kan genieten van massages of cosmetische 
behandelingen. Alle kamers zijn ingericht in een 
traditionele Alpine-stijl en beschikken over een balkon 
of terras, een eigen badkamer met haardroger. Het 
restaurant biedt een panoramisch uitzicht op het 
Kaisergebergte. Wilder Kaiser behoort tot een van de 
mooiste landschappen van Europa. 

Sporthotel Wilderkaiser**** 

1ste dag: 
Vertrek Deinze - Keulen - Frankfurt - München - Oberaudorf.
Avondmaal en overnachting in Sporthotel Wilderkaiser****.

2de dag: 
Na het ontbijtbuffet, is er een begeleide rondrit door Oberaudorf, naar het 
Karmelitenklooster Reisach en het ski- en wandelparadijs Sudenfeld. We genieten 
van een begroetingscocktail. Daarna rijden wij naar Bayrischzell aan de Tegernsee. 
Vrije lunch in Bräustüberl Tegernsee. Terugrit met een pauze in Kufstein. `s Avonds 
Bayerische Schmankerlmenu met live-muziek.

3de dag: 
Ontbijtbuffet. We brengen een begeleid bezoek aan Rosenheim om nadien door te 
rijden naar Innsbruck, de hoofdstad van de Alpen. Vrije lunch in Innsbruck.
`s Avonds 4-gangen Candle-Light-Diner in hotel. Na het avondmaal maken we nog 
een fakkelwandeling.

4de dag: 
Ontbijtbuffet. Vandaag maken we een rondrit via Reit im Winkl, Chiemsee, Walchsee 
en brengen we een bezoek aan de Kerstmarkt in Prien aan het meer. In de late 
namiddag krijgen we Kaiserschmarrn (soort van pannekoek) in het hotel. Na het 
avondmaal gaan we richting Reisacher voor het adventsmoment in de Kloosterkerk. 
Op het programma staat dit jaar een Kerstverhaal met kerstliederen, een harpeniste 
en kamermuziek brengen dit geheel tot een onvergetelijke avond.

5de dag: 
Ontbijt. Via München - Frankfurt - Keulen - Deinze en de verschillende afstapplaat-
sen.

NIEUW

€ 395,- pp

Datum 6 december
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 5 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.
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1ste dag: 
Vertrek Deinze - Saint Vincent. 
Avondmaal en overnachting in het Parc Hotel Billia****.

2de dag:  
ontbijtbuffet. We rijden verder richting Elba. Via Piombino maken we de overtocht 
naar het wonderlijke eiland Elba. 
Avondmaal en overnachting in hotel Hermitage*****.

3de tot 8ste dag: 
Deze periode kan u kiezen tussen vrije tijd om te genieten van het hotel en de 
omgeving of samen op ontdekking gaan met onze autocar. De uitstappen zijn ter 
plaatse te regelen in samenspraak met de chauffeur en gids en volgens de weers-
omstandigheden.
Volgende uitstappen staan op het programma:
• Portoferraio, de hoofdstad met veel geschiedenis uit de napoleontische tijd.
• Marciana met Marciana Marina met zijn leuke wandelpromenade langs de baai 

en Marciana Alta waar men met de zetellift Monte Capanne bereikt het hoogste 
punt van Elba 1019m

• Porto Azzuro, klein dorp met steile straatjes aan de haven waaruit verscheidene 
excursies kunnen geboekt worden met de boot.

• Capoliveri, ligt bovenop een kleine heuvel met prachtige vergezichten.
• Poggio, Rio Marina, Rio nell’Elba,…

9de dag:  Ontbijtbuffet. Vandaag nemen we de overzet naar Piombino en rijden we 
verder richting Como of omgeving voor avondmaal en overnachting in Hotel****.

10de dag:   
Ontbijtbuffet. Vandaag rijden we verder richting Deinze en de verschillende afstap-
plaatsen.

ELBA 10 DAGEN EEN PARELTJE IN DE MIDDELLANDSE ZEE
Er zijn maar weinig toeristische oorden in de wereld die 

zo'n rijk en gevarieerd geheel bieden op zo weinig 
vierkante kilometers; van de diepten van de kust, het 

onderzeese paradijs, tot aan de bergen bedekt met 
eeuwenoude bossen, van de stranden en de kloven met 
hun typische mediterrane struikgewas, tot aan de kleine 

gehuchtjes in de heuvels. Napoleon liet ondanks de 
korte duur van zijn bewind opvallende herinneringen na. 

De beroemde wijnen en de excellente keuken naast de 
onbedorven zee, het milde klimaat en de frisse en heldere 

lucht maken Elba tot een gezonde verblijfplaats en een ideale 
plek voor toerisme door alle seizoenen heen.

ligt te midden het weelderig groen van het nationale 
park van Toscane, direct aan een prachtig zandstrand 

aan de baai van Biodola. Het hotel beschikt over 
een aantal luxe sport- en wellnessvoorzieningen. 

Hotel Hermitage bestaat uit diverse kleine villa's die 
vanaf hun patio of balkon uitkijken op het strand. 

Het complex biedt alles wat u nodig heeft voor 
een aangenaam verblijf. Het hotel beschikt over 3 

zoutwaterbaden, tennis, volleybal of voetbal, pilates 
lessen en een golfbaan (9 holes). Hotel Hermitage heeft 
een eigen aanlegsteiger waar u boten kan huren, gaan 

snorkelen, of duiklessen nemen in de duikschool. In de 
buurt vindt u diverse mountainbikeroutes en het hotel 

zelf heeft een wandelroute van 3 kilometer. Dit hotel 
staat bekend om zijn uitstekende keuken.

Hotel Hermitage***** 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Verblijf in half pension 

vanaf 1ste dag avond-
maal tot het ontbijt 

 laatste dag;
• Hotels**** en hotels*****;
• Overtochten heen en 

terug naar het eiland;
• Uitstappen met de auto-

car zoals beschreven in 
het programma;

• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en reis-

leider blijven bij u ter 
plaatse.

Niet inbegrepen: 
• Lunches;
• Dranken bij de maaltijden;
• Persoonlijke uitgaven;
• Alle inkomgelden, boot-

tochten, musea,…
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: €140,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd 

NIEUW

Datum 19 september
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 65 p.p.

€ 1.175,- pp 27



VALLE D’AOSTA 7 DAGEN ITALIË DE VERBORGEN PAREL VAN ITALIË      

De Noord-Italiaanse regio Valle d’Aosta is meer dan een 
waar outdoor paradijs. Het is niet alleen de perfecte regio voor de 

actieve vakantieganger, ook de minder actieve reiziger die meer van 
wellness en relaxen geniet komt hier aan zijn trekken. Vanaf de 

middelhoge bergen wordt het dal bewaakt door tientallen kastelen en 
burchten. Toerisme is in Valle d’Aosta de belangrijkste bron van inkomsten.

1ste dag: 
Deinze - Antwerpen - Luxemburg - Straatsburg - Basel - Montreux - de San 
Bernardino tunnel - St. Vincent. Avondmaal en overnachting in Hotel****.

2de dag:
Ontbijtbuffet. We rijden verder langs Cogne. Hier nemen we een korte stop en genie-
ten we van het spectaculair zicht op de Lillaz watervallen. 
Samen nemen we een lunch in een agri-toerisme restaurant “Lou Bequet”. We genie-
ten van het dorp Cogne met zijn prachtige uitzichten en lokale artikelen. Bij de terug-
keer naar het hotel bezoeken we nog het Park Animalier. 
Avondmaal en overnachting in het hotel****.

3de dag:
Ontbijtbuffet. We bezoeken Castello di Issogne. Dit kasteel valt op 

door zijn bijzondere decoraties, zoals de smeedijzeren fontein in de 

vorm van een granaatappelboom. We bezoeken ook het grootste 

Grotta di Stagionature van Fontina kaas. Het "rijpen", en in geval van 

kleine productiepartijen ook het "kazen", geschiedt in natuurlijke tuf-

steengrotten of in ondergrondse ruimten waarin de vereiste versheid 

en de typische organoleptische eigenschappen van de kaas kunnen 

worden verkregen. Hier gaan we natuurlijk ook proeven van de sei-

zoensproducten met een glas wijn. In de namiddag genieten we van 

de Romeinse boog van Augustus, Porta Praetoria, het Romeins thea-

ter, Sant’Orso. 

Avondmaal en overnachting in het hotel****.
 
4de Dag: Torino
Ontbijtbuffet. Onze uitstap vandaag gaat naar Torino. We bezoeken er 

de bezienswaardigheden van de stad waaronder de Poorten van de 

Romeinse stad Augusta Taurinorum (Porta principalis) en de overblijfse-

len van het middeleeuwse kasteel. De buurt van de Market kenmerkt 

de Porta Palazzo en het Museum van de Oudheid. Langs de Via XX 

Settembre kunt u genieten van de overblijfselen van het Romeinse 

Amfitheater. Piazza Castello is het centrum en het hart van de stad met 

talrijke monumenten. Dit plein, omringd door arcades, vertegenwoor-

digt de kern waaruit de stad zich heeft ontwikkeld sinds de Romeinse 

tijd. In het midden staat de Palazzo Madama, het middeleeuwse kas-

teel met oude Romeinse poorten en een imposante gevel, die toege-

voegd werden in de 18de eeuw. De belangrijkste hoofdassen zijn de 

Via Roma, de Via Pietro Micca, de Po Straat en de voetgangerszone 

Garibaldi (een van de langste in Europa). Er is een aanzienlijk deel aan 

administratieve en commerciële instellingen en er is het Paleis van de 

Regionale Raad van de Prefecture, de secretariaten, de Armeria Reale 

en de Koninklijke Bibliotheek (die werken van Leonardo da Vinci 

bewaart). We laten u ook genieten van vrije tijd in deze prachtige stad.

Avondmaal en overnachting in hotel****.

5de dag: 
Ontbijtbuffet. Bezoek aan Fort Bard. Dit is een versterkt gebouw uit de 

19e eeuw gelegen op een rotsachtige prominentie boven Bard. 28



Grand Hotel Billia****

Alle kamers hebben bad/douche, toilet, Multimedia TV, 
haardroger, safe, minibar, thee- en koffie faciliteiten. 
We genieten van ontbijtbuffetten en verzorgde 3-gangen 
maaltijden.

Fort Bard is volledig gerestau-
reerd na vele jaren van verwaarlozing. In 
2006 werd het tentoongesteld voor toeristen als het Museum 
van de Alpen. Het fort ligt aan de ingang van de Valle d’Aosta 
en is gelegen in een smalle kloof boven de Dora Baltea rivier. 
Deze kloof is een historische route tussen Italië en Frankrijk. 
De lunch is voorzien in het huis van Bertolin met een bezoek 
aan de productie van charcuterie, vers pluimvee, gerookte en 
gepekelde vleeswaren. In de namiddag gaan we naar Cervina 
en bewonderen we het Blue Lake en de 4478 m hoge 
Matterhorn, één van de bekendste bergen ter wereld, gelegen 
in de Walliser Alpen. De berg is reeds door heel veel mensen 
beklommen. We bewonderen ook Gola di Busseraille die wel 
tot 100m diep gaat. Op het einde hebben we de spectaculaire 
waterval van 36m hoogte. Na dit alles kan je, voor wie dit 
wenst, genieten van de Thermale baden van Saint Vincent.
Avondmaal en overnachting in het hotel****.

6de dag:
Ontbijtbuffet. Het Val Veny is een bergdal in de Italiaanse provin-
cie Aosta. De vallei is uitgesleten door de rivier de Dora di Veny 
die ontspringt op de 2514 meter hoge Col de la Seigne die de 
grens met Frankrijk vormt. In het dal, dat behoort tot de 
gemeente Courmayeur, liggen geen grote permanent bewoon-
de plaatsen. Aan de noordzijde verheft zich het massief van de 
Mont Blanc. Er is ook een bezoek aan het heiligdom “Notre 
Dame de la Guerison”. We trekken door tot aan het Meer van 
Miage. Dit is een meer gevormd door de gletsjers van de Mont 
Blanc. We genieten van een lunch met lokale producten in een 

Onze service:
• De reis per luxe autocar;
• Alle uitstappen in het 
 programma;
• Plaatselijke gidsen;
• Verblijf in vol pension 

vanaf het avondmaal 1ste 
dag tot het ontbijt van de 
laatste dag;

• Eenvoudige middag-
 malen;
• Kamers met bad/
 douche, WC, TV en 
 airconditioning;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en 
 reisleider blijven bij u ter 

plaatse.

Niet inbegrepen: 
• Dranken en Persoonlijke 

uitgaven;
• Middagmalen 1ste en 

laatste dag;
• Alle inkomgelden volgens 

onze bezoeken;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 324,-;
• Reisverzekering.

plaatselijke berghut. 
We bezoeken het Italiaanse 
Val Ferret richting Entrèves bij Courmayeur 
en de Col du Grand Ferret. Dit is een zijdal van het 
Valle d’Aosta. De noordwest helling van het dal wordt gevormd 
door bergen van het oostelijke Mont Blanc massief met hoge toppen zoals de 
Grandes Jorasses (4201m) en de Mont Dolent (3819m), waaruit veel gletsjers 
stromen. Beide kanten van het dal zijn bezaaid met klim- en wandelroutes. 
Avondmaal en overnachting in het hotel****.

7de dag:
Ontbijtbuffet. We vertrekken terug via de San Bernardino tunnel richting 
Montreux - Basel - Straatsburg - Luxemburg - Antwerpen - Deinze.

Datum 07 juli en 11 september
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 7 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.110,- pp 29



TOSCANIË 10 DAGEN ITALIË  

Een prachtige reis gevarieerd door een 
combinatie van het schilderachtige Toscane en het 

wondermooie eiland Elba. We ontdekken steden zoals Lucca, Firenze, 
San Gimignano, Siena en Pisa… Eén voor één pareltjes van Toscane. 

Een verblijf op het grootste en mooiste eiland van Toscane mag je voor geen 
geld missen. Het fascineert door zijn mooie uitzichten en sierlijke baaien. 

Een mooiere verblijfplaats in ballingschap kon Napoleon zich niet indenken. 
We bezoeken er tevens de Villa. Vergeten we ook even niet het 

culinaire met de wijnen en de heerlijke pasta’s.

1ste dag:
Deinze - Antwerpen - Brussel - Luxemburg - Metz - Straatsburg - Colmar - (Vrij mid-
dagmaal) - Basel - Bern - Montreux - Martigny. 
Avondmaal en overnachting in hotel****.

2de dag:
Ontbijtbuffet. Over de beroemde Simplonpass naar Stresa aan het Lago Maggiore. 
Kort bezoek. Via Novara - Alessandra - Genova - Rapallo - La Spezia en Lucca.
 Van hieruit maken we mooie uitstappen.
Avondmaal en overnachting in hotel****. 

3de dag:
Ontbijtbuffet. De weg voert ons naar Pisa waar we een bezoek 
brengen aan deze merkwaardige stad. Vervolgens brengen we ook 
een bezoek aan onze verblijfplaats Lucca met zijn enorme vestingmuur. 
Tevens geniet u hier ook van vrije tijd.
Avondmaal en overnachting hotel****.

4de dag: Firenze
Ontbijtbuffet. We maken ons op voor één van de parels van deze reis. 
Met de trein brengen we een bezoek aan Firenze. Onder impuls van 
Gosimo il Vecchio werden kerken, paleizen en bibliotheken gebouwd 
door de beste architecten en kunstenaars uit zijn tijd. We maken een 
begeleid bezoek aan de Dom en het Baptisterium met de beroemde 
poorten, de Piazza Michelangelo, de Campanille en de “Ponte 
Vecchio”, de bekendste brug over de Arno rivier. Na de 
stadsbezichtiging vormt het centrum van Firenze een oase aan 
kunstwerken, design, mode, exclusieve kleding en juwelen. Terug naar 
ons verblijfshotel te Lucca.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

5de dag:
Ontbijtbuffet. Van Lucca gaat het richting San Gimignano. Dit stadje ligt 
op de pelgrimsroute en bracht zo veel rijkdom met zich mee. Na de 
2de wereldoorlog brachten wijnbouw en toerisme welstand. Heden ten 
dage zijn er veel winkels en kunsthandelaars. Een bezoek aan dit 
stadje geeft u een opwindend en wonderlijk gevoel. Via Voltera en 
Cecino naar Piombino waar we ons opmaken voor de overtocht naar 
het wonderlijke eiland Elba.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

6de dag: Elba
Ontbijtbuffet. We brengen een bezoek aan de villa van Napoleon die 
zich geen mooiere verblijfplaats kon indenken. Nadien bezoeken we 
de burcht van Portoferraio. De burcht en zijn omwalling domineert de 
volledige omgeving. Nadien maken we een prachtige 
verkenningsrondrit op dit eiland. Met 140 km kustlijn is het een aards 
paradijs voor iedereen die houdt van een blauwe zee, kleine dorpjes 
op de bergwanden, luxueuze villa’s en smaragdgroene meren. Hier 
geniet je van iedere baai.
Avondmaal en overnachting hotel****.30



Hotel****

Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, toilet, TV en 
telefoon. ‘s Morgens steeds ontbijtbuffet en ‘s avonds 
verzorgd 3-gangenmenu.

7de dag:
Ontbijtbuffet. Terug voor de 
overtocht naar Piombino. Via een onvervalst Toscaans land-
schap en kleine schilderachtige wegen gaat het naar Grosseto, 
Montalcino, Pienza en Siena. Eén van de belangrijkste steden in 
Italië. Door zijn ligging op drie heuvels stelt Siena haar hart voor 
u open.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

Onze service:
• De reis per luxe autocar;
• Verblijf in half pension 

vanaf de 1ste dag 
 ’s avonds tot de 10de 

dag ’s morgens;
• Kamers met bad/
 douche, WC, TV en 
 telefoon;
• Alle uitstappen zoals 
 in het programma 

beschreven;
• Trein van Lucca naar 
 Firenze H/T;
• Overtocht Elba H/T;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en 
 reisleider blijven bij u 
 terplaatse;
• Dure stadstaksen.

Niet inbegrepen:
• Dranken en Persoonlijke 

uitgaven;
• Middagmalen;
• Alle inkomgelden, 
 boottochten, metro, 
 liften, treintjes, musea en 
 kastelen: € 65,- p.p.;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 230,-;
 PS.: beperkt aantal 
• Reisverzekering.

Munteenheid:
• Zwitserse Frank/Euro
 € 1 = 1,20 CHF

8ste dag:
Ontbijtbuffet. We brengen 
een bezoek aan de mooie stad Siena met 
zijn Piazza Matteoti, de schelpvormige Piazza del 
Campo en de Dom waar de mozaïeken fonkelen in de voorgevel. 
172 pausen en koningen kijken streng neer op de vaardig ingelegde 
marmeren vloeren. Vrije tijd om de stad op eigen houtje verder te ontdekken.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

9de dag.
Ontbijtbuffet. Via Siena richting autostrade naar Firenze - Bologna - Modena. 
Verder over de Brennerpass naar Innsbruck richting St. Anton am Arlberg. 
Avondmaal en overnachting in Landeck, hotel****.

10de dag:
Ontbijtbuffet. Via de Arlbergtunnel naar St. Gallen - Winterthur - Zurich - Basel - 
Luxemburg - Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Datum 31 augustus
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.135,- pp

TOPPER
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ROME - VENETIË 9 DAGEN ITALIË  

Deze grote Italië rondreis doet u genieten van 
talrijke steden die allemaal op hun eigen beurt heel wat 

geschiedenis achter de rug hebben en die allemaal typische gebouwen,
kerken en paleizen tellen. Rome, Assisi, Ravenna, Padova en Venetië 

weten u elk te boeien op hun manier.

1ste dag:
Deinze - Antwerpen - Luxemburg - Straatsburg - Bazel - Bern - Montreux - Naters.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

2de dag: 
Ontbijt. Naters - Simplon pas - Milaan - Bologna - Firenze - Orvieto - Rome.
Avondmaal en overnachting in Rome in hotel****.

3de dag: 
Ontbijt. Bezoek aan Vaticaansstad met de St. Pieters basiliek, Het St. Pietersplein en 
het Vaticaans Museum met de sixtijnsekapel (schilderingen van Michelangelo). 
Afhankelijk van de tijd doen we een wandeling langs de Engelenbrug naar de 
Engelenburcht. 
Avondmaal en overnachting in Rome in Hotel****.

4de dag: 
Ontbijt. Vandaag bezoeken we eerst het klassieke Rome met het 
Colosseum, de boog van Constantijn, het forum Romanum en het 
Capitool. Vervolgens wandelen we langs de Piazza Venezia naar de 
Trevi fontein, het Pantheon en de Piazza Novone. Langs de beroemde 
winkelstraat de Via Condotti komen we aan op de Piazza di Spagna 
met de Spaanse trappen. 
Avondmaal en overnachting in Rome in Hotel****.

5de dag:
Ontbijt. We verlaten Rome en rijden richting het noorden. 
We bezoeken de beroemde Trevi fonteinen. Nadien nemen we 
de autostrade via Terni naar Assisi. We bezoeken er de befaamde 
boven- en benedenkerk en het graf van Franciscus van Assisi. 
We maken een wandeling door het mooie gerestaureerde stadje.
Avondmaal en overnachting in Assisi in hotel****.

6de dag:
Ontbijt. We verlaten Assisi en rijden richting Perugia. Via Perugia gaat 
het richting Ravenna voor een bezoek aan de stad. Een kennismaking 
met Ravenna vang je best aan op de “Piazza del Popolo” in het cen-
trum van de stad. De voornaamste bezienswaardigheden bevinden 
zich immers in de buurt, naarmate je verder van het centrum afdwaalt 
worden de gebouwen recenter omdat een deel van de stad zwaar 
gebombardeerd werd tijdens de jongste Wereldoorlog. Als je ook maar 
een greintje gevoel voor kunst heb moet je Ravenna aandoen. 
De stad wordt immers beschouwd als een belangrijke schatkamer van 
vroegchristelijke en Byzantijnse kunst, denk maar aan de mozaïeken. 
Verder is er Basilica di Sant-Apollinare Nuovo uit de 6de eeuw die 
behoort tot de UNESCO. Een interessante plaats in de provincie 
Ravenna is Faenza. In de naam van het plaatsje herken je het woord 
“faience”. Al sinds de 12de eeuw is het stadje bekend om de verwer-
king van keramiek. Nadien gaat het verder richting Padova voor 
bezoek aan de stad met de Basilica di Sant’Antonio. Het is een zeer 
weelderige kerk die gebouwd werd in de 13de eeuw om de botten 
van de heilige Antonius van Padua te herbergen. Die is tot op de dag 
van vandaag één van de populairste heiligen van Italia. Als je iets kwijt 
bent, roep je hem aan. Getuige de vele bedevaartgangers die elk jaar 
de kerk bezoeken. Voor de kerk staat het Monumento al Gattamelata. 
Dit magnifieke bronzen ruiterstandbeeld wordt wel het grootste mees-32



Hotels*** en ****

Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, toilet en TV. 
‘s morgens is er ontijtbuffet en ’s avonds is er buffet of een 
3 gangen menu

terwerk van Donatello genoemd. Een 
andere reden waarom mensen een bezoek bren-
gen aan de stad is de Cappella degli Scrovegni. Deze kapel 
werd in 1303 gebouwd in opdracht van de heer Scrovegni. Wat 
de kapel zo uniek maakt zijn de fresco-cycli die de schilder 
Giotto heeft aangebracht. Naast de expressiviteit die zo ken-
merkend is voor Giotto, schildert hij hier, in tegenstelling tot wat 
in die tijd gebruikelijk was, zijn voorstellingen in perspectief. Dit 
geeft een enorme ruimtelijkheid aan het werk. Het werk was 
één van de grootste inspiratiebronnen voor veel kunstenaars uit 
de Renaissance.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

7de dag:
Ontbijt. We maken ons op voor een ganse dag om Venetië te 
verkennen. Via Trochetto varen we per boot over het Canale 
Grande naar het St. Marcoplein van Venetië. De Canale Grande 
is de grootste en prachtigste rivier van Venetië. De adembene-
mende gevels aan het water zijn de échte blikvangers. Maar 
ook de enorme paleizen laten niemand onberoerd. Bovendien 
wordt het kanaal volledig overspannen door de wereldberoem-
de Rialtobrug. Langs de Canale Grande staat de basiliek van 
Santa Maria della Salute die een bijzondere pracht uitstraald. 
Het gebouw werd opgetrokken ter ere van het verdrijven van de 
pest. Baldassare Longhena ontwierp de achthoekige basiliek 
die in 1687 geopend werd. Aan het beroemde San Marcoplein 
ligt o.a. het ‘Palazzo Ducale’ of Dogepaleis. Vroeger woonde 
hier de politieke leider van de Republiek Venetië. Aan dit impo-
sante bouwwerk werd gewerkt tussen 1309 en 1424. Naast 
het Dogepaleis ligt een zo mogelijk nog indrukwekkender 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Logies op basis van half 
 pension vanaf de 1ste 

dag ’s avonds tot de 
 laatste dag ’s morgens;
• Stedentaks in Rome 
 € 6 p.p. per nacht;
• Parkinggelden;
• Alle uitstappen ter plaatse;
• Hotels*** en****;
• BTW en baantaksen op 
 buitenlandse wegen;
• Ervaren chauffeur en 
 reisleider blijven bij u ter 

plaatse.

Niet inbegrepen:
• Drank en persoonlijke 
 uitgaven;
• Boottochten, metro en
 inkomgelden: € 80,- p.p.
• Alle middagmalen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 229,-;
• Reisverzekering. 

65 plussers: 
• In vele plaatsen gratis 
 toegang in Musea mits 

voorlegging identiteitskaart

gebouw, de Basiliek van 
San Marco. Het gebouw is eigenlijk 
een kathedraal en ook de grootste kerk 
van Venetië. De basiliek wordt beschouwd als één van de 
mooiste in heel Europa. Ponte dei Sospiri of De ‘Brug der Zuchten’ is 
een klein bruggetje tussen het Dogepaleis en de gevangenis die erachter ligt. 
Natuurlijk genieten we niet alleen van deze mooie gebouwen maar laat een 
terrasje ons ook van de sfeer genieten die er heerst in Venetië. Na een 
onvergetelijke dag rijden we terug richting Padova. 
Avondmaal en overnachting in hotel****.

8ste dag: 
Ontbijt. Via Padova - Verona - Milaan - Como - Lugano - St. Gottard naar 
Luzern of omgeving.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

9de dag:
Ontbijt. Luzern of omgeving - Bazel - Metz - Straatsburg - Luxemburg - 
Antwerpen - Deinze.

Datum 10 mei
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.035,- pp 33



BARCELONA - MALGRAT DE MAR 9 DAGEN SPANJE  

Malgrat de Mar is de plaats waar je moet zijn als je optimaal 
wil genieten van zon, zee, strand en cultuur. Het is een heerlijke badplaats 

met een lange boulevard met tal van winkels, restaurants en bars.
Onder leiding van een gids brengen wij gedurende 3 dagen een 
bezoek aan Barcelona. Een wandeling langs de Ramblas die de 

Plaça Catalunya met de haven verbindt is een must. In de omgeving ligt de 
Barrio Gótico waar we de eeuwenoude geschiedenis van de stad terugvinden. 

Barcelona is de stad van de wereldberoemde modernistische architect 
Gaudí die een onmiskenbare stempel heeft achtergelaten: o.a. de 
Sagrada Familia, la casa Pedrera het Parc Güell en nog veel meer. 
Op de berg Montjuic vinden we het voetbalstadion Nou Camp van 

FC Barcelona en het Fundaciò Joan Miró. Barcelona is een aangename 
wandel- en winkelstad waar we volop van genieten tijdens deze uitstappen.

Aqua Hotel Bella Playa***

Is op loopafstand van het strand en de levendige langgerekte 
promenade van Malgrat de Mar. Het hotel beschikt o.a. over 
een openluchtzwembad, een overdekt zwembad. Tegen 
betaling kun je gebruik maken van wifi en kun je biljarten. 
Voor een hapje en een drankje kun je terecht in het restaurant, 
de bar of snackbar. Aquahotel Bella Playa ligt op ca. 250m 
van het strand en de levendige promenade met diverse leuke 
winkeltjes, bars en restaurants. Malgrat de Mar en Santa 
Susanna zijn door middel van deze promenade met elkaar 
verbonden. Santa Susanna heeft een breed zandstrand met 
veel pijnbomen, zodat je ook in de schaduw kunt liggen. 

Reisinfo:
Antwerpen Crown Plaza: 13u15

Sint-Denijs-Westrem Carrefour: 14u15
Garage De Globetrotter: 15u00

PS: Afstapplaatsen volgens afspraak.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Ervaren chauffeur en reis-

leider blijven bij u ter 
plaatse;

• Kamers met airconditio-
ning, bad/douche, toilet 
en TV.;

• half pension;
• Extra ontbijt bij aankomst 

+ middagmaal bij vertrek;
• Vervoer 3 dagen 

Barcelona;
• BTW en baantaksen. 
• In samenwerking met 

Thomas Cook.

Niet inbegrepen:
• Drank aan tafel;
• Middagmalen;
• Persoonlijke uitgaven;
• Maaltijden tijdens de 

heen-en terugreis;
• inkomgelden;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 90,-;
• Reisverzekering.

Datum 17 mei en 30 september
Vertrek Deinze 15u00 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen

€ 460,- pp

NIEUW
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SALOU 10 OF 12 DAGEN SPANJE 
SUPER HOTEL

Als mooiste plaats aan de Costa Dorada kiest De Globetrotter 
al jaren voor Salou. Nog steeds is dit de ideale vakantieplaats 

bij uitstek. Je kan er ieder periode van het jaar verblijven. 
Het fijn en goudkleurig zandstrand, de moderne jachthaven 

en het veilig gevoel voor zwemmers zijn enig in Spanje. 
Bovendien renoveert de stad zelf heel veel om het de 

toeristen nog beter naar hun zin te maken. Hierdoor is 
Salou een veilige en sfeervolle stad geworden. Sporten, 

gastronomie, winkels, boetiekjes, bars en pubs geven je de 
mogelijkheid om van een onvergetelijke vakantie te genieten. 

U vind er natuurlijk ook de rust. We kozen hier één 
van de beste hotels in Salou, Hotel Olympus Palace****. 

Heenreis: Via de verschillende opstapplaatsen over de autostrade naar Reims - 
Lyon - Orange - Spaanse grens - Salou.

Terugreis: Zelfde als de heenreis met de nodige stops.

Verblijf: Wij bieden u een verblijf aan in vol pension, vanaf de 2de dag ’s morgens tot 
en met het middagmaal van de voorlaatste dag.

Mogelijke uitstappen vanuit Salou:
Barcelona (1 dag): De hoofdstad van Catalonië. Bezoek aan de Sagrada Familia - 
Ramblas - Montjuïch - voetbalstadion F.C. Barcelona.

Reisinfo:
Antwerpen Crown Plaza: 12u15
Sint-Denijs -Westrem Carrefour: 13u15
Garage De Globetrotter: 14u00
PS: Afstapplaatsen volgens afspraak.

HIER VOELEN BELGEN ZICH THUIS!
Het prachtige 4 sterrenhotel bevindt zich direct in de voetgangerszone van 

Salou op 200 m van het strand. Het hotel beschikt over airconditioning in 
de eetzaal, bar en TV-Zaal. De luxe kamers hebben airconditioning, bad/

douche, telefoon, Flat screen TV en terras. Op het dakterras gratis ligzetels, 
klein zwembad en hydromassage. De maaltijden zijn overvloedig en in 

buffetvorm. Eén keer in de week is er ’s avonds Cava en worden er speciale 
gerechten als zalm, scampis, kwartels en andere geserveerd. Twee keer per 

week zijn hier tapas. Ook kan je je eigen steak laten klaar maken door de 
chef-kok. Er is ook een kaas- en worstenhoekje in het hotel. Tevens is er 

een groot aanbod aan desserts! Elke avond is er ook amusement en zijn de 
prijzen in bar en het restaurant voor de dranken zeer goedkoop.

Hotel Olympus Palace**** 

Onze service:
• Reis per luxe autocar met 

ervaren chauffeurs;
• Kamers met airconditio-

ning, bad of douche, WC 
en flat screen TV;

• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur blijft bij 

u ter plaatse;
• Vol pension vanaf het 

ontbijt 2de dag (bij aan-
komst in het hotel) tot het 
middagmaal laatste dag 
(bij vertrek uit het hotel).

• In samenwerking met 
Thomas Cook.

Niet inbegrepen:
• Drank aan tafel;
• Persoonlijke uitgaven;
• Maaltijden tijdens de 

heen- en terug reis;
• Facultatieve uitstappen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: 
 juli € 220,-; 
 september € 120,-;
• Reisverzekering.

Datum 17 juli en 04 september
Vertrek Deinze 14u00 - Garage De Globetrotter
Duur juli 12 dagen - september 10 dagen
Kinderen tem 02 jaar: € 0 - tem 12 jaar: € 300

Kinderkorting enkel geldig op de kamer van 
2 volbetalende ouders

juli € 850,- pp
september € 620,- pp

35



KROATISCH “CALIFORNIË”10 DAGEN KROATIË 

De Kroatische zeekust, zijn pitto  reske en schilderachtige stadjes die 
zich als een parelsnoer langs de kust slingeren, zijn cultuur, krijt rotsen 
en geurende pijnbomen nemen u mee. Met zijn gastvrij heid, uitgelaten 

feesten, héérlijk geurende gegrilde vis en een boeket van rode wijn. 
Met steden als Zagreb, Split, Dubrovnik en de talrijke mooie eilanden 

en natuurparken, heeft dit land héél wat te bieden. 
Het is een reis die u zal laten genieten en watertanden van zoveel moois.

1ste dag: 
Deinze - Antwerpen - Keulen - Frankfurt - Würzburg - München - Bad Aibling. 
Avondmaal en overnachting in hotel****.

2de dag: 
Ontbijtbuffet. Salzburg - Vilach - Bled - Ljubljana - Zagreb. 
Aankomst in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië, waar heel wat kunst en cultuur is. 
Zagreb heeft heel wat barokke gebouwen en vele parken in een mooie omgeving. 
Avondmaal en overnachting in hotel****.

3de dag: 
Ontbijtbuffet. Nadien rijden we landinwaarts richting Plitvice meren. We 

bezoeken één van de spectaculairste natuur wonders van Kroatië. 

Tegen de avond bereiken we via de autostrade de havenstad Split.

Avondmaal en overnachting in hotel***.

4de dag:
Ontbijtbuffet. We bezoeken met een plaatselijke gids de belangrijkste 

bezienswaardigheden van de “kustmetropool met zijn keizerskroon”, 

waar in het overweldigend paleis de Romeinse keizers prijken. Vrije tijd. 

Na de lunch bereiken we de prachtige Makarska rivier met zicht op de 

eilanden Brac en Hvar en de prachtige natuurvolle Neretva Delta.

Avondmaal en overnachting in hotel Neum****.

5de dag: Eiland Korc̆ula
Ontbijtbuffet. Vandaag ontdekken we de pracht van de Kroatische 

eilanden. Voorbij Ston met zijn “2 Chinese muren” bereiken we het 

schiereiland Peljesac. Na een korte overzet belanden we op het 

schilderachtige eilandje Korc̆ula met zijn landschappelijke flair. 

Het romantisch betoverende stadje met zijn zuidelijke charme behoort 

tot de aangenaamste van Kroatië. Via de overzet keren we terug naar 

het hotel. 

Avondmaal en overnachting in hotel Neum****.

6de dag: Dubrovnik
Ontbijtbuffet. Vandaag gaat onze daguitstap naar “DE PRINSES VAN 

DE ZEEËN”. Een gids laat ons de stad Dubrovnik kennen, die 

beschermd is door UNESCO. Te midden van de amandelbomen, 

cipressen, olijfbomen en fruitbomen betovert Dubrovnik niet alleen 

door zijn ligging en de autovrije oude stad, maar ook door de enorme 

rijkdom aan cultuur en historische monumenten. ’s Namiddags 

genieten we van vrije tijd om lekker rond te kuieren of kan je een 

boottochtje maken. 

Avondmaal en overnachting in hotel Neum****.

7de dag: Mostar
Ontbijtbuffet. We verkennen vandaag een stukje Bosnië-Herzegovina. 

We bezoeken Mostar met de bekende brug en zijn bedroevend verle-36



den. Met een plaatselijke gids brengen 
we een bezoek aan de stad. Middagmaal. Nadien 
keren we terug naar ons hotel. 
Avondmaal en overnachting in hotel Neum****.

8ste dag: 
Ontbijt. In de voormiddag maken we een boottochtje om de 
romantische kanalen en moerassen te ontdekken. 
Ondertussen degusteren we zelfgebrande schnaps. 
In de lieflijke deltarivier met zijn parallelle kanaaltjes en zijn moe-
rassen kronkelt zich het weelderig groeiende riet in bochten. Onze service:

• Reis per luxe autocar;
• Verblijf in half pension 

1ste, 2de, 9de en 10de 
dag;

• Overnachting in 
hotels****;

• Vol pension vanaf het 
 ontbijt 3de dag tot het 

avondmaal 8ste dag;
• Boottochtje met 
 zelfgebrande schnaps;
• Plaatselijke gidsen 
 (Split, Dubrovnik, Korc̆ula 

en Mostar)
• Kamers met bad/douche 

en toilet;
• BTW en baantaks;
• Ervaren chauffeur en 
 reisleider blijven bij u ter 

plaatse.

Niet inbegrepen:
• Dranken aan tafel en 
 Persoonlijke uitgaven;
• Middagmalen 1ste, 2de, 

9de en 10de dag;
• 2 uitstappen ter plaatse 

naar Schiereiland 
Peljesac en Mostar: 

 € 50,- p.p. voor de 
 2 uitstappen samen;
• Boottochten, extra 
 inkomgelden ± € 20,- 

p.p.;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 178,-;
• Reisverzekering.

Munteenheid:
• € 1 = 7,62 HRK (Kuna)

PS: 
gelieve bij inschrijving 
geboortedatum + identiteits-
kaartnummer door te geven 
aub.

Het gebied herinnert 
ook aan rijstvelden en we 
zien de talrijke mandarijnenboompjes. 
Middagmaal. In de namiddag gaat het dan via de 
Dalmatische havenmetropool Split naar Zadar. 
Bezoek aan deze stad.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

9de dag:
Ontbijtbuffet. 
We vangen onze terugreis aan via Zagreb - Salzburg - Passau - Regensburg.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

10de dag: 
Ontbijtbuffet. Nürnberg - Würzburg - Köln - Aachen - Antwerpen - Deinze en 
de verschillende afstapplaatsen.

Grand Hotel Neum**** 
We verblijven in een pas gerenoveerd hotel met alle comfort. 
Alle kamers zijn voorzien van toilet, bad/douche, TV en 
airconditioning. Tevens is er ontbijt buffet en ook ’s avonds 
geniet u van een buffet. U kan genieten van het zwembad en 
gebruik maken van de hotel faciliteiten.

Datum 19 augustus
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.165,- pp 37



KROATIË 10 DAGEN KROATIË HET ZONNETERRAS VAN EUROPA

Deze reis brengt u naar Midden Dalmatië direct 
aan de Adriatische kust met uitzicht over de imposante 

Karst gebieden, de wondermooie eilanden, de blauwgroene zee en de 
romantische oude straatjes en pleintjes. Laat u door het variërende 

landschap betoveren en geniet van de flair die het uitstraalt.

1ste dag: 
Deinze - Antwerpen - Keulen - Frankfurt - Nürnberg - München - Bad Aibling.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

2de dag:
Ontbijt. Bad Aibling - Salzburg - Villach - Karawankentunnel - grens Slovenië - Kroatië 
- Zadar - Sibenik.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel****.

3de tot 8ste dag
Uitstappen:
•  Zadar: 
 Vandaag bezichtigen we de parel van de Kroatische geschiedenis 

en cultuur. De oude havenstad ontvangt u met haar levendige 

geschiedenis en natuurschoonheid. De 3000 jarige wisselende 

geschiedenis van de stad spiegelt zich in talrijke historische 

gebouwen in Venetiaanse bouwstijl. Smalle steegjes, vele mooie 

stadsparken, gemoedelijke terrasjes en talrijke cafeetjes laten u 

genieten van deze stad. U geniet ook zeker van vrije tijd.

• National park krka:
 We gaan naar één van de hoogtepunten van het land. Het 

Nationale park krka heeft watervallen die zich met talrijke trappen in 

de diepte laat vallen. Met een bootje varen we de watervallen af. 

We komen voorbij de indrukwekkende waterval die zich 46 m in 

de diepte stort. Hier geniet u werkelijk van de buitengewone 

atmosfeer die de natuur voortbrengt. Nadien brengen we een 

bezoek aan de stad Sibenik die onder bescherming staat van de 

UNESCO. Bezienswaardig is zijn Dom, het pittoreske havenstadje 

en de mooi aangelegde terrasjes. 

• Split: 
 Is de grootste en belangrijkste stad in Dalmatië. Het is ook de 

tweede stad van Kroatië. De havenstad is gelegen op een klein 

schiereiland in de Adriatische Zee en is een belangrijke economi-

sche en toeristische transitstad. Vanuit de haven kunnen namelijk 

meerdere Adriatische eilanden en Italiaanse steden worden 
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bereikt. De stad is de belangrijkste 
stad in zuid Kroatië en wordt in de volksmond 
de hoofdstad van Dalmatië genoemd. De belangrijkste 
economische activiteit in Split is het toerisme. Daarnaast 
zijn wijnbouw, visserij en chemische industrie belangrijk. 

• Nationalpark Kornati:
 Deze uitstap is ook een hoogtepunt van de reis. In Noord 

Dalmatië liggen de Kornati eilanden met heerlijke natuur, 
vele grote en kleine eilanden in de prachtige zee. 

 Zij bestaan uit niet meer dan 140 onbewoonde eilanden 
overwegend uit Karst. Alleen aan de noordelijke kant van 
het eiland treft men steeneiken aan. 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Half pension vanaf de 
 eerste dag ’s avonds tot 

het ontbijt van de laatste 
dag;

• Gerenoveerde kamers 
met bad/douche, toilet, 
TV en airconditioning;

• BTW en baantaksen;
• Hotels*** en****;
• Alle uitstappen zoals in 

het programma;
• Ervaren chauffeur en gids 

blijven bij u ter plaatse.

Niet inbegrepen:
• Drank en persoonlijke 
 uitgaven;
• Extra gidsen;
• Boottochten, overtochten 

en inkomgelden;
• Alle middagmalen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 199,-;
• Reisverzekering.

Munteenheid:
• € 1 = 7,62 HRK (Kuna)

PS: 
gelieve bij inschrijving 
geboortedatum + identiteits-
kaartnummer door te geven 
aub.

 Aan vruchtbare 
gebieden en beschutte 
bochten treft men dan ook olijven, 
vijgen en wijngaarden aan. Het is één van de 
visrijkste gebieden in de Adratische kust. Aan boord van een 
schip ontdekken we deze prachtige eilandengroep.

9de dag:
Ontbijtbuffet. We vangen onze terugreis aan via Zadar - Zagreb - Salzburg - 
Passau - Deggendorf.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

10de dag:
Ontbijtbuffet. Deggendorf - Regensburg - Nürnberg - Würzburg - Köln - 
Aachen - Antwerpen - Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Hotel Ivan**** 
We verblijven in een pas gerenoveerd hotel met alle comfort. 
Alle kamers zijn voorzien van toilet, bad/douche, TV en aircon-
ditioning. Tevens is er ontbijt buffet en ook ’s avonds geniet u 
van een buffet.  U kan genieten van het zwembad en gebruik 
maken van de hotel faciliteiten.

Datum 12 september
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

€ 875,- pp 39



POLEN 10 DAGEN POLEN
 

Polen wordt in het westen begrensd door 
Duitsland, in het zuiden door de Tsjechische Republiek 

en Slowakije, in het oosten door Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne en in 
het noorden door de OostZee en de Russische enclave Kaliningrad. Dit 

onvermoed rijke land geniet de laatste jaren van een enorme toeristische 
belangstelling. Deze reis biedt u de gelegenheid kennis te maken met een 

uiterst vriendelijke bevolking maar ook met de prachtige natuur en het rijke 
kunstpatrimonium van dit vroegere communistische land. Deze reis telt 

vele hoogtepunten: de bezoeken aan Poznan, de Copernicusstad Torun, de 
stad Gdansk waar ooit de vakbond “Solidarnosc” werd gesticht, de Poolse 

hoofdstad Warschau, het mariale bedevaartsoord Czestochowa, de kunststad 
Krakau, de zoutmijnen van Wieliczka, de gruwel van het concentratiekamp van 
Auschwitz-Birkenau in Oswiecim en ook nog de stad Wroclaw in Silezië. Deze 

reis laat u zowat het mooiste van Polen ontdekken; een absolute aanrader. 

1ste dag: Deinze - Frankfurt a/d Oder 
Deinze - Antwerpen - Eindhoven - Duisburg - Hannover - Berlijn - Frankfurt a/d Oder. 
Avondmaal en overnachting in hotel****. 
 
2de dag: Frankfurt a/d Oder - Poznan - Torun - Gdansk 
Ontbijtbuffet. Via Frankfurt an der Oder over de Poolse grens naar Poznan. Bezoek 
aan de oude stad, de Maria Magdalenakerk en het stadhuis met portretten van 
Poolse koningen. Vrije lunch. Nadien bezoek aan de geboortestad van Copernicus 
met o.m. de vele gotische gebouwen van de oude stad en het stadhuis. 

Verder naar Gdansk, de voormalige Hanzestad aan de Oostzee en 

hoofdplaats van het Woiwodschap Pommeren. 

Avondmaal en overnachting in Gdansk in hotel****. 
 

3de dag: Gdansk - Sopot - Gdansk 
Vandaag vertoeven we in de zogenaamde Driestad in het noorden van 

Polen: de moederstad Gdansk, haar dochter aan zee Sopot en het 

industriële Gdynia. We bezoeken het volledig gereconstrueerde histori-

sche stadscentrum: centraal ligt de lange Markt met het gotische stad-

huis, de fontein van Neptunus en de mooie patriciërshuizen. Verder 

langs de Mariakerk, de Amberstraat, de Koninklijke route, vroeger de 

statieweg voor koninklijke optochten. Vervolgens rijden we naar het 

kustplaatsje Sopot die in de 19de eeuw een mondaine badplaats was. 

Nu is het een populaire kuststad aan de Oostzee. 

Avondmaal en overnachting in Gdansk in hotel****. 
 

4de dag: Gdansk - Malbork - Elblag - Warschau 
Na het ontbijt vertrekken we richting Malbork waar we een bezoek 

brengen aan de grootste en laatst gebouwde middeleeuwse burcht 

van Europa. (Marienburg). Vrije lunch. Verder door het Poolse binnen-

land naar de hoofdstad Warschau. 

Avondmaal en overnachting in Warschau in hotel****. 
 

5de dag: Warschau 
Ontbijtbuffet. Bezoek aan het paleis en de tuinen van Lazienki. In dit 

park bezoek aan het monument voor F. Chopin en aan het Waterpaleis 

van de laatste Poolse koning Poniatowski. Nadien toeristische rondrit 

langs o.m. het Gettomonument, het Umschlag-platzmonument, vele 

middeleeuwse straatjes en de Rynek Starego Miesta. Wandeling langs 

de Zygmuntzuil nabij het koninklijke paleis en bezoek aan het monu-

ment van de Onbekende Soldaat. Vrije tijd. 

Avondmaal en overnachting in Warschau in hotel****. 
 

6de dag: Warschau - Czestochowa - Krakau 
Ontbijtbuffet. We vertrekken vandaag naar Czestochowa, het belang-

rijkste bedevaartsoord van Oost-Europa. Bezoek aan het icoon Matka 

Boska Czestochowska, de Zwarte Madonna in het heiligdom van 

Jasna Gora. Dit icoon wordt in Polen vereerd als een koningin en als 40



de redster des vaderlands. Vervolgens 
over Katowice naar Krakau. 
Avondmaal en overnachting in Krakow in hotel****. 
 
7de dag: Krakau 
Ontbijtbuffet. Bezoek aan de Wavelheuvel. Nadien naar 
Kazimierz, de oude Joodse wijk waar ook opnamen werden 
gemaakt voor de aangrijpende film Schindlers List. Bezoek aan 
het museum van de fabriek van Schindler. Vrije lunch. Daarna 
bezoek aan de kunststad Krakau, de mooiste stad en ooit 
koninklijke hoofdstad van Polen. Wandeling door de historische 
stadskern. Vrije tijd voor shopping. 
Avondmaal en overnachting in Krakau in hotel****. 

Onze service: 
• De reis per luxe autocar; 
• Ervaren chauffeur en gids 
 blijven bij jullie gedurende 

de reis; 
• Overnachting in hotels op 

basis van half pension; 
• Half pension vanaf de 

1ste dag ’s avonds tot de 
laatste dag ‘s morgens; 

• Kamer met douche-bad, 
WC, telefoon, TV; 

• Verblijftaksen; 
• BTW en Baantaksen; 
• Rondritten ter plaatse. 

Niet inbegrepen: 
• Dranken aan tafel; 
• Persoonlijke uitgaven; 
• Middagmalen; 
• Alle inkomgelden, 
 extra gidsen, liften, 
 boottochten: 
 ± € 70,- p.p.; 
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 215,-; 
• Reisverzekering. 

Munteenheid:
• € 1 = 4,22 PLN

Tip:
• Geld wisselen in Polen.

8ste dag: 
Krakau - Wieliczka - Auschwitz - Wroclaw 
Ontbijtbuffet. Bezoek aan de zoutmijnen van Wieliczka. 
Vrije lunch. Nadien naar Auschwitz-Birkenau, een zeer aangrijpende 
ervaring. Tussen 1942 en 1945 vonden in dit gruwelkamp ongeveer 
1.500.000 mensen van 28 verschillende nationaliteiten de dood. 
Via Gliwice en Opole naar Wroclaw. 
Avondmaal en overnachting in Wroclaw in hotel****. 
 
9de dag: Wroclaw - Halle
Ontbijtbuffet. Bezoek aan Wroclaw of Breslau in de Duitse taal en gelegen aan 
de rivier de Oder. Wroclaw is de voornaamste historische stad van Silezië en 
de vierde stad van Polen. Omstreeks 13u30 via Legnica naar de Duitse grens. 
Avondmaal en overnachting in Halle in hotel****. 
 
10de dag: Halle - Deinze 
Ontbijtbuffet. Terugreis via Halle naar Kassel, vrije lunch langs de snelweg. Door 
het Ruhrgebied naar Eindhoven en Antwerpen. Aankomst in Deinze en de ver-
schillende afstapplaatsen.

Hotels**** 
Alle hotels zijn van luxe kwaliteit. Kamers met bad/douche, 
toilet, TV, airconditioning. ‘s Morgens is er ontbijtbuffet en 
‘s avonds buffet of verzorgd 3-gangen menu. 

Datum 19 augustus
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

€ 890,- pp 41



SCHOTLAND 9 DAGEN ONTDEKKINGSREIS + EILAND SKYE + MILITAIRE TATTOO 

Met een bezoek aan York, het Lake district, Loch 
Ness, Edinburgh Tatoo, de Western Highlands en eiland Skye.

Natuurlijk is Schotland in werkelijkheid veel mooier dan foto’s kunnen zeggen, 
maar in de loop van deze reis ontdekken wij diverse aspecten van een 

prachtig land vol herinneringen aan een rijk historisch verleden waarvan de 
talrijke monumenten en ruïnes getuigen. 

Een veelzijdig landschap variërend van groene dalen tot de woeste hoogten 
van de Highlands, de unieke en vermaarde Lochs en kusten en tenslotte de 

gulhartige Schotse bevolking met haar gehechtheid aan tradities.

1ste dag:
We rijden via Deinze naar Calais waar we de shuttle nemen richting Folkestone. Via 
de autostrade gaat het naar Londen. We laten de miljoenenstad links liggen en rijden 
via Dartford naar Cambridge. Een fijn bezoek aan deze prachtige universiteitsstad 
ontbreekt niet. Vrije lunch. Na de middag rijden we voorbij Peterborough, Grantham, 
Newark en Doncaster naar ons hotel in het hartje van York. Na het avondmaal kun-
nen geïnteresseerden deelnemen aan een geleide avondwandeling langsheen de 
historische bezienswaardigheden in het hartje van York. 
Avondmaal en overnachting in Hotel***.

2de dag:
Ontbijt. Tijdens de voormiddag rijden we door het landschap van Yorkshire Dales en 
brengen een bezoek aan de idyllisch gelegen ruïne van Bolton Abbey. Daarna verder 
door Ribblesdale naar Bowness-on-Windermere in het Lake District. We nemen de 

lunch in het zeer toeristische stadje. Na de middag trekken we over de 

prachtige Kirkstone Pass, naar Gretna Green, waar we zelf een 

betwiste huwelijksplechtigheid bijwonen. Daarna rijden we door naar 

het hotel in het marktstadje Dumfries waar we kennis maken met het 

liefdesleven van de Schotse dichter Robert Burns.

Avondmaal en overnachting in Hotel****.

3de dag:
Na ons ontbijt trekken we via de snelweg naar het noorden voorbij het 

drukke Glasgow en door het historische plaatsje Bannockburn naar de 

imposante burcht van Stirling. Hier hebben de Schotten hun Engelse 

aartsvijand een verpletterende nederlaag toegediend. Na een uitge-

breid bezoek rijden we verder naar de Highlands. We passeren de 

Trossachs en trekken door één van de mooiste landschappen van 

Schotland: het moerassige gebied van Ranoch Moor en de adembe-

nemende vallei van de Glen Coe, voor eeuwig verbonden aan de 

bloederige afslachting van de MacDonald clan. Daarna zoeken we ons 

hotel op in Fort William.

Avondmaal en overnachting in Hotel***.

4de dag:
Vandaag starten we aan Neptunes Staircase en langs het Caledonisch 

kanaal.  We rijden door prachtige valleien en betoverende landschap-

pen zoals de Glen Shiel met zijn bergtoppen ‘Five Sisters’ naar het 

onvolprezen eiland Skye. Langs spectaculaire zee-inhammen komen 

we aan in het havenstadje Portree waar we lunchen. Daarna vervolgen 

we langs het woeste Cuillinsgebergte. Nadat we Skye verlaten over de 

brug in Kyle of Lochalsh brengen we een bezoek aan ‘Eilean Donan 

Castle’ hét uithangbord van de Schotse kastelen. Wie nu de foto van 

zijn leven wil maken moet alert zijn want we rijden langs het wereldbe-

roemde meer "Loch Ness" …  Zo bereiken we Inverness voor avond-

maal en overnachting in het Hotel***.

5de dag:
Na ons Schots ontbijt starten we opnieuw met de autocar voor een 

prachtige rit door de Schotse Highlands. Via de ‘Black Water‘ rivier rij-

den we richting Ullapool, een pittoresk havenstadje in het hoge noor-

den van Schotland. We rijden door één van de mooiste en eenzaam-42



Hotels*** en **** 
zijn voorzien van bad/douche, toilet, telefoon, TV, koffie- en 
thee faciliteiten. 
‘s Morgens stevig ontbijtbuffet en ‘s avonds menukeuze met 
bediening aan tafel.

ste streken van de 
Schotse Highlands: de kusten van 
Little Loch Broom en Gruinard Bay zijn echt onvergetelijk. 
We lunchen in "Inverewe Gardens", een subtropische tuin met 
een onvoorstelbare bloemen- en plantenpracht, waar we een 
paar uur genieten. De terugweg naar Inverness loopt langs de 
witte zandstranden van Gairloch en verder via Loch Maree, 
volgens sommigen het mooiste meer van Schotland.
Avondmaal en overnachting Hotel***.

6de dag:
Vandaag trekken we zuidwaarts richting Edinburgh langs één 
van de oudste en tevens meest pittoreske wegen door de 
Schotse Highlands. Talrijke plaatsen en natuurelementen zijn 
bewonderenswaardig: het Cairn Gorm gebergte waarin hét ski-
centrum van Schotland. Ook het Ruthven Barracks ligt er, langs 
de A9, verlaten bij. Door de Grampian Mountains bereiken we 
het hoogtepunt van onze dag, een bezoek aan Blair Castle. 
Dit prachtige kasteel, waarvan de Duke of Atholl reeds sinds de 
16de eeuw heer en meester is. Hij beschikt als enige in gans 
Groot-Brittannië over een eigen privaat leger: "Atholl 
Highlanders". Na de lunch bezoeken we de oudste whisky 
distilleerderij van Schotland waar men één van de bekendste 
whisky’s produceert. Na de proeverij zetten we onze tocht 
verder langs Perth en over de indrukwekkende Forth Bridge om 
dan Edinburgh te bereiken, de schitterende hoofdstad van 
Schotland. 
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Logies vanaf het avond-

maal 1ste dag tot het 
ontbijt van de laatste dag 
in half pension;

• Kamers met bad/douche 
& toilet;

• Boottocht Dover-Calais
• Overtocht Shuttle 
 Calais-Folkestone;
• Hotels*** &****;
• Bezoek aan een Whisky 

stokerij;
• Toegangsgelden van 

bezoeken in het pro-
gramma (± € 100,- p.p.);

• Militaire Tattoo;
• BTW & baantaksen;
• Ervaren chauffeur en 
 reisleider blijven bij u de 

ganse reis.

Niet inbegrepen:
• Dranken & Persoonlijke 

uitgaven;
• Middagmalen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 410,-;
• Reisverzekering.

Munteenheid:
• Engelse pond: 
 € 1 = 0,78 GBP

7de dag:
Ontbijt. In de voormiddag 
maken we een wandeling langs de voor-
naamste toeristische monumenten van Edinburgh: 
Princes Street met zijn prachtig park in het hart van de stad, het 
Scott Monument, The National Gallery of Scotland, De Royal Mile in de oude 
stad, St.Giles’ Cathedral, Palace of Holyrood house, het nieuwe hypermoderne 
parlement van Schotland en als afsluiter een uitgebreid bezoek aan de burcht 
die de ganse stad domineert. Na de middag is er vrije tijd om zelf op ontdek-
king te gaan naargelang de eigen interesse: shopping, musea, pub bezoek of 
eenvoudigweg genieten van de bruisende straatanimatie van Edinburgh 
Festival. Na het avondmaal begeven we ons naar de esplanade van de burcht 
waar we gereserveerde zitplaatsen hebben om de wereldberoemde en onver-
getelijke Military Tattoo mee te maken. 
Avondmaal en overnachting in Hotel****. 

8ste dag:
Ontbijt. We verlaten Edinburgh voor een toeristische rit door het glooiende 
landschap van de Lowlands en de zalmrijke Tweedvallei. Op onze terugreis 
naar Engeland bezoeken we het pas gerestaureerde Abbotsford house van 
Sir Walter Scott, de grootste Schotse historicus en schrijver. 
Daarna rijden we naar de prachtig gelegen ruïnes van Dryburgh Abbey waar oa 
Scott begraven ligt. Daarna zakken we af naar een parel aan de Engelse kroon: 
het knusse universiteitsstadje Durham met zijn prachtige vroeg gotische kloos-
terkathedraal. We zetten onze tocht verder naar het hotel in het kuuroord 
Harrogate.
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

9de dag: 
Na een laatste uitgebreid Brits ontbijtbuffet beginnen we aan onze terugreis. 
We nemen de snelweg voorbij Sheffield, Nottingham, Leicester, Northampton, 
London, Maidstone en zo verder naar Dover. 
We schepen in richting Calais en bereiken zo in de avond Deinze en de ver-
schillende afstapplaatsen.

Datum 04 augustus
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.620,- pp 43



IERLAND 10 DAGEN DE HOOGTEPUNTEN VAN HET GROENE EILAND

Ierland is één brok natuur. De dag begint er met 
een voedzaam Iers ontbijt. Als eiland heeft Ierland een kust-

lijn met kilometers lange zandstranden, met zeewier bedekte rotspunten en 
adembenemende kliffen. Nergens voel je je beter dan op het groene eiland. 

Er zijn grote en kleine helderblauwe meren in een intens landschap. Snuif de 
schone Ierse lucht op. Ierland heeft ook prachtige kastelen. De natuurlijke 

omgeving van Ierse landhuizen is doorgaans omgetoverd tot prachtige 
parken en tuinen. Je vindt tuinen in Franse, Italiaanse of Japanse stijl. 

Of je nu in een kasteel logeert of in een eenvoudig pension verblijft, 
gastvrijheid en een hartelijke sfeer zijn overal aanwezig. Een gezellige 

pub is in Ierland nooit ver weg, ze zijn er niet alleen om te drinken 
maar ook om mensen te ontmoeten. Je voelt je meteen overal thuis.

1ste dag:
We vertrekken om 04u30 vanuit Deinze om de ferry in Calais te nemen die ons naar 
Dover brengt. Ontbijt kan op de boot genomen worden. Vanuit Dover rijden we 
richting Londen en via de Orbitor en de Dartfordtunnel gaat de tocht naar het 
noorden voorbij Luton, Birmingham, Stoke-on-Trent, Chester, Bangor om te eindigen 
in de historische havenstad Caernarfon in Noord-Wales. We bezoeken de haven en 
wandelen naar de oude stad met zijn immens grote burcht. 
Avondmaal en overnachting in hotel***.

2de dag:
Na ons ontbijt rijden we naar Holyhead waar we de supersnelle 
ferry nemen naar Dun Laoghaire, de ferryhaven van Dublin. De lunch 
nemen we tijdens de overtocht. Om kennis te maken met deze 
gezellige hoofdstad van Ierland maken we een toeristische rondrit 
langs de Liffey, St.Patrick’s Cathedral, Christ Church, St.Stephen’s 
Green en Parnell Square. We stappen uit en maken een wandeling 
naar Trinity College, O’Connell Street, Ha’penny Bridge, Temple Bar en 
nog veel meer. We eindigen de dag met een bezoek aan het museum 
van de Guinness brouwerij waar we proeven van het zwarte 
lievelingsbier van de Ieren.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

3de dag:
Vandaag beleven we een heel mooi stuk natuur ten zuiden van Dublin. 
Door het woeste landschap van de Wicklow Mountains over de 
militaire weg bereiken we Glendalough, waar we de ruïnes van het 6de 
eeuwse klooster bezoeken dat gesticht werd door één van de 
belangrijkste heiligen van Ierland, St. Kevin. We wandelen door de site 
met de hoge ‘round tower’, en de resten van de kathedraal van St. 
Pieter en Paul. Na onze lunch trekken we over de zogenaamde 
Wicklow Gap voorbij Hollywood naar het knusse stadje Kilkenny voor 
een toeristische wandeling. Daarna verder naar Waterford. 
Avondmaal en overnachting in hotel***.

4de dag:
Langs de zuidkust van Ierland met zijn pittoreske dorpjes 
rijden we naar Midleton, een eerder klein marktstadje dat in Ierland wel 
bekend is om zijn Whiskey. We brengen een uitgebreid bezoek aan de 
‘Jameson Whiskey Distillery’ en natuurlijk proeven we van het ‘Water of 
Live’. We lunchen in de schaduw van Blarney Castle even ten noorden 
van de stad Cork. Na de middag laten we ons rijden langs de 
pittoreske Lee rivier, door de Shehy Mountains en over de Keimaneigh 
Pass naar Bantry. Het landschap naar Kenmare en Killarney is van een 
betoverende schoonheid.
Avondmaal en overnachting in Killarney hotel***.

5de dag: 
Killarney is hét toeristische centrum van Ierland. Dus blijven we in de 
buurt om in de voormiddag het onvergetelijke landhuis van Muckross 
House te bezoeken. We proeven er de sfeer van ‘Upstairs - 44



Downstairs’ en wandelen 
door de talrijke bemeubelde kamers met 
hier en daar Vlaamse wandtapijten. Na de middag toeren we 
langs de kusten van het schier-eiland Iveragh, de zogenaamde 
‘Ring of Kerry’. Een toeristische rit langs verbluffende 
landschappen, eindeloze zeezichten en kleurrijke stadjes zoals 
Waterville, Caher Daniel en Sneem. Vanop Moll’s Gap en 
Ladies Vieuw hebben we een prachtig uitzicht op de meren van 
Killarney.
Avondmaal en overnachting in Killarney hotel***.

6de dag:
We bezoeken het schiereiland Dingle, dit was eeuwenlang een 
verlaten en vergeten streek waar de oorspronkelijke Keltische 
taal, het Gaelic, tot op de dag van vandaag de taal van de 
autochtonen is. We rijden langs adembenemende kliffen waar 
de zeevogels “Jan van Genten” over de oceaan zweven. We 
bezoeken er het gekende vroeg-Christelijk kerkje ‘Gallarus 
Oratory’. De lunch nemen we in het typische havenstadje 
Dingle. Daarna volgen we de weg voorbij Tralee en Askeaton 
naar Adare met zijn schilderachtige huisjes bedekt met 
strodaken. Namiddagstop. Verder rijden we naar Limerick, een 
middelgrote stad aan de monding van de grootste rivier van 
Ierland, de Shannon.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

7de dag:
Na ons ontbijt gaan we richting Bunratty Castle en Folk Park. 
De gerestaureerde middeleeuwse burcht met uitzicht over de 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Logies vanaf het 
 avondmaal 1ste dag tot 

het ontbijt laatste dag in 
half pension;

• 3-en 4 sterren hotels;
• De boottochten voor de 

overtochten;
• Bezoek aan een Whiskey 

distillerie;
• Bezoek aan het Guinness 

hopcenter;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en gids 

gedurende de ganse 
reis.

Niet inbegrepen:
• Dranken en Persoonlijke 

uitgaven;
• Toegangsgelden van 

musea, concerten, 
 kastelen en bezienswaar-

digheden ± € 70,- p.p.;
• Alle middagmalen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 305,-;
• Reisverzekering.

Munteenheid:
• Euro/ Ponden: 
 € 1 = 0,78 GBP

Shannon heeft een spannende 
geschiedenis achter de rug. In het Folk 
Park kunnen we kennis maken met de leefwereld van de 
landelijke bevolking van Ierland. Via Ennis rijden we over het 
lieflijke golvende County Clare naar de spectaculaire, 200m loodrechte klippen 
in de oceaan, Cliffs of Moher. Na de lunch trekken we via Lisdoonvarna, 
bekend om zijn jaarlijks vrijgezellenfeest, het woeste maanlandschap van The 
Burren in. We overnachten in Galway, de Poort van de Connemara.

Avondmaal en overnachting hotel***.

8ste dag:
Vandaag zwerven we door het mysterieuze landschap van Connemara, één 
van de mooiste streken van Ierland. De bergen veranderen met de minuut wat 
betreft licht, kleur en sfeer. Het ene moment biljartlakengroen en een kwartier 
later mokkend bruinpaars. Het samenspel van zon, wolken en schaduwen op 
de bergen is gewoonweg fascinerend. Langs de schitterende kustroute met 
plaatsjes als Roundstone en Clifden houden we halt voor onze lunch in 
Kylmore Abbey, gesticht door de nonnen van Ieper. Vervolgens trekken we 
verder om dan via Leenane en Maamcross terug te keren naar ons hotel voor 

avondmaal en overnachting hotel***.

9de dag:
Ontbijt. We verlaten Galway en dwarsen Ierland van west naar oost om rond 
15u00 de ferry te nemen in Dun Laoghaire die ons naar Holyhead in Noord-
Wales brengt. We rijden door het Snowdonia Forest National Park met de 
tweede hoogste berg van Groot -Brittannië, de Snowdon. Via het 
middeleeuwse stadje Shrewsbury eindigen we de dag in Telford.

Avondmaal en overnachting in hotel***.

10de dag:
Na het typisch Brits ontbijt laten we Telford achter ons. Via de grootstad 
Birmingham rijden we zuidwaarts richting Londen. In een wegrestaurant langs 

de Orbitor of grote ring rond Londen nemen we een vrije lunch. Via Dover en 

de ferry terug naar het vasteland in Calais. Terug naar Deinze en de 

verschillende afstapplaatsen.

Hotels*** en **** 
Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, toilet, telefoon, TV, 
koffie en thee faciliteiten.
’s Morgens stevig ontbijt, ’s avonds een goed verzorgd 
3-gangenmenu.

Datum 16 augustus
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.330,- pp 45



UNIEK NOORWEGEN 13 DAGEN NOORWEGEN 

1ste dag: Deinze - Kiel
Deinze - Antwerpen - Venlo - Bremen - Hamburg - Kiel
Overtocht met Stena Line. Om 18u45 vertrekt het schip naar Göteborg in Zweden.
Avondbuffet aan boord en overnachting in 2-persoons-buitenkajuit

2de dag: Göteborg - Lillehammer
Ontbijtbuffet aan boord. Aankomst in Göteborg om 9u30. Na een kleine verkennings-
tocht in de stad Göteborg rijden we verder naar Svinesund (Noorse grens). Middag. 
Daarna verder via Moss en Oslo naar Lillehammer
Avondmaal en overnachting in Radisson Blu Hotel Lillehammer

3de dag: Lillehammer - Oppdal
Ontbijt. Na een bezoek aan Lillehammer en de skischans Lysgårdsbakken rijden we 
door het wondermooie Gudbrandsdal naar Dombås (middag). 
Daarna rijden we over het moerassig hoogland van Dovrefjell via Hjerkinn naar 
Oppdal, de Noorse alpenstad.
Avondmaal en overnachting in Scandic Skifer Hotel Oppdal

4de dag: Oppdal - Ålesund
Ontbijt. We rijden naar Sunndalsøra langs het machtige Trollheimgebergte. We vervol-
gen onze weg via Tingvoll naar Kristiansund (middag). Door de nieuwe tunnel naar 
het eiland Averøya. In Kårvåg begint de Atlanterhavsveien. Deze 8.274 m langeweg 
werd aangelegd langs de kust en verbindt 17 eilanden door 8 bruggen. We bereiken 

daarna de stad Molde met zijn spectaculair uitzicht op de 87 bergtop-

pen van de Romsdaler Alpen. Overzet naar Vestnes en verder tot 

Ålesund, gekend om zijn Jugendstil architectuur.

Avondmaal en overnachting in Quality Hotel Waterfront

5de dag: Ålesund - Geiranger
Ontbijt. We rijden naar Åndalsness langs de Romsdalfjord. Verder naar 

de beroemde Trollstigen. We rijden deze spectaculaire bergweg op. 

In Alnesreset (middag) hebben we een overweldigend uitzicht op het 

Isterdal en de Trollstigen. Verder over Valldal naar Linge voor de ferry 

naar Eidsdal. Over de machtige Ørneveien met een subliem zicht op 

de Geirangerfjord naar het pittoreske Geiranger.

Avondmaal en overnachting in Union Hotel Geiranger

6de dag: Geiranger
Ontbijt. Verblijf in Geiranger, waar we kunnen genieten van oa. het 

heerlijke “Union Bad & Spa” en/of een wandeling langs de Storfossen 

naar het dorpje. Om 14u30 een boottocht op de Geiranger fjord (1½ 

uur).

Avondmaal en overnachting in Union Hotel Geiranger

7de dag: Geiranger - Sogndal
Ontbijt. We verlaten Geiranger met een laatste prachtig uitzicht vanaf 

Flydalsjuvet. Door het Ottadal naar Lom (middag) met zijn prachtige 

staafkerk (vrij te bezoeken) Verder langs Jotunheimen, over de 

Sognefjell (hoogste pas in Noord-Europa) en langs de Lustrafjord tot in 

Gaupne. Door het Jostedal met veel natuurschoon tot aan het gletsjer-

meer “Nigardsbrevatnet” waar een bootje ons tot aan de gletsjer 

Nigard brengt. Deze gletsjertong maakt deel uit van de Jostedalgletsjer, 

het grootste gletsjergebied van Noord-Europa.

Avondmaal en overnachting in Quality Hotel Sogndal

8ste dag: Sogndal - Bergen
Ontbijt. In Mannheller nemen we de ferry tot Fødnes. Verder door de 

Lærdaltunnel, (’s werelds langste autotunnel) naar Flåm (middag). Om 

13u20 boottocht over de door steile bergwanden omgeven 

Nærøyfjord. Deze staat sinds 2005 op de UNESCO-werelderfgoed lijst 

en is de smalste fjord van Noorwegen. 

Vernieuwd programma!
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hotels*** en ****

Deze hotels getuigen van een uitzonderlijke luxe. ‘s Morgens 
is er een ongelooflijk uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds is er 
buffet of bediening aan tafel. De kamers zijn voorzien van bad/
douche, toilet, telefoon, TV, minibar. Deze hotels staan garant 
voor een uitstekend verblijf.

Aankomst is om 15u30 in Gudvangen. We rijden daarna via 
Voss naar Bergen. Avondmaal in het Fløien Folkerestaurant, dat 
we bereiken via de beroemde Fløibanen.
Overnachting in Scandic Ørnen Hotel Bergen

9de dag: Bergen - Geilo
Ontbijt. Vrije voormiddag of deelname aan een begeleide wan-
deling in de stad. We bezoeken het oude centrum met Bryggen 
(voormalige Duitse Hanzevestiging uit de Middeleeuwen en op 
de UNESCO-lijst), de Mariënkerk, de Domkerk, de Korskerk, de 
populaire vismarkt enz. Na de middag vervolgen we onze weg 
via Norheimsund en langs de Hardangerfjord tot in Granvin. We 
rijden over de nieuwe imposante Hardangerbrug naar Eidfjord 
en via het indrukwekkende Måbødal naar Vøringfossen, de 
bekendste waterval van Noorwegen met zijn 182 m hoogte en 
met een vrije val van 145 m. Tenslotte rijden we over het berg-
plateau van Hardanger, met zijn 7.400 km2 het grootste in 
Europa.
Avondmaal en overnachting in Dr. Holms Hotel Geilo

10de dag: Geilo - Vrådal
Ontbijt. We rijden door Numedalen tot in Kongsberg (middag). 
We bezoeken de Heddal staafkerk, de grootste van Noorwegen
en vervolgen daarna onze weg door Telemarken via Seljord en
Kviteseid. 
Avondmaal en overnachting in Quality Straand Hotel Vrådal

Onze service:
• Reis per luxe autocar met 

extra beenruimte;
• Logies op basis van half-

pension;
• Kajuiten en kamers met 

douche/bad en toilet;
• Plaatselijke gids in 

Göteborg en Oslo;
• Alle boottochten en ferry’s;
• Ingang in Oslo in het 

Vikingmuseum 
• Ingang staafkerk Heddal;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en reis-

leider gedurende de 
ganse reis.

Niet inbegrepen:
• Drank aan tafel;
• Middagmalen;
• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag eenpersoons- 

kamer & kajuit: 
 € 590,- p.p
• Reisverzekering.

Munteenheid en 
betaalfaciliteiten:
• Euro, Noorse Kronen en 

Visa;
• Noorse Kronen: 
 € 1 = 8,47 NOK
• Geld voorzien voor 

Persoonlijke uitgaven   
 ± € 35,- p.p.

PS: Kleine bagagekoffer 
voorzien voor overtochten 
Kiel-Göteborg en Oslo-Kiel

11de dag: Vrådal - Oslo
Ontbijt. We bezoeken Morgedal, de plaats 
waar het moderne skiën begon en waar de Olympische 
vlam eeuwig brandt. Langs de oevers van prachtige meren naar 
Lunde en om 13u25 inscheping voor een tocht op het spectaculaire 
Telemarkkanaal.. Het kanaal uit 1892 werd toen het achtste wereldwonder 
genoemd. Er zijn 8 sluizen met in totaal 18 sassen voor een niveauverschil van 
72 meter. Aankomst Ulefoss om 15u30. Dan rijden we verder via Notodden en 
Drammen naar Oslo.
Avondmaal en overnachting in Scandic Victoria Hotel Oslo

12de dag: Oslo - Kiel
Ontbijt. Onder leiding van een plaatselijke Nederlandstalige gids bezoeken we 
Oslo, waaronder het Vigelandpark, het Vikingmuseum, de Holmenkollen ski-
schans enz … Om 13u00 inscheping op een luxe schip van de Color Line. 
met vertrek om 14u00. We varen door de wondermooie Oslofjord
Avondmaal en overnachting in een 2-persoons-buitenkajuit

13de dag: Kiel - Deinze
Ontbijtbuffet aan boord. Om 10u00 aankomst in Kiel en via Hamburg -
Bremen - Venlo - Antwerpen naar Deinze

€ 2.225,- pp

Datum 13 juli en 4 augustus
Vertrek Deinze 02u30 - Garage De Globetrotter
Duur 13 dagen
Vroegboekkorting € 75 p.p.
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NOORWEGEN - ZWEDEN - HURTIGRUTEN 14 DAGEN MINI-CRUISE

STOCKHOLM - BOTNISCHE GOLF - LOFOTEN - FJORDEN - OSLO

1ste dag: Deinze - Amsterdam - Stockholm
Een autocar van De Globetrotter brengt ons naar Amsterdam. Vlucht naar Stockholm 
Arlanda. Transfer naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in Scandic Klara Stockholm

2de dag: Stockholm
Ontbijt. Onder leiding van een Nederlandstalige gids maken we een 3 uur durende 
stadsrondrit. Vrije namiddag. ’s Avonds begeleide wandeling “Stockholm by night”
Avondmaal en overnachting in Scandic Klara Stockholm

3de dag: Stockholm - Sundsvall
Ontbijt. Vandaag ontdekken we de “Jungfrukusten” (maagdelijke kust) langs de 
Botnische Golf tot in Sundsvall.
Avondmaal en overnachting in First Hotel Strand Sundsvall

4de dag: Sundsvall - Lulea
Ontbijt. Verder langs de Botnische Golf, het water dat Zweden van zijn oostelijke 
buurland Finland scheidt. Het merendeel van de kustlijn is vlak en varieert van gladde 
rotsen en zand- en kiezelstranden tot uitgestrekte baaien. De kust is omzoomd met
eilanden die op sommige plekken een vrijwel ononderbroken archipel vormen.
Avondmaal en overnachting in Quality Hotel Lulea

5de dag: Lulea - Narvik
Ontbijt. Vandaag doorkruisen we een deel van Zweeds Lapland en 
overschrijden de poolcirkel. Via Kiruna rijden we naar de Noorse grens. 
De Bjørnfjellveien brengt ons dwars door het woeste Ofoten-gebergte 
naar de Rombaksfjord en Narvik.
Avondmaal en overnachting in Scandic Hotel Narvik

6de dag: Narvik - Svolvær
Ontbijt. We vervolgen onze weg langs de Ofotfjorden tot aan 
Tjeldsundetbrua de brug naar het eiland Hinnøya, het grootste eiland 
van Noorwegen. Langs de “Lofast-verbinding” of de verbinding van de 
Lofoten met het vasteland, bereiken we Svolvær, hoofdstad van de 
Lofoten en gelegen op het eiland Austvågøya.
Avondmaal en overnachting in Scandic Hotel Svolvær

7de dag: Svolvær
Ontbijt. Ontdekkingsreis van de Lofoteneilanden Austvågøya, Gimsøya, 
Vestvågøya, Flakstadøya en Moskenesøya en hun pittoreske vissers-
dorpjes. In Borg bezoeken we een heropgebouwde grote boerderij uit 
de Vikingtijd.
Avondmaal en overnachtng in Scandic Hotel Svolvær

8ste dag: Svolvær - Hurtigruten
Ontbijt. In de voormiddag maken we een boottocht naar Trollfjorden.
Dichter bij de Noorse trollen kunnen we niet komen. Vrije namiddag 
en/of een wandeling naar Svinøya, een eilandje maar ook een stads-
deel van Svolvær. Avonds gaan we aan boord van een Hurtigruten 
schip. Hurtigrute is de postboot die tussen Bergen en Kirkenes en 
terug vaart. Hij vaart dag en nacht en is de levensader van 
Noorwegen. Wij varen mee van Svolvær naar Trondheim. 
Vertrek Svolvær: 20u30
Avondmaal en overnachting in 2-persoons-buitenkajuit

9de dag: Hurtigruten
Wij varen langs de Noorse kust en ontdekken zijn scherenkust, fjor-
den, het unieke lichtspel, de authentieke sfeer en de eindeloze rust. 
Onderweg legt het schip aan in haventjes zoals Ørnes, Nesna, 
Sandnessjøen en Brønnøysund. Ook het overschrijden van de poolcir-
kel zal niet onopgemerkt voorbijgaan.

Volpension en overnachting in 2-persoons-buitenkajuit

NIEUW
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hotels*** en ****

Deze hotels getuigen van een uitzonderlijke luxe. ‘s Morgens 
is er een ongelooflijk uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds is er 
buffet of bediening aan tafel. De kamers zijn voorzien van bad/
douche, toilet, telefoon, TV, minibar. Deze hotels staan garant 
voor een uitstekend verblijf.

10de dag: 
Trondheim - Geiranger
Aankomst Trondheim om 6u30. Na ontbijt aan 
boord kort bezoek aan Trondheim. Daarna langs Orkanger naar 
Halsa. Ferry naar Kanestraum richting Molde, de “City of 
Roses”. Molde heeft ook een spectaculair uitzicht op de 87 
toppen van de Romsdaler Alpen. Ferry naar Vestnes en verder 
langs de Romsdaler fjord tot in Åndalsness. We rijden de spec-
taculaire bergweg Trollstigveien op. In Linge nemen we de ferry 
naar Eidsdal. En over de machtige Ørneveien met een subliem 
zicht op de Geirangerfjord bereiken we het pittoreske Geiranger
Avondmaal en overnachting in Union Hotel Geiranger

11de dag: Geiranger - Gåla
Ontbijt. Om 9u30 boottocht op de Geiranger fjord (1 ½ uur). 
Daarna verlaten we Geiranger na een laatste prachtig uitzicht 
vanaf Flydalsjuvet. Door het Ottadal naar Lom met zijn prachtige 
staafkerk (vrij te bezoeken). Verder naar Otta, gelegen in de 
buurt van de Nationale Parken Rondane, Dovre en 
Jotunheimen. In Vinstra komen we in het land van “Peer Gynt”. 
Peer Gynt is een natuurmens, een dagdromer en een boeiende 
verteller. Hij vertelt over zijn bergtochten en over zijn ontmoetin-
gen met trollen.
Avondmaal en overnachting in het Wadahl Høgfjellshotell 
Gåla 

12de dag: Gåla - Oslo
Ontbijt. We rijden door het wonderlijke “Peer Gynt land” tot in
Tretten. Verder langs Lillehammer tot in Oslo. Om 15u00 leren 

Onze service:
• Vervoer met de bus heen  

naar Amsterdam;
• Transfer naar hotel in 

Stockholm;
• Reis per luxe autocar met 

extra beenruimte;
• Logies op basis van half  

pension;
• Volpension op Hurtigrute;
• Kajuiten en kamers met  

douche/bad en toilet;
• Plaatselijke gids in 

Stockholm en Oslo;
• Alle boottochten en 
 ferry’s;
• Ingang in stadhuis 

Stockholm;
• Ingang in de 

Vikingboerderij in Borg;
• Ingang in het 

Vikingmuseum in Oslo;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en reis-

leider gedurende de 
ganse reis.

Niet inbegrepen:
• Drank aan tafel;
• Middagmalen;
• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag éénpersoons- 

kamer & -kajuit € 740,-; 
• Reisverzekering.

Munteenheid en 
betaalfaciliteiten
• Euro, Noorse Kronen en 

Visa;
• Noorse Kronen: 
 € 1 = 8,47 NOK
•  Zweedse kronen:
 € 1 = 9,17 SEK
• Geld voorzien voor 
 persoonlijke uitgaven:    
 ± € 35,- p.p.per dag.

• Max 20 kg bagage p.p.

PS: Kleine bagagekoffer
voorzien voor mini-cruise
Hurtigruten en overtocht
Oslo-Kiel.

we Oslo kennen met een 
plaatselijke Nederlandstalige 
gids en bezoeken oa. Vigelandpark, het Vikingmuseum, 
de Holmenkollen skischans enz..
Avondmaal en overnachting in Scandic Victoria Hotel Oslo.

13de dag: Oslo - Kiel
Ontbijt. Vrije voormiddag in Oslo. Om 13u00 inscheping op een
luxe schip van de Color Line met vertrek om 14u00. We verlaten Noorwegen 
via de wondermooie Oslofjord.
Avondmaal en overnachting in een 2-persoons-buitenkajuit.

14de dag: Kiel - Deinze
Ontbijt aan boord. Om 10u00 aankomst in Kiel en via Hamburg - Bremen -
Venlo - Antwerpen naar Deinze.

€ 2.470,- pp

Datum 27 juni
Vertrek Deinze 02u30 - Garage De Globetrotter
Duur 14 dagen
Vroegboekkorting € 75 p.p.
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NOORDKAAP + LOFOTEN 15 DAGEN SCANDINAVIË 

1ste dag: Deinze - Kiel
Deinze - Antwerpen - Venlo - Hamburg - Kiel. Om 13u15 inschepen op een luxe 
schip van de Color Line. Om 14u00 afvaart naar Oslo.
Avondmaal en overnachting in tweepersoons- buitenkajuit.

2de dag: Oslo - Lillehammer
Ontbijt aan boord. Om 10u00 bereiken we Oslo. We beginnen aan een 3 uur duren-
de rondrit met een bezoek aan het Fram-, het Vikingmuseum en het Vigelandpark en 
dit onder leiding van een Nederlandstalige gids. Vrije tijd. Rond 16u00 over Eidsvoll 
en langs het prachtige Mjøsameer naar Hamar en Lillehammer.
Avondmaal en overnachting in Hotel Radisson Blu Lillehammer

3de dag: Lillehammer - Hell
Ontbijt. We rijden via Dombås over het hoogland van Dovrefjell naar Trondheim voor 
een kort bezoek aan de Nidarosdom, Gamle Bybro en zijn pakhuizen, Stiftsgården 
(de koninklijke residentie) enz. Tenslotte rijden we naar Hell. 
Avondmaal en overnachting in Scandic Hell Hotel.

4de dag: Hell - Mo i Rana
Onbijt. We rijden door de mooie provincie Trøndelag naar 

Steinkjer. Verder door een wilde romantische wereld van bergen en 

meren naar Mosjøen aan de Vefsnafjord. Vervolgens over de beroem-

de Korgfjellet naar Mo i Rana aan de Ranafjord.

Avondmaal en overnachting in Meyergården Hotel.

5de dag: Mo i Rana - Bodø
Ontbijt. We rijden over het beroemde Saltgebergte en overschrijden de 

poolcirkel op 66°33’ NB. Via de “Kulturveien rv 812” en zijn Misværdal 

bezoeken we de getijdenstroming “Saltstraumen”, de sterkste maal-

stroom ter wereld.

Avondmaal en overnachting in Radisson Blu Hotel Bodø.

6de dag: Bodø - Svolvær
Met een ontbijtpakket vertrekken we om 4u30 voor een 3,5 durende 

overvaart van Bodø naar Moskenes, gelegen aan het zuidelijkste einde 

van de Lofoten. De bergen van de Lofoten rijzen als een muur uit zee, 

een wild en tijdloos decor. De Vikingen noemden ze “eilanden der 

goden”. Daartussen bevinden zich pittoreske vissersdorpjes. 

Aankomst in Svolvær rond 12u00. Om 13u00 maken we een boot-

tocht naar de beroemde Trollfjord.

Avondmaal en overnachting in het Scandic Hotel Svolvær.

7de dag: Svolvær - Harstad
Uitslapen en ontbijt. Vrije voormiddag in de hoofdstad van de Lofoten. 

Na de middag verlaten we de Lofoten via de “Lofast-verbinding” of de 

verbinding van de Lofoten met het vasteland. Daarna nemen we de 

overzet van Flesnes naar Refsnes en verder naar Harstad.

Avondmaal en overnachting in het Thon Hotel Harstad.

8ste dag: Harstad - Tromsø 
Ontbijt. Om 8u00 vertrekken we met de Hurtigrute, de postboot en de 

levensader van Noorwegen. We varen langs de Noorse kust en ont-

dekken zijn scherenkust, fjorden, het unieke lichtspel, de authentieke 

sfeer en de eindeloze rust. We leggen aan in het haventje Finnsnes 

Midden in deze wilde natuur vormt Tromsø een stedelijke oase. 

Tromsø is de grootste stad van Noord-Noorwegen en wordt wel eens 

“Parijs van het Noorden” genoemd. Wij komen aan in Tromsø om 

Vernieuwd programma!
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hotels*** en ****

Deze hotels getuigen van een uitzonderlijke luxe. ‘s Morgens 
is er een ongelooflijk uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds is er 
buffet of bediening aan tafel. De kamers zijn voorzien van bad/
douche, toilet, telefoon, TV, minibar. Deze hotels staan garant 
voor een uitstekend verblijf.

14u30. Middagmaal aan boord.
Avondmaal en overnachting in het Scandic Ishavs Hotel.

9de dag: Tromsø - Honningsvåg
Ontbijt. Vandaag is het de laatste etappe naar het noordelijkste 
punt van Europa, de Noordkaap. Een dag door een indrukwek-
kende toendra. We zien ook de “Lyngenalpen”, één van de 
mooiste berggroepen van Noorwegen. We rijden door de tun-
nel- en brugverbinding FATIMA naar het eiland Magerøya, waar-
op zich de Noordkaap bevindt. 
Avondmaal en overnachting in het Scandic Hotel Nordkapp.
’s Avonds naar de Noordkaap met zijn onvergetelijk uitzicht over 
de Noordelijke IJszee en zijn prachtig zicht op de 
“Middernachtzon”

10de dag: Honningsvåg - Saariselkä
Ontbijt. We rijden terug langs de Porsangerfjord tot in Lakselv. 
Langs de Finnmarksvidda naar Karasjok, het culturele centrum 
van Noors Lapland. We overschrijden de Finse grens in 
Karigasniemi en bereiken Inari aan het gelijknamige meer. Het 
Inarimeer is met een oppervlakte van 1300 m2 het op twee na 
grootste meer van Finland. Er liggen 3000 eilandjes in, waarvan 
sommige onder de Samen als heilig worden beschouwd. 
Verder naar Saariselkä in het hart van Fins Lapland.
Avondmaal en overnachting in het Riekonlinna Hotel.

11de dag: Saariselkä - Kuusamo
Ontbijt. We rijden door Fins Lapland naar Sodankylä, waar we 
“Vanhakirka”, één van de oudste houten kerken in Finland, 

Onze service:
• Reis per luxe autocar met 

extra beenruimte;
• Transfer van Zaventem 

naar Deinze;
• Logies op basis van half-

pension;
• Ingang in Oslo in het 

Fram en Vikingmuseum;
• Ingang in het stadhuis 

van Stockholm;
• Ingang in het Poolcirkel-

Center;
• Ingang op de uitkijktoren 

in Kuopio;
• Plaatselijke gids in Oslo, 

Helsinki en Stockholm;
• Alle boottochten;
• Middagmaal op de 

Hurtigrute;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en reis-

leider gedurende de 
ganse reis.

Niet inbegrepen:
• Drank aan tafel;
• Middagmalen;

• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag éénpersoons- 

kamer & kajuit
 € 825,- p.p;
• Reisverzekering.

Munteenheid en
Betaalfaciliteiten
• Euro, Noorse Kronen: 

aankopen bij uw bank- 
instelling ± €300,- p.p.;

• Zweedse Kronen: moge-
lijk aan te kopen op de 
boot: ± € 50,- p.p.;

• Noorse Kronen: 
 € 1 = 8,47 NOK
•  Zweedse kronen:
 € 1 = 9,17 SEK
• Betaling met Visa of 

Mastercard is ook voor 
kleine bedragen mogelijk.

• Max 20 kg bagage p.p.

PS: Kleine bagagekoffer
voorzien voor overtochten
Kiel-Oslo en Helsinki-
Stockholm

bezoeken. Verder naar 

Rovaniemi. We bezoeken er de 

Kerstman en overschrijden terug de poolcir-

kel, want het dorp van de Kerstman ligt op de poolcirkel. 

Daarna gaat het via Kemijärvi naar Kuusamo. Dit ligt dicht bij de 

Russische grens en is het middelpunt van een spectaculair natuurgebied.

Avondmaal en overnachting in het Sokos Hotel Kuusamo.

12de dag: Kuusaamo - Jyväskylä - Laukaa
Vandaag rijden we langs de Russische grens en door Karelië naar Kajaani en 

Kuopio. Verder door het land der duizend meren via Jyväskylä, naar Laukaa, 

gelegen aan het Peurunkameer.

Avondmaal en overnachting in het Spa Peurunka Laukaa.

13de dag: Laukaa - Helsinki
Ontbijt. Mooie rit langs het Päijännemeer over Lahti naar Helsinki, de Finse 

hoofdstad. Aankomst rond de middag en aansluitend om 14u00 een 3 uur 

durende rondrit met plaatselijke gids. Wij bezoeken oa. het Sibelius monument, 

de rotskerk met zijn koperen koepel, het parlementsgebouw, het station in 

Jugendstil, de Uspenski kathedraal. 

Avondmaal en overnachting in Scandic Hotel Grand Marina

14de dag: Helsinki - Stockholm
Ontbijt en vrije tijd in de stad. Rond 16u00 inschepen op een Schip van de 

Silja Line en 17u00 afvaart met bestemming Stockholm. 

Avondmaal en overnachting in een tweepersoons-buitenkajuit

15de dag: Stockholm
Ontbijtbuffet aan boord. We komen om 9u30 aan in Stockholm en maken een 

3 uur durende stadsrondrit met een plaatselijke Nederlandstalige gids in één 

van de mooiste hoofdsteden. Vrije namiddag. In de vroege avond vertrek rich-

ting luchthaven Bromma voor een lijnvlucht naar Brussel. Een autocar van de 

Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.
€ 2.385,- pp

Datum 12 juni
Vertrek Deinze 02u30 - Garage De Globetrotter
Duur 15 dagen
Vroegboekkorting € 75 p.p.
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HELSINKI - TALLINN - ST. PETERSBURG - MOSKOU 10 DAGEN 

De Finnen zien ons graag hun hoofdstad Helsinki bezoeken 
met zijn vele monumenten en kathedralen. De grootste trekpleisters 

van Rusland zijn de twee indrukwekkende metropolen Moskou en 
Sint-Petersburg. Met St. Petersburg bezoeken we de parel der 

Russische steden. Een culturele stad van wereldformaat, vooral op het 
gebied van literatuur en muziek. In en rondom de stad wedijveren Barok, 

Art-Nouveau en Renaissance. De stad van Peter De Grote, Dostojevski en 
Catharina heet u welkom. Hoe mooi St. Petersburg mag zijn, achter 

de poëtische, vrij onaangetaste gevels, schuilt een prozaïsche wereld 
van vaak afbladerende muren en vervallen, krappe behuizingen. Het is 
niet het oudste maar misschien wel de mooiste stad van Oost-Europa. 

Met Moskou bezoeken we het hart van Rusland. Het hart van de stad is 
het alom bekende Rode Plein met het Kremlin. Je kunt er niet omheen. 

De voormalige macht van de Sovjet-Unie begroet je nog op iedere straat. 
Een bezoekje aan de oude symbolen ervan, zoals het Lenin mausoleum 
is absoluut de moeite waard. Een reis met de Moskouse metro is uniek. 

Elk station op zich is een kunstwerk. Moskou is zo groot dat je er gerust 
langere tijd kunt vertoeven, zonder je te vervelen. Er is gewoon heel veel

 te zien. Beide steden lenen zich dan ook uitstekend voor een stedentrip.

1ste dag: Deinze - Travemünde 
Deinze - Antwerpen - Venlo - Bremen - Hamburg - Travemünde. Om 23u00 insche-
pen. Om middernacht vertrekt het schip richting Finland. Avondmaal onderweg.
Overnachting in 2-persoons buitencabines.

2de dag: Zee
We verblijven een ganse dag op zee terwijl we genieten van deze 

overtocht. Vol pension aan boord.

Overnachting in 2-persoons buitencabines.

3de dag: Helsinki - Tallinn
Ontbijtbuffet. Om 07u30 komen we aan in Helsinki. We maken een 

korte stadsrondrit voorbij de Dom, de Felsen-kerk, het Sibilius gedenk-

teken en het Senatorplein. Nadien schepen we in voor een overtocht 

naar Tallinn. We worden verwelkomd door onze nederlandstalige gids 

en beginnen met het middagmaal. Nadien beginnen we aan een 3 uur 

durende stadswandeling. We bezoeken de oude Toompea-burcht en 

de historische stad met zijn nauwe steegjes en romantische huizen en 

hun topgevels. Talrijke gotische kerken en herenhuizen bewaren het 

15de eeuwse milieu. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.

4de dag: Tallinn - St. Petersburg
Na het ontbijt gaat de reis van het noorden naar het oosten. Op weg 

naar Narva geniet u van mooie uitzichten. Middag-maal in Narva. Na 

onze grensformaliteiten te hebben voldaan gaat het richting St. 

Petersburg. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.

5de dag: St. Petersburg
Ontbijtbuffet. We beginnen aan een rondrit naar de bezienswaardighe-

den van de oude tsarenstad aan de Neva. Onder leiding van onze 

stadsgids zien we het admiraal staatsgebouw, de burchtplaats, het 

kruisschip de Aurora en de Nicolaskerk. Middagmaal. In de namiddag 

brengen we een bezoek aan de Hermitage. Het beroemdste en 

belangrijkste Russische museum met internationale weerklank heeft 

verbluffend rijke collecties.

Avondmaal en overnachting in hotel****.

6de dag: St. Petersburg
Ontbijtbuffet. ’s Morgens bezoeken we het Petershof. Het zomerpaleis 

is van een verbluffende pracht en praal. Met een fonteinengroep die 

de grootste ter wereld zou zijn met meer dan 200 vergulde beelden. 52



Middagmaal. We komen voorbij de zomerresidentie 
van President Poetin. Nadien bezoeken we het slot en de 
parkaanplantingen van Poesjkin, dat onder Catharina II het 
zomerverblijf werd van de tsaren. Deze stad genoemd naar de 
dichter Alexander Poesjkin, staat tevens als museumstad 
bekend. Avondmaal en overnachting in hotel****.

7de dag: St. Petersburg
Ontbijtbuffet. We zetten ons bezoek verder aan St. Petersburg. 
De Verlosserskerk, Het Smolny klooster, De Isaac kathedraal. 
Daarna wordt het tijd om ons naar het treinstation te begeven. 
We vangen onze tocht aan met de sneltrein naar Moskou in 
business class. Middagmaal op de trein. Aankomst in Moskou 
rond 18u00 waar onze nederlandstalige gids ons opwacht.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

8ste dag: Moskou
Ontbijtbuffet. We beginnen ons bezoek in Moskou. Een stads-
rondrit brengt ons langs meerdere kathedralen waarvan we er 
zeker één bezoeken. Daarna staat het Rode Plein met het 
Mausoleum van Lenin en het Kremlin op het programma. 
Middagmaal. We maken een rit met de metro. De metrosta-ti-
ons zijn één voor één ondergrondse paleizen en pareltjes van 
beeldhouwkunst en architectuur. Verder hebben we het 
Poesjkin museum tegenover de Christus-Verlossers-kerk. Het 
grootste museum voor Europese kunst in Moskou opende in 
1912 zijn deuren. Je vind er werken van Rembrand, 
Monet, Vincent van Gogh, Matisse, Renoit, Cézanne enz…
Avondmaal en overnachting in hotel****.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• 2-persoons buitencabine 

met douche en toilet voor 
de overtocht Travemünde 
- Helsinki;

• Visa voor Rusland: 
 € 125,- p.p.;
• Bezoek aan de 

Toompeaburcht, het 
paleis van Poesjkin, de 
Hermitage, Peter- en 
Paulvesting, Petershof, 
Kremlin en kathedraal in 
Moskou, metro rit, 
Astronautenmuseum en 
Tretyakovskaya gallerij;

• Hotels****;
• Verblijf in vol pension 

vanaf avondmaal 1ste 
dag tot het ontbijt van de 

 laatste dag;
• Lokale nederlandstalige 
 gidsen in Tallinn, 
 St. Petersburg en 

Moskou;
• Vlucht Moskou-

Zaventem;
• Vervoer van Zaventem 
 naar Deinze;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren gids blijft bij u 

gedurende de ganse 
reis.

Niet inbegrepen:
• Drank aan tafel;
• Persoonlijke uitgaven;
• Middagmaal 1ste dag;

• Extra inkomgelden voor 
concerten, boottochten, 
musea, kastelen en 
bezienswaardigheden die 
niet voorzien zijn in het 

 programma;
• Eventuele toeslagen Fuel 

en luchthaventaksen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer + binnencabine: 
 € 280,-;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer + buitencabine: 
 € 340,-;
• Reisverzekering 
 (verplicht).

Munteenheid en
betaalfaciliteiten:
• Roebels: aankopen in 

bankautomaten in het 
hotel met creditcard: juist 
voor de drank. Soms 
mogelijk om in Euro te 
betalen.

• Euro om te wisselen in 
Rusland, Visa 

 en Mastercard

REISDOCUMENTEN:
Gelieve bij inschrijving uw 
INTERNATIONAAL 
PASPOORT (nog 6 maanden 
geldig na het verlaten van 
Rusland) + 1 pasfoto mee te 
brengen naar het bureel + 
geboortedatum en paspoort-
nummer doorgeven bij 
inschrijving.

9de dag: Moskou
Ontbijtbuffet. Uitstap naar Tjaritsyno, ten 
zuiden van Moskou. Het park van 700 ha. en het 
Schloss van Katharina de Grote zijn zeker bezienswaardig. 
Middagmaal. We zetten ons bezoek verder aan Moskou. We bezoeken ook 
nog het Astronautenmuseum. We laten u zeker genieten van wat vrije tijd in de 
imposante stad.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

10de dag: Moskou - Brussel
Ontbijtbuffet. We brengen een bezoek aan de Tretyakovskaya gallerij met onze 
plaatselijke gids voor we Moskou verlaten. De Tretyakovskaya gallerij bezit 
ongetwijfeld de mooiste verzameling Russische kunst ter wereld. Het gebouw 
heeft een prachtige voorgevel, ontworpen door schilder Viktor Vasnetsov. 
Belangrijk voor het museum is de unieke verzameling iconen, waaronder de 
Drievuldigheid, een bekend icoon van de schilder Andrei Roeblov. Naast de 
collectie oud-Russische schilderkunst vind je er een uitgebreide collectie 
Russische schilderkunst uit de 18de tot de 20ste eeuw. Met werken van 
Vroebel, Ivanov, Repin Savrasov. Middagmaal. Nadien vertrekken we richting 
luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel met SN Brussels airlines. Een 
autocar van de Globetrotter brengt ons van Zaventem terug naar Deinze.

Hotels**** 
Alle hotels zijn van luxe kwaliteit. Kamers met bad/douche, 
toilet, TV, airconditioning. ‘s Morgens is er ontbijtbuffet en 
‘s avonds buffet of verzorgde 3-gangen menu.

€ 2.495 pp

Datum 31 augustus
Vertrek Deinze 06u30 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.
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GRIEKENLAND 15 DAGEN HOOGTEPUNTEN VAN DE GRIEKSE OUDHEID

Griekenland behoort al jarenlang de favoriete vakantiebestemmingen 
van Belgische toeristen. Alle ingrediënten voor een goede zonvakantie zijn 

aanwezig in Hellas, zoals de Grieken hun land ook graag noemen. 
Zon, stranden, een lekkere keuken en een roemruchte geschiedenis 

maken het land zo populair als vakantiebestemming. De Grieken weten 
met hun charmes de toeristen een uitstekend vakantiegevoel te geven. 

5de dag:
Ontbijtbuffet. Bezoek aan de site van Mystrás. Het majestueuze 
Mystrás ligt op een prachtige plek op een uitloper van het ruige 
Taÿgetos-gebergte. De stad bestaat uit een beneden- en een boven-
stad, verbonden door de Monemvasía-poort. Busrit naar Nafplion. 
Avondmaal en overnachting in Rex Hotel. 

6de dag:
Ontbijt. Bezoek aan Nafplion en de Palamidi onder begeleiding van de 
Nederlandstalige officiële gids. Ten noorden van de haven van Náfplio, 
op het Boúrtzi-eiland bevindt zich een Venetiaanse vesting, die tot 
1930 dienst deed als woning van de beul. Palamídi is het grootste 
vestingcomplex in Griekenland. Het bestaat uit een ommuring met 
daarbinnen zeven zelfvoorzienende forten, die nu naar Griekse helden 
zijn genoemd. Vrije tijd voor shopping en lunch. Terugkeer naar het 
hotel. Namiddag vrij. Diner in een lokale taverne. 
Overnachting in het Rex Hotel.

7de dag:
Bezoek aan Epidavros & Mykene onder begeleiding van de officiële 
Nederlandstalige gids. Hoewel het heiligdom van Epidaurus het 
beroemdst is om zijn prachtige theater, was het ook een centrum 
gewijd aan de god van de geneeskunde. Het bezit het enige ronde 
orchestra (podium) uit de Oudheid. Busrit naar het kanaal van Korinthe. 
Fotostop aan het kanaal van Korinthe. Busrit naar Athene. 
Diner in een lokale taverne, overnachting in hotel Stanley.

8ste dag:
Ontbijtbuffet. Bezoek aan Athene, het Acropolis museum, Syntagma 
plein met de Evzones en de gezellige wijken Plaka en Monastiraki. De 
hoofdstad van Griekenland heeft tal van toppers die het ontdekken 
meer dan waard zijn. In de gezellige wijken Plaka en Monastiraki zijn er 
tal van restaurantjes, terrasjes en winkeltjes. Vrije tijd om te shoppen. 
Diner in een lokale taverna in Monastiraki. 
Overnachting in hotel Stanley.

9de dag:
Ontbijtbuffet. Vertrek met de bus voor een bezoek aan Osios Loukas. 
Busrit naar Delphi. 
Avondmaal en overnachting in hotel Fedriades. 

1ste dag:
Vertrek Deinze Luxemburg - Basel - Luzern - Bellinzona of omgeving. 
Avondmaal en overnachting in het hotel***.

2de dag:
Ontbijtbuffet. We rijden verder richting Ancona. 
Overtocht, avondmaal en overnachting op de ferry. 

3de dag:
Ontbijt en aankomst in de haven van Patras. De Nederlandstalige gids wacht ons op 
in de haven. Transfer naar Olympia. Diner en overnachting in hotel Olympian Asty.

4de dag:
Ontbijtbuffet. Bezoek aan de site van Olympia en het museum onder begeleiding van 
een officiële Nederlandstalige gids. Het archeologisch museum is één van de rijkste 
musea van het land. Van de Zeus-tempel zijn enkel brokstukken overgebleven, maar 
toch blijkt de grandeur nog van deze Dorische tempel uit de 5e eeuw v.C. 
Busrit doorheen Kalamata naar Sparta. 
Avondmaal en overnachting in hotel Byzantion Mystra. 

NIEUW
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10de dag:
Ontbijtbuffet. Bezoek aan de site 
van Delphi en het museum. De antieke site werd in de 
Griekse mythologie aanzien als de navel van de wereld. De site 
is schitterend gelegen, tegen de groene hellingen van de 
Parnassosberg met adembenemend zicht op zee. Het museum 
is beslist de moeite waard met het bronzen beeld van de 
wagenmenner van Delphi. Busrit naar Kalambaka. 
Avondmaal en overnachting in hotel Orfeas - Kalambaka.

11de dag:
Ontbijtbuffet. Bezoek aan de Meteora-kloosters. Zonder twijfel 
één van de toppers van Griekenland. Busrit naar Ioannina. Diner 
in een lokale taverna. Overnachting in hotel Dovitel.

12de dag:
Ontbijtbuffet. Busrit naar de Vikos kloof. De Zagoria zijn 46 pitto-
reske dorpen verspreid in een bergachtig en bosrijk gebied. De 
grijze stenen huizen en stenen boogbruggen zijn karakteristiek 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Verblijf in half pension 

vanaf de 1ste dag 
avondmaal tot het ontbijt 
de laatste dag;

• Hotels*** superior en 
hotels****;

• Officiële Nederlandstalige 
gids gedurende de volle-
dige rondreis;

• Entreegelden voor alle 
sites en musea beschre-
ven zoals in het program-
ma;

• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en 

begeleider blijven bij u ter 
plaatse.

• In samenwerking met 
Essential Greece.

 

Niet inbegrepen: 
• Lunches;
• Dranken bij de maaltijden;
• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 360,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd + 1uur

Aandacht:
Programma wijzigingen 
mogelijk naargelang 
overtocht uren.

voor deze streek. 
Het gebied is grotendeels 
ingenomen door het nationaal park Vikos-
Aoös. Wandeling doorheen Papingo & Mikro Papingo. 
Diner in een lokale taverna.
Overnachting in het Dovitel.

13de dag:
Ontbijtbuffet. City tour van Ioannina. De hoofdstad van Epirus is een moderne 
en dynamische stad aan een groot meer. In de oude stad aan het kastro
(citadel) is het aangenaam kuieren door de straatjes met Ottomaanse huizen 
en moskeeën. Busrit naar Igoumenitsa. 
Check in voor de ferry naar Ancona. Avondmaal en overnachting op de ferry.

14de dag:
Ontbijt aan boord. Ontscheping te Ancona langs Bologna - Milaan - Bellinzona. 
Diner en overnachting hotel***.

15de dag:
Ontbijtbuffet. Vandaag rijden we via via Luzern - Basel - Straatsburg - Metz - 
Luxemburg naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Hotel****

Comfortabele hotels met alle nodige voorzieningen. 
Elke accomodatie beschikt over een eigen badkamer.

Datum 11 juni
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 15 dagen
Vroegboekkorting € 75 p.p.
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MYKONOS EN SANTORINI 8 DAGEN GRIEKENLAND ISLAND HOPPING CYCLADEN

3de dag:
Ontbijtbuffet. Volledige dagexcursie per boot naar Delos. Delos is het 
heilige eiland van de Cycladen. De geboorteplaats van God Apollon, 
de God van het licht en de muziek. Dilos was het centrum van de 
Cycladische eilanden (centrum van de cirkel = Cyclus). Delos is een 
klein vlak eiland waar overnachten verboden is. Heel het eiland is 
eigenlijk een grote archeologische plaats met prachtige bezienswaar-
digheden. Terugkeer naar het hotel. Diner op verplaatsing of in het 
hotel.
Overnachting in het Hotel Ilio Maris****

4de dag:
Ontbijtbuffet. Uitchecken en transfer naar de haven van Mykonos. 
Ferry overtocht van Mykonos naar Santorini. Nadien is er een transfer 
naar het prachtige Hotel Daedalus**** op Santorini. Afhankelijk van de 
ferry-uren zijn er enkele uren vrij om te genieten van de faciliteiten van 
het hotel. Wandeling doorheen Fira (de hoofdstad van Santorini) voor 
een typisch diner in een gezellige taverna. 
Overnachting in het Hotel Daedalus****

5de dag:
Ontbijtbuffet. Vrije dag. Mogelijkheid om Fira en Imerovigli te bezoeken 
of om te genieten van de faciliteiten van het hotel. Diner in het hotel of 
op verplaatsing.
Overnachting in het Hotel Daedalus****

6de dag:
Ontbijtbuffet. Volledige dagexcursie naar de archeologische site van 
Akrotiri onder extra begeleiding van een officiële gids en een 
wijnproeverij. Akrotiri was een havenstad in de Griekse Oudheid op het 
tegenwoordige Thera of Santorini. Deze stad maakte deel uit van het 
culturele en handelsnetwerk van de Minoïsche beschaving en werd 
verwoest door een vulkaanexplosie. Tegenwoordig zijn overblijfselen te 
zien op archeologische werkplaatsen op Santorini. Daarna maken we 
nog een wijnproeverij en bezoek aan één van de bekendste 
wijndomeinen op Santorini. Terugkeer naar het hotel. Diner op 
verplaatsing of in het hotel.
Overnachting in het Hotel Daedalus****

1ste dag: 
Vlucht vanuit Brussel naar Mykonos. Bij aankomst worden we met de bus naar ons 
hotel gebracht. We verblijven in het Hotel Ilio Maris**** We voorzien enkele uren vrij 
om te genieten van de faciliteiten van het hotel. Diner in het hotel of op verplaatsing in 
een lokale taverna.
Overnachting in Hotel Ilio Maris****

2de dag: 
Ontbijtbuffet. We maken een culturele wandeling doorheen Mykonos stad (Chora). 
Mykonos, één van de populairste eilanden in de Cycladen, heeft mooie zandstranden 
en een bruisend nachtleven. Mykonos stad is een leuke stad waar je gezellig kan kui-
eren in de witte straatjes. Ontdek de lokale mascotte Petros (pelikaan), Klein Venetië 
en het kerkje Panagia Paraportiani. In de namiddag maken we een boottrip vanuit 
Plati Gialos langsheen de verschillende mooie stranden van Mykonos. Jullie kunnen 
zelf kiezen aan welk van de verschillende stranden jullie wensen te genieten van een 
eventueel drankje of rust.
Diner op verplaatsing of in het hotel en overnachting in Hotel Ilio Maris****

NIEUW
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7de dag:
Ontbijtbuffet en vrije dag. Aperitief 
en diner bij zonsondergang in Oia. Hier heb je de mooiste 
zonsondergang van Griekenland. Na het genieten van het diner 
en de prachtige zonsondergang is er de terugkeer naar het 
hotel.
Overnachting in het Hotel Daedalus****

8ste dag:
Ontbijtbuffet en check-out. Transfer naar de luchthaven van 
Santorini voor terugvlucht naar Brussel. Een autocar van De 
Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Onze service:
• Vluchten Mykonos & 

Santorini H/T;
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen fuel-

taksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Mykonos & 

Santorini luchthaven H/T;
• Verblijf in Hotel Ilio 
 Maris**** en Hotel 

Daedalus****
• Verblijf in half pension;
• Alle uitstappen zoals ver-

meld in het programma;
• Nederlandstalige begelei-

der en 1 uitstap met extra 
plaatselijke gids;

• In samenwerking met 
Essential Greece.

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Lunch en dranken bij de 

maaltijden;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 305,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd + 1 uur

Mykonos: Ilio Maris****

Santorini: Hotel Daedalus****

Hotel Ilio Maris biedt een prachtig uitzicht op de zee en de 
beroemde molens van de stad Mykonos. U kunt een duik 
nemen in het zwembad van het Ilio Maris en genieten van het 
prachtige uitzicht op de Egeïsche Zee en de zonsondergang. 
Cocktails zijn verkrijgbaar aan de bar bij het zwembad er zijn 
ligstoelen en parasols beschikbaar. De elegant gerenoveerde 
kamers beschikken over alle moderne comfort, zijn voorzien 
van wifi en hebben een ruim balkon of terras. De receptie is 24 
uur per dag geopend. Hotel Ilio Maris ligt aan de rand van de 
stad Mykonos. 

Het hotel ligt in het centrum van Fira en beschikt over een 
zoetwaterbuitenzwembad met zitjes, ligbedden en parasols. Een bar 
bij het zwembad biedt gemakkelijke toegang tot allerlei drankjes en 
snacks tijdens het zwemmen of zonnen. Bovendien is er ook een sauna 
en een hydromassage beschikbaar om de sereniteit en het plezier van 
de gasten nog eens te vergroten. Alle kamers zijn ruim en comfortabel 
ingericht en beschikken over alle moderne comfort om een aangenaam 
verblijf te garanderen. De locatie van het hotel is ideaal om Santorini 
en de unieke schoonheid te verkennen. Een groot aantal glamoureuze 
restaurants, bars en winkels zijn te vinden op loopafstand aan het 
centrale plein van Fira.

€ 1.350,- pp

Datum 11 september
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen
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KOS 8 DAGEN GRIEKENLAND                           GEZELLIGHEID TROEF IN EEN IDYLLISCH DECOR                                       
   

 

Het eiland is een echte aanrader, zelfs de meest 
verwende toerist zal op Kos een fantastische vakantie beleven, want 

het eiland heeft veel te bieden. Kos is ook het eiland van Hippokrates, 
de grondlegger van de geneeskunde zoals wij die heden kennen.

Op het eiland is er namelijk een mooie afwisselende natuur, een rijke 
cultuurhistorie met prachtige monumenten en schitterende zandstranden. 

Een van de opvallendste kenmerken van het eiland is dat het erg vlak is. 
Vandaar dat het eiland ook als fietseiland bestempeld wordt. Er zijn namelijk 
diverse fietspaden aangelegd waardoor je heel veel bewegingsvrijheid krijgt 

door middel van een fiets. De meeste fietspaden bevinden zich rond de 
gezellige stad met enorm veel bezienswaardigheden, een mooie haven met 

moderne maar ook traditionele winkels. Kos-Stad is een plaats waar altijd wel 
wat te beleven valt. In de Mandrakihaven liggen de toerboten te wachten op 

toeristen die er een dagje op uit trekken. Tegenover de haven vind je 
gezellige terrasjes met daarachter de winkelstraten. Aan de oostkant van de 
haven is de Johannietersburcht zeer duidelijk aanwezig die bereikbaar is via 

een voetgangersbrug die start bij de Plataan van Hippocrates. 
Ten oosten daarvan staat het zeer kenmerkende gouverneurspaleis. 
Ten zuiden van de haven liggen er archeologische opgraafplaatsen, 

de Hadji Hassan-moskee, winkels, bars, restaurants,…

Ligt aan het strand enkel gescheiden door de weg, 50 m van 
enkele winkeltjes en bar, op 1,5 km van het centrum van Lambi 
en 3 km van het centrum van Kos-stad. Het hotel ademt rust en 
sereniteit uit. De 4 zwembaden en bubbelbaden zijn prachtig 
geïntegreerd in het domein. De ruime juniorsuites beschikken 
over bad, douche, haardroger, safe, telefoon, satelliet-tv, 
koelkast, airconditioning. Dit hotel is een aanrader voor wie 
graag buiten leeft en eet, prachtige drijvende terrassen, bar in 
het zwembad,…

Tips voor trips:
Boottocht naar Nissyros: cruise langs de zuidkust van Kos naar het vulkaaneiland 
Nissyros.
Eilandrondrit: bezoek aan kleine dorpjes, Askepion, Zia, Kardamena, Kefalos,…
Warmwaterbronnen,…

ALL INCLUSIVE
Laat continentaal ontbijt, show-cooking, snacks (van 10u30 tot 12u30 en van 14u00 
tot 18u00); middernachtsnacks (van 22u00 tot 23u00),korting in het à la carte res-
taurant, ijsjes (van 14u00 tot 18u00),koffie, thee en koekjes (van 16u00 tot 17u00), 
dranken inbegrepen bij de maaltijden: lokale frisdranken, lokaal bier en lokale wijn, 
selectie van lokale alcoholische en niet-alcoholische dranken (van 10u00 tot 23u00),
 sauna, tafeltennis, fitness, volleybal, darts, de ligstoelen, handdoeken en parasols 
aan de zwembaden en aan het strand, het animatie team zorgt voor de nodig activi-
teiten overdag en ’s avonds. Tegen betaling: tennis (2 courts).

Hotel Pelagos Suites****

All 
inclusive

Onze service:
• Vervoer naar 
 Zaventem H/T;
• Vlucht H/T op Kos;
• Transfer H/T naar het 

hotel in Kos;
• Overnachting in hotel 

Pelagos Suites****;
• Regime ALL INCLUSIVE;
• Nederlandstalige 
 begeleider;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Maaltijd tijdens de 
 vluchten;
• Eventuele toeslagen 

Fueltaksen.
• In samenwerking met 

Thomas Cook

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Uitstappen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 300,- 
 per verblijf (deze zijn 

enkel verkrijgbaar in de 
studio’s);

• Reisverzekering.

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd + 1 uur

Datum 01 juni
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 850,- pp58



          
   

 CORFU 10 DAGEN GRIEKENLAND  
Corfu is één van de mooiste eilanden van Griekenland. 

Men noemt dit een kunstwerk van moeder natuur gelegen 
tussen Zuid-Italië en Griekenland. Langs de oostkust liggen 

talloze baaien. In het uiterste noorden heb je een uitzicht 
op Albanië en het Griekse vasteland. Een hoogtepunt 
is de hoofdstad van het eiland, Kerkyra. Ons hotel ligt 

in Roda, hier gaat het er rustig en aangenaam aan toe, 
en zijn er verscheidene winkeltjes, bars, restaurants, 

watersportmogelijkheden,… 
het kleine historisch centrum ligt pal aan het water.

ALL INCLUSIVE
Ontbijt, lunch en diner in buffetvorm in 
het hoofdrestaurant; Griekse avond 1 x 
per week; Maaltijd in de à la cartes mits 
reservatie, onbeperkt; Snacks van 11u 
tot 23u30 aan de strandbar; Koffie, thee 
en gebak van 15u00 tot 17u00; IJsjes 
van 11u00 tot 21u30; Locale alcoholi-
sche dranken en frisdranken van 10u00 
tot 24u00; Minibar in de kamer; 
Badhanddoeken aan het zwembad (mits 
waarborg); Versnaperingen aan het 
zwembad (watermeloenen, popcorn, 
chips,…); Sporten: darts, tennis, tafel-
tennis, fitness, beachvolley, kano, water-
fietsen, windsurfen (mits brevet) en voet-
bal; (bij gebruik van het materiaal zal er 
enkel een waarborg gevraagd worden) 
internationale animatie: activiteiten in en 
uit het zwembad, avondshows,…

1ste dag: Brussel - Corfu
Vlucht van Brussel naar Corfu. Met de 
bus worden we naar ons hotel gebracht 

waar we genieten van een All Inclusive. 
Avondmaal en overnachting in hotel****

2de dag tot 9de dag:
Zie tips voor trips. Deze worden met de 
plaatselijke gids (e) van Thomas Cook 
geregeld. Iedere dag in het hotel geniet 
u tevens van uw All inclusive.

10 de dag: Corfu - Brussel
Transfer naar de luchthaven van Corfu 
voor terugvlucht naar Brussel. De auto-
car van De Globetrotter brengt u terug 
naar Deinze.

Tips voor trips:
• Corfu stadsrondrit: bezoek aan de 

hoofdstad, het Achillion en het mui-
zeneiland,…

• Parga en Paxos: boottocht en 
bezoek aan de dorpen,…

• Panoramarit in het noorden: bezoek 

aan het adembenemende 

Paleokastritsa, klooster,…

Direct aan een zandstrand. De kamers beschikken over bad, safe (betaling), 
haardroger, badhanddoeken, telefoon, sat.-tv, minibar, airconditioning, 

marmeren vloer en balkon of terras aan tuinzijde. Restaurant en bars in het 
hotel: hoofdrestaurant, 3 à la carte restaurants: Chinees, Italiaans en Griekse 

taverna (enkel mits reservatie aan de receptie). Openluchtzwembad met 
zout water aan het hoofdgebouw, 3 zwembaden verspreid in de tuin, gratis 

ligstoelen en parasols aan het zwembad en aan het strand. In het Roda 
Beach Spa center kan je terecht voor gezicht-handen-body-behandelingen, 

massages enz. In het Spa domein is er een indoor relaxpool. 

Hotel Mitsis Roda Beach Resort & Spa****

Onze service:
• Vervoer naar Zaventem 

H/T;
• Vlucht H/T;
• Transfer H/T naar het 

hotel;
• Overnachting in Hotel 

Mitsis Roda Beach Resort 
& Spa****;

• Regime in All INCLUSIVE;
• Nederlandstalige 
 begeleider;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• In samenwerking met 

Thomas Cook.

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Uitstappen ter plaatse;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 120,-;
• Reisverzekering.

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd + 1 uur

Datum 05 mei
Vertrek Garge De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 10 dagen

€ 880,- pp

All 
inclusive
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KRETA 8 DAGEN GRIEKENLAND SUPER ACTIE PRIJS
NIEUW

Kreta is het grootste en bekendste Griekse eiland, het bezit 
alle troeven om je vakantie onvergetelijk te maken. Geniet van 
de aangename Griekse zon. In Griekenland is cultuur nooit ver 
weg en ook Kreta bevat een rijkdom aan historische schatten. 
Bewonder het paleis van Knossos en wandel door de langste 

kloof van Europa, de Semariakloof. Kreta is een eiland met 
een prachtige natuur. De indrukwekkende bergketens in het 

binnenland contrasteren met de mooie kusten en baaien. 
De oneindig lange zandstranden bezorgen je in combinatie 

met het azuurblauwe zeewater het ultieme vakantiemoment. 

Wijds en sfeervol opgezet hotel met 7 zwembaden, Nederlandstalige 
kinderanimatie, 4 restaurants, 5 bars, meer faciliteiten dan u voor 

mogelijk houdt en een schitterend wellnesscenter; dat is SENTIDO 
Vasia Resort & Spa. Hier beleeft iedereen de vakantie van zijn leven en komt 

niemand wat te kort. SENTIDO Vasia Resort & Spa staat garant voor een 
vakantie vol plezier, want met 7 zwembaden kunt u iedere dag bij een ander 

zwembad op uw comfortabel ligbed gaan zonnebaden. 
Van een verfrissend drankje genieten kunt u bij één van de 5 bars in het 

hotel. Voor een heerlijke maaltijd heeft u maar liefst de keuze 
uit 4 verschillende restaurants; van uitgebreide buffetten tot intieme 

diners, alles is hier mogelijk. De Grieken zijn dol op kinderen en dus is 
er uiteraard meer dan voldoende te beleven voor de allerkleinste zoals: 

minidisco en knutselen (het wordt allemaal georganiseerd door 
een professionele Nederlandstalige kinderanimator). 

's Avonds kunt u een heerlijke wandeling maken naar het 
vlakbij gelegen pittoreske vissersplaatsje Sissi. 

Sentido Vasia Resort & Spa*****

ALL INCLUSIVE
Ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, dranken bij de maaltijden: wijn, water, bier en 
frisdranken, diner in het Italiaans of Mediteraans restaurant (1x/week, met reserva-
tie),lokale dranken en een selectie van internationale alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (van 10 u. tot 23 u.),ijsjes (van 10 u. tot 23 u.), koffie, thee en gebak (van 16 
u. tot 18 u.)
Sport en ontspanning: Gym, aquagym, waterpolo, aerobics, petanque, voetbal, 
animatie overdag en s'avonds.

Onze service:
• Vluchten Kreta H/T;
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen fuel-

taksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Kreta luchtha-

ven H/T;
• Verblijf in Sentido Vasia 

Resort*****;
• Hostess komt naar het 

hotel voor verdere info, 
eventuele problemen of 
reservaties van uitstap-
pen;

• Verblijf in ALL INCLUSIVE.

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Uitstappen;
• Geen begeleider op deze 

actie reis;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 205,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd +1 uur

Datum 01 juli
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

€ 895,- pp

All 
inclusive

Vraag ook naar de uitzonderlijke kinderkortingen tot -70% !!!
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TURKIJE 8 DAGEN TURKIJE 
SUPER ACTIE

Is een hedendaags familievriendelijk comforthotel op een mooi ruim 
domein (50.000m²). Veel faciliteiten waaronder een spa centrum en ver-
schillende à-la-carte restaurants. Het hotel heeft een openluchtzwem-

bad, overdekt zwembad, een wellnesscentrum met 11 massagecabines, 
bubbelbad en een duikschool. Bovendien zijn onder meer het stoom-

bad, sauna, hamam, fitness, 2 tennisterreinen, aerobics, tafeltennis en 
darts inbegrepen in de all inclusive en is er ook gratis wifi beschikbaar 
in de lobby. De maaltijden zijn in buffetvorm maar je kunt ook een keer 

per week gebruik maken van een van de drie à-la-carterestaurants (Itali-
aans, Ottomaans en Far East). Ook snacks, cakes en ijsjes zijn 

inbegrepen in de all inclusive, de dranken zijn zelfs 24 u./24 inbegrepen. 
Het hotel heeft 5 bars waaronder een wijn- en vitaminebar. 

De kinderen kunnen zich uitleven in het kinderzwembadje, het aquapark 
met 4 glijbanen of de speeltuin. Daarnaast kunnen ze overdag ook 

terecht in de miniclub of ’s avonds deelnemen aan de minidisco. 
Ook in het restaurant met kinderstoelen en kinderbuffet worden de kin-

deren niet vergeten. Het hotel ligt aan het 250 m lange privé-
zandstrand en is 2 km verwijderd van restaurants en bars. 

Het centrum van Manavgat ligt op 10 km van het hotel, Side op 15 km.

Hotel Sea World Resort & Spa*****

Onze service:
• Vluchten Turkije H/T;
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen fuel-

taksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Turkije luchtha-

ven H/T;
• Verblijf in Sunconnect Sea 

World Resort & Spa*****;
• Hostess komt naar het 

hotel voor verdere info, 
eventuele problemen of 
reserveren van uitstap-
pen;

• Verblijf in ALL INCLUSIVE.
• In samenwerking met 

Thomas Cook.

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Visum Turkije ± € 15,- pp
• uitstappen;
• Geen begeleider op deze 

actie reis;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 235,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Turkse lira 
 (1 TRY= € 0.37), alle 

buitenlandse munten 
worden aanvaard

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd +1 uur

Datum 10 juli
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

€ 905,- pp

Side is een voormalig vissersdorp gelegen op 
een schiereiland en is één van de bekendste historische 

plaatsen van Turkije. Het is een openluchtmuseum, met talloze 
interessante bezienswaardigheden. Een groot deel van de po-

pulariteit dankt Side aan de langzaam aflopende zandstranden, 
gezellige winkelstraatjes, prachtige beboste omgeving en het 
bruisende culturele leven. Side is een ideale vakantiebestem-

ming voor strand- en cultuurliefhebbers. De stad staat met 
recht bekend als de meest sfeervolle bestemming van Turkije. 

Vraag ook naar de uitzonderlijke kinderkortingen tot -70% !!!

All 
inclusive

NIEUW
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TORREMOLINOS 8 OF 22 DAGEN SPANJE           HET VURIGE ZUIDEN VAN SPANJE                                           

   

De Costa del Sol of “Zonnekust” is één van de geliefkoosde vakantie-
bestemmingen van veel Europeanen. De kust is bekend voor haar brede 

stranden, talrijke terrasjes en winkelstraten. In het bergachtige achterland 
kom je in contact met de gevarieerde en rijke Andalusische cultuur. De 

kunststeden Granada, Cordoba en Sevilla zijn hier maar enkele voorbeelden 
van. In Torremolinos vind je 9 km fijne zandstranden en een blauwe Middel-
landse Zee. De stad biedt natuurlijk ook allerlei vermaak, in de late namid-

dag lopen de winkelstraten, bars en restaurants vol. Aan het hotel is er een 
bushalte met regelmatige verbindingen naar het centrum. 

Tips voor trips:
• Granada zoals de tuinen van het Generalife en het Alhambra;
• In Tetuan beleef je het sprookje van 1001 nacht;
• Ronda is één van de oudste steen van Europa;
• Cordoba, Gibraltar,….

Hotel Riu Nautilus****  
Er hangt een heerlijke ontspannen sfeer in dit hotel, 
en dat past uitstekend in het adults-onlyplaatje, enkel 
18-plussers worden hier verwelkomd. 
In Riu Nautilus wordt niets aan het toeval overgelaten: 
de service is excellent, de kamers zijn echte pareltjes, 
en de maaltijden zijn een streling voor de tong! 
Puur genieten wordt het, op een sublieme locatie aan 
de promenade en het strand.  
Alle kamers beschikken over badkamer (douche, haar-
droger), centrale airco/verwarming, meeste kamers 
met plafondventilator, telefoon, wifi (betalend), satel-
liet-tv, minibar (betalend), safe (betalend) en balkon.  
Het hotel beschikt over: Wifi (betalend, 90 opeenvol-
gende min. per dag gratis in de lobby), salonbar met 
terras, snackbar met terras bij het zwembad, zoetwa-
terzwembad, zonneterras, 2.500 m2 tuin, gratis ligze-
tels, parasols en handdoeken (mits waarborg) aan het 
zwembad, Livemuziek of shows (meerdere malen per 
week). 
Gratis gebruik van fitness, Turks bad en bubbelbad. 
Mits betaling kan je genieten van verschillende behan-
delingen in het wellnesscentrum.
Gevarieerd ontbijtbuffet met volkorenproducten en 
showcooking. Het avondmaal bestaat uit buffetten en 
gerechten die à la minute worden bereid, voorgerech-
ten en dessertbuffet of vegetarische gerechten. 
Één maal in de week is er een themabuffet. 

Onze service:
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Vluchten Costa del Sol 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen 

fueltaksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Costa del Sol 

luchthaven H/T;
• Verblijf in Hotel Riu 

Nautilus**** in half 
pension;

• Hostess komt naar het 
hotel voor verdere info of 
reserveren van 
uitstappen;

• Begeleider blijft bij 
 u enkel tijdens de 
 8 daagse reis; 
• In samenwerking met 

Jetair.

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Middagmalen en dranken 

tijdens de maaltijden;
• uitstappen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 90,-; 
 voor 8 dagen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 65,- 
 voor 22 dagen;
• Begeleider tijdens het 

lang verblijf;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
•  Geldige identiteitskaart

Munteenheid: 
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd

Datum 13 april en 6 november
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur april 8 dagen

november 22 dagen

Vroegboekkorting
april € -50,- p.p.
november € -145,- p.p. (boeken vóór 31/05)

april € 895,- pp
november € 1.450,- pp

NIEUW

62



        
   

BARCELONA 5 DAGEN SPANJE  EEN STAD DIE VAN ALLE MARKTEN THUIS IS
Wie aan een citytrip Barcelona denkt, legt meteen het 

verband met de befaamde Ramblas en kunstenaars als 
Gaudí, Picasso en Dalí. De wereldberoemde ontwerpen 

van Gaudí zoals de Sagrada Família of het Parc Güell 
geven Barcelona de allure van een wereldstad, maar 

blijft toch gezellig. Daarbij komt dat Barcelona een van
 de culinaire topsteden is van Spanje. 

Zon, zee, cultuur en lekker eten vormen dé 
combinatie voor een perfecte stedentrip! 

1ste dag:
Vlucht Brussel naar Barcelona. Bij aankomst is er een transfer naar ons hotel. 
Vrije lunch. We maken een verkennende wandeling samen met onze gids. 
Vrij avondmaal en overnachting in Hotel Open***. 

2de dag - 4de dag: 
Elke dag ontbijt in hotel. Elke dag worden er begeleide bezoeken gedaan samen met 
onze Nederlandstalige gids. Elke dag vrije lunch.
Wij brengen onder meer een bezoek aan:
• het Palau de la Música Catalana werelderfgoed van UNESCO;
• Historische wandeling door de modernista-wijk Eixample;
• Passeig de Gràcia en de Casa Milà meest avant-gardistische werk van Gaudí ;
• Bezoek  Museum voor Catalaanse Kunst;
• bezoek Santa Maria del Mar, een van de mooiste kerken uit de Catalaanse 

gotiek;
• bezoek Fundació Juan Miró ,schilderijen en beeldhouwwerken;
• Sagrada Familia, nog steeds het onvoltooide meesterwerk van Gaudí;
• Park Güell;
• Ramblas, meest gekende straat van Barcelona;
Elke avond vrij diner en overnachting in Hotel Open***.

5de dag: Barcelona - Zaventem
Ontbijt in hotel. Daarna hebben jullie nog vrije tijd tot het vertrek van onze vlucht naar 
Brussel. Een autocar van De Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Dit ruime, moderne hotel ligt in de wijk Eixample in 
Barcelona, vlak bij Plaça Espanya en op 5 minuten 
lopen van het expositiecentrum Fira. Het stadscentrum 
en Plaça Catalunya liggen 5 metrohaltes verderop. Het 
hotel ligt op een zeer gunstige locatie, op loopafstand 
van zowel de Gotische wijk en de Ramblas als 
de bezienswaardigheden van Montjuic. Het hotel 
is gebouwd in 2004 en biedt weidse, in marmer 
uitgevoerde openbare ruimtes. U vindt er onder andere 
een café-bar waar u elke ochtend terecht kunt voor 
een heerlijk ontbijtbuffet, en waar u 's avonds kunt 
ontspannen met een drankje. De kamers beschikken 
elk over satelliettelevisie, gratis Wifi, airconditioning en 
een badkamer met gratis toiletartikelen.

Hotel Open***Onze service:
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Vluchten Barcelona H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen fuel-

taksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Barcelona 

luchthaven H/T;
• Verblijf in Hotel Open***
 in logies en ontbijt;
• Nederlandstalige gids blijft 

bij u gedurende de ganse 
reis. 

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Middagmalen, avondma-

len en dranken tijdens de 
maaltijd;

• Openbaar vervoer; 
•  City taks
• Inkomgelden:  
 ± € 150,- p.p.;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 260,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd

Datum 26 juni en 2 oktober
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 5 dagen

€ 630,- pp

CITY TRIP 
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MALLORCA 8 DAGEN SPANJE                                                         PROMOTIEREIS                                           

“De Parel van de Middellandse Zee”, is met haar aangenaam klimaat, 
lange zandstranden, prachtige baaien en nachtelijk vertier de perfecte 

locatie voor je vakantietrip. Als grootste eiland van de Balearen, 
heeft Mallorca voor iedereen iets leuks in petto. Gezellig kuieren op het 

strand, shoppen naar hartenlust in de hoofdstad Palma, een excursie of een 
avondje stappen, op deze vakantie in Mallorca kies jij zelf! 

Ook cultuurliefhebbers worden verwend in Mallorca. De hoofdstad 
Palma kent een rijke geschiedenis. Publiekstrekkers zijn het oude fort 

‘Castell de Bellver” en het Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst. 
Mallorca is een eiland die alles te bieden heeft om een 

geslaagde vakantie te beleven.

Onze service:
• Vervoer naar Zaventem 

H/T;
• Vlucht H/T op Mallorca;
• Transfer H/T naar het hotel 

in Mallorca met Neder-
landstalige begeleider;

• Overnachting in Hotel Sur 
De Mallorca****

• Regime ALL INCLUSIVE;
• Nederlandstalige begelei-

der ter plaatse;
• 20 kg bagage p.p.;
• 6 kg handbagage p.p.;
•  Begeleider tijdens de vol-

ledige reis;

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Uitstappen ter plaatse;
• Toeslag eenpersoons-
 kamer: € 125,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart

Munteenheid: 
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd

Het hotel Sur Mallorca ligt aan het strand in het zuidelijke 
vissersdorpje Colonia Sant Jordi, slechts 34 km van de 
luchthaven. Het biedt een buitenzwembad van 25 meter, 
2 tennisbanen en een gratis WiFi-zone. Alle kamers 
beschikken over airconditioning, satelliet-tv, kluis, haardroger 
en een balkon met uitzicht op de Middellandse Zee. Het hotel 
heeft een 24-uursreceptie en een excursiebalie.

Tips voor trips:
• Eilandrondrit
• Een verrassingsexcursie: 
• alle excursies via Eddy, de begeleider, ter plaatse te bespreken.

Hotel Sur de Mallorca****

Datum 09 oktober
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

€ 755,- pp

All 
inclusive

NIEUW
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     ROME 5 DAGEN ITALIË  
Rome is het grootste openluchtmuseum ter wereld. Hier struikel je 

over ontelbare bezienswaardigheden. Het is een veelzijdige stad met 
schitterende monumenten, gezellige pleintjes, fonteinen op elke hoek 

van de straat, een romantische sfeer, lekker Italiaans eten, een bruisend 
nachtleven en chique winkels… een stad waar je op slag verliefd op wordt. 

Hotel Best Roma**** heeft een centrale ligging in hartje 
Rome, vlak bij een van de belangrijkste historische 

en indrukwekkende bezienswaardigheden van deze 
eeuwenoude stad: Porte Maggiore. Het hotel ligt tussen het 
Colosseum en de kathedralen San Giovanni in Laterano en 

Santa Maria Maggiore. Op korte afstand vindt u 
ook het Romeinse forum en de Trevifontein. 

De comfortabele kamers beschikken over de nodige luxe.

Hotel Best Roma**** 

1ste dag: Zaventem - Rome
Bij aankomst in Rome is er een transfer 
naar ons hotel. Vrij middagmaal. We 
maken een verkennende wandeling 
samen met onze gids. Avondmaal en 
overnachting in Hotel****.

2de dag: 
Ontbijt in hotel. In de voormiddag nemen 
we de metro naar Vaticaanstad met een 
bezoek aan het Vaticaans museum met 
de Sixtijnse kapel. Vrij middagmaal. In de 
namiddag bezoeken we de 
indrukwekkende St-Pieters-basiliek met 
de mooie koepel van Michelangelo. We 
maken een wandeling tot aan de 
Engelenburcht. Daarna terugkeer naar 
hotel. Avondmaal en overnachting in 
Hotel****.

3de dag: 
Ontbijt in hotel.Vandaag maken we een 
wandeling langs diverse bezienswaardig-
heden. We komen onder meer langs 
St-Petrus-Banden, Piazza Barberini met 
de fontein van Bernini, Piazza 
D’Espagna, Piazza Del Popolo, Trevi fon-
tein. Vrij middagmaal. In de namiddag 

zetten we onze wandeling verder en 
voorzien we wat vrije tijd voor een gezel-
lig terrasje of shopping. 
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

4de dag: 
Ontbijt in hotel. We bezoeken het 
Colosseum en Forum Ramanum. 
Vrij middagmaal. We maken nog een 
wandeling langs Piazza Venezia, het 
Capitool, Chiesa di Gesu, teaotro 
Marcello, Santa Maria Cosme-dim en la 
Bocca della Verita.  
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

5de dag: Rome - Zaventem
Ontbijt in hotel. In de voormiddag 
brengen we een bezoek aan de 
Catacomben van Rome. 
De ondergrondse begraafplaatsen van 
de eerste Christenen. Vrij middagmaal. 
Deze namiddag staan enkel nog een 
bezoek aan de kerken S. Giovanni in 
Laterno en Santa Maria Maggiore op het 
programma. Daarna hebben jullie nog 
vrije tijd tot het vertrek van onze vlucht. 

Onze service:
• Vervoer H/T naar 

Zaventem;
• Vluchten met Brussels 

Airlines;
• Luchthaventaksen en 

fuel-toeslagen 
 (onder voorbehoud van 

wijziging);
• Transfer luchthaven-hotel 

H/T;
• 4 nachten op basis van 

half pension;
• Bezoek 
 Vaticaans museum;
• Bezoek + gids 

Colosseum en Forum 
Romanum;

• `Vervoer + bezoek 
Catacomben;  

• Nederlandstalige gids;
• In samenwerking met 

Thomas Cook.

Niet inbegrepen:
• Dranken aan de tafel;
• Middagmalen;
• Persoonlijke uitgaven;
• Openbaar vervoer ter 

plaatse;
• Toeristenbelasting:  

4 euro pppn ter plaatse te 
betalen;

• Facultatieve bezoeken: 
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 175,-; 
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart

Datum 03 april en 5 november
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 5 dagen

€ 1.035,- pp 65



LISSABON 5 DAGEN  

1ste dag: Zaventem - Lissabon
Vlucht Brussel naar Lissabon. Bij aankomst in Lissabon is er een transfer naar ons 
hotel. Vrije lunch. We maken een verkennende wandeling samen met onze gids. 
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

2de dag - 4de dag: 
Elke dag ontbijt in hotel en worden er begeleide bezoeken gedaan samen met onze 
Nederlandstalige gids. Elke dag vrije lunch.
Wij brengen ondermeer een bezoek aan:
• Catedral Sé, de oudste kerk van Lissabon.
• Castelo de Sao Jorge, het bekendste kasteel.
• Casa dos Biscos een 15e eeuws paleis.
• Rossio één van de belangrijkste pleinen.
• Baixa  een plein met lust voor het oog.
• Bairro Alto een plein met kleine winkeltjes, smalle straatjes en relaxte sfeer.
• het scheepvaartmuseum dat een waar paradijs van modelbouw is.
• Mosteiro dos Jeronimos, het Hiëronymietenklooster en de nabij esplande aan de 

Taag met de Torre de Belém een versterkt toren.
• het Museu Nacional de Arte Antiga museum van Oude Kunst in een paleis.
• Mogelijk facultatieve uitstap naar authenthiek fado optreden. (typische Portugese 

muziek)
Elke avond diner en overnachting in Hotel****.

5de dag: Lissabon - Zaventem
Ontbijt in hotel. Daarna nog vrije tijd tot het vertrek van onze vlucht naar Brussel. 

Een autocar van De Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Het hotel ligt op slechts 5 minuten lopen van winkelcentrum El Corte Inglés. 
Het museum Calouste Gulbenkian ligt op 2 minuten lopen van het hotel.
De kamers van het Olissippo Marquês de Sá zijn voorzien van kleurrijke 

kussens, kabel-tv, een bureau en airconditioning. In restaurant Varanda do 
Marquês kunt u genieten van een verscheidenheid aan internationale en 

Portugese gerechten. De cocktailbar biedt een trendy ambiance. 

Olissippo Marquês de Sá**** 

Lissabon staat gekend als één van de aangenaamste 
steden van Europa. De sfeer lijkt er chaotisch door de 

wirwar aan straatjes en wijken maar eigenlijk is ze 
heel ontspannen en gezellig. Je kan je laten leiden 

door de Fado, het Portugese levenslied, cultuur, de 
kunst en het lekker eten ontdekken.

Onze service:
• Vervoer H/T naar 

Zaventem;
• Vluchten met Brussels 

Airlines;
• Luchthaventaksen en 

fuel-toeslagen 
• Transfer luchthaven-hotel 

H/T;
• 4 nachten op basis van 

half pension;
• Alle vermelde bezoeken 

en excursies;
• Nederlandstalige gids.

Niet inbegrepen:
• Dranken aan de tafel;
• Middag en avondmaal;

• Persoonlijke uitgaven;
• Openbaar vervoer ter 

plaatse;
• Inkomgelden: 
 ± € 150,- p.p.;
• City Taks
• Toeslag éénpersoons-

kamer: € 150-; 
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd -1 uur

NIEUW

Datum 22 mei en 04 september
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 5 dagen

€ 625,- pp66



EGYPTE 8 DAGEN LAST MINUTE NAAR DE ZON IN EGYPTE BIJ BELGEN
Belgen voelen zich thuis in The Three Corners Rihana Resort.

De kamers in The Three Corners Rihana Resort hebben een douche, 
airconditioning, telefoon, minibar (tegen betaling), satelliet-tv, gratis safe, 

tegels, balkon of terras. The Three Corners Rihana bestaat uit twee hotels 
die op hetzelfde domein liggen en waarvan je alle faciliteiten kan gebruiken: 

The Three Corners Rihana Inn & The Three Corners Rihana Resort. In de 
hotels kan je zowel aan een van de drie openluchtzwembaden genieten van 

de Egyptische zon als aan de lagune of aan het strand. Sportliefhebbers 
komen in dit Belgische resort absoluut aan hun trekken. In de omgeving van 

het hotel kun je tennissen, paardrijden, een tochtje maken op een kameel, 
windsurfen, parasailen, waterskiën, kitesurfen, ... Voor de golfliefhebbers 

is er ook een 18 holes-golfterrein. Na al het sportplezier kun je jezelf 
verwennen met een ontspannende massage in het wellnesscentrum.

Voor het ontbijt, lunch en diner kun je terecht in twee buffetrestaurants waar 
je ook buiten kan eten. Daarnaast zijn er twee à-la-carte restaurants die 

Belgische en Italiaanse specialiteiten serveren en waarvoor je een bepaald 
krediet ontvangt. Tussen de maaltijden door geniet je van verfrissende ijsjes, 

lekkere snacks en gebakjes in de pool- en beachbars. 
De dranken zijn van 10 u. tot 24 u. inbegrepen in de all inclusive.

Onze service:
• Vluchten Hurgada H/T;
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen fuel-

taksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Hurgada lucht-

haven H/T;
• Verblijf in Hotel Three 

Corners Rihana 
Resort**** 

• Verblijf in ALL INCLUSIVE;
• Nederlandstalige begelei-

der;

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Uitstappen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 130,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart + 

pasfoto 

Munteenheid:
• Egyptische Pond (EGP)
 € 1= 8,87 EGP

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd +1 uur

The Three Corners Rihana Resort is gesitueerd aan een 
prachtige lagune met strand. Daarnaast is er ook nog een 

privézandstrand op 1500 m van het hotel dat je kan 
bereiken met gratis shuttle service. Het centrum van 

El Gouna ligt slechts 350 m van de hotels. 
Bovendien kan je El Gouna ontdekken met een fiets- en 

boottochtje georganiseerd door de hotels. 
De luchthaven van Hurghada bevindt zich op 25 km.

The Three Corners Rihana Resort****

ALL INCLUSIVE:
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, koffie, thee en koekjes 
(van 16 u. tot 17 u.), ijsjes (van 11 u. tot 17 u.), 
Lagoon beachbar: snacks (afh. van de weersom-
standigheden), Sea beachbar: water en frisdranken 
(van 10 u. tot 17 u.), snacks, lokale frisdranken, 
warme dranken, lokaal bier, lokale wijn, lokale alcoho-
lische dranken, lokale alcoholische en niet-alcoholi-
sche cocktails (van 10 u. tot 24 u.), aerobics, petan-
que, tafeltennis, beachvolleybal, waterpolo, darts, 
tafelvoetbal, aquagym, yoga, fietstochten in El Gouna 
(1x/week, volgens beschikbaarheid), boottochten in 
El Gouna (3x/week, volgens beschikbaarheid), bege-
leide wandeling naar de haven (1x/week, volgens 
beschikbaarheid), animatie overdag en 's avonds.

All 
inclusive

NIEUW

Datum 20 maart
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

€ 680,- pp 67



KAAPVERDISCHE EILANDEN 8 DAGEN ZON, ZEE, STRAND OP HET PARADIJS
Uitgestrekte witte zandstranden, 

kleurrijke dorpjes en een onvoorstelbaar mooie natuur: Cabo Verde 
heeft het allemaal. De negen Kaapverdische eilanden liggen als ongerepte 
parels in de diepblauwe Atlantische oceaan. Sal, Boa Vista of Santiago, … 

op het vroegere Portugese Cabo Verde is Afrika nooit ver weg. 
HIer schijnt de zon het hele jaar. Geen wonder dat de bevolking hier zo 
hartelijk en gastvrij is. Cabo Verde is het nirwana voor zonnekloppers, 

natuurliefhebbers en watersporters. Het nodigt je uit om te duiken, 
windsurfen, wandelen of om schildpadden, walvissen en vogels te spotten. 

Dit Afrikaanse sprookjespaleis is gebouwd op het nog 
ongerepte eiland Boavista en staat bekend om zijn ein-
deloze duinen. Club Hotel Riu Karamboa is de ideale 
plaats om te genieten van zon, zee en strand. Het hotel 
beschikt over een RiuArt atelier, discotheek, karaoke, 
shops, wellnesscentrum, kapsalon, wifi in een deel van 
het resort, hoofdrestaurant met terras, 2 à la carte res-
taurants, verschillende bars. Het zoetwaterzwembad 
is gedeeltelijk verwarmd met bubbelbad en zonneter-
ras.  Gratis ligzetels, parasols en handdoekenservice 
aan het zwembad en het strand. Mits betaling kan je 
gebruik maken van het wellnesscentrum met verschil-
lende behandelingen. Alle kamers beschikken over 
badkamer, haardroger, centrale airco, plafondventilator, 
telefoon, satelliet-tv, kleine koelkast, elektronische safe 
(gratis) en balkon of terras. 

Club Hotel Riu Karamboa*****ALL IN GOLD
Gevarieerd ontbijtbuffet met volkorenproducten en showcooking, continentaal 
ontbijt/snack. 
Middagmaal: buffet met showcooking en keuze aan desserts, lichte maaltijden in 
het restaurant aan het zwembad, gebak en koffie. 
Avondmaal: buffetten en gerechten in showcooking, 2x/week themabuffet. 
Alternatief avondmaal: Kaapverdische, Aziatische en Afrikaanse keuken, snacks 
(24/24u.). Selectie van nationale en internationale alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (24/24u.)
Tennisterreinen, beachvolley, (aqua)gym, shuffleboard, kleine fitnesszaal, sauna en 
bubbelbad: vanaf 18 jaar, windsurfen, kajak, waterfiets, snorkelmateriaal, 
1 duikinitiatie in het zwembad
Animatieprogramma overdag, activiteiten in het RiuArt atelier, shows, livemuziek of 
Riu-avondprogramma, toegang en dranken in de discotheek (6x/week; beperkte 
toegangstijden voor jongeren onder de 18 jaar)

Tips voor trips:
• eilandrondrit;
• bezoek Sal Rei;
• Uitstap per Catamaran.

Onze service:
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Vluchten Kaapverdië H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen fuel-

taksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Boa Vista 

luchthaven H/T;
• Verblijf in Clubhotel Riu 

Karamboa*****
• Verblijf in ALL INCLUSIVE;
• Hostess komt naar het 

hotel voor verdere info of 
reserveren van uitstap-
pen;

• Begeleider blijft bij u ge-
 durende de ganse reis.  
• In samenwerking met 

Jetair

Niet inbegrepen:    
• Persoonlijke uitgaven;
• uitstappen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 145,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• internationaal paspoort 

dat nog min. 6 maanden 
geldig is 

• Je paspoortgegevens 
dienen uiterlijk 5 weken 
voor vertrek bij ons aan-
wezig te zijn voor de 
visum aanvraag + 2 pas-
foto’s 

Munteenheid:
de Kaapverdische Escudo 
(CVE),. € 1 = CVE 110. Je 
kan geld wisselen op de 
luchthaven, in de banken of 
in de hotels maar meestal kan 
je ook gewoon met euro's 
betalen. Contant geld is er 
het beste betaalmiddel aan-
gezien het aantal geldauto-
maten beperkt is. Enkel met 
je Visakaart (niet met 
Mastercard en Maestro) kan 
je geld afhalen aan de auto-
maten. 

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd - 2 uur

NIEUW
Datum 4 november
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 1 

week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € -75,- p.p. boek voor 31/05

€ 1.360,- pp68



FUERTEVENTURA 8 DAGEN GENIETEN VAN EINDELOZE STRANDEN
Fuerteventura is het op één na grootste eiland van de 

Canarische Eilanden. Het ligt meest zuidoostelijk van deze 
tot Spanje behorende eilandengroep. Fuerteventura kent 

meerdere natuurparken die elk iets eigens hebben zoals bvb 
het uitgestrekte Parque Natural de Corralejo. Duizenden jaren 

aanvoer van kleine beetje Saharazand vanuit Afrika hebben 
gezorgd voor vele tientallen vierkante kilometers aan 

zandduinen. Hier vind je dan ook de grootste witte 
zandstranden van de Canarische eilanden waar 

zonaanbidders en watersporters vele dagen in het 
jaar genieten van een prachtige omgeving. 

is een klassevol strandhotel, rustig gelegen aan het immense 
Sotavento-strand. Vaak geroemd als één van de mooiste stranden van 

Europa. Het hotel biedt een waaier aan faciliteiten waaronder gratis wifi aan 
de lobby, winkeltjes, een wellnesscentrum, wasserijservice, een overdekt 

zwembad en een landschapszwembad. Sauna, bubbelbad, petanque, 
tafeltennis en fitness zijn gratis. Alle kamers beschikken over bad/douche, 

haardroger, telefoon, satelliet-tv, minibar (tegen betaling), 
safe (tegen betaling), tegels, airconditioning en terras of balkon. 

Het ontbijt en het diner zijn in buffetvorm, er is een snackbar aan het 
zwembad en er zijn verschillende bars. SENTIDO H10 Playa Esmeralda ligt 

op 2 km van het centrum van Costa Calma, vlakbij het Sotavento-strand 
(bereikbaar via trappen) en 65 km van de luchthaven van Fuerteventura.

Hotel Sentido H10 Esmeralda**** 

TIPS VOOR TRIPS:
• Fuerteventura à la carte
• Bezoek aan Lanzarote
• Uitstap per Catamaran

Onze service:
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Vluchten Fuerteventura 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen fuel-

taksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Fuerteventura 

luchthaven H/T;
• Verblijf in Sentido H10 

Playa Esmeralda**** in 
half pension;

• Hostess komt naar het 
hotel voor verdere info of 
reserveren van uitstap-
pen;

• Begeleider blijft bij u 
gedurende de ganse reis. 

• In samenwerking met 
Thomas Cook

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• middagmalen en dranken 

tijdens de maaltijden;
• uitstappen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 170,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd -1 uur

NIEUWDatum 19 oktober
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

€ 905,- pp 69



CYPRUS 8 DAGEN HET EILAND VAN APHRODITE

Midden in de kristalheldere wateren van de 
Middellandse Zee ligt Cyprus, het prachtige eiland van 

Aphrodite. Een oeroude mythe vertelt dat de vochtige adem van Zephyr, 
een god van de wind, de godin van de liefde op de schuimende branding 

naar het vasteland blies, op de golven van de zee. Op het eiland herinnert 
alles aan deze schoonheidsgodin: de tuinen met hun bedwelmende geuren, 

de pijnboombossen maar ook de mensen die verbonden zijn met de 
natuur. Het eiland heeft daarenboven een uitstekend klimaat en een prima 

toeristische infrastructuur. Iedereen die zich graag verdiept in oude tradities 
en beschavingen komt er aan zijn trekken. Wij verblijven in een schitterend 

gelegen hotel in Paphos. Paphos is een van de meest geliefde vakantieoorden 
van Cyprus. Het schilderachtige haventje is een aantrekkelijk ontmoetingspunt 

en in de vele kleine tavernes kun je lekker eten. De stad is klein maar dit 
onderstreept nog extra de typische atmosfeer. Daarenboven is Paphos 

vooral belangrijk wat betreft geschiedenis en archeologie. Kortom een ideale 
verblijfplaats om kennis te maken met dit wondermooie eiland.

2de dag: 
Ontbijtbuffet. We vertrekken te voet langs de wandelpromenade naar 
Paphos en houden halt aan de versterkte burcht aan de jachthaven. 
We brengen een bezoek met gids aan de mozaïeken en Romeinse 
gebouwen. Het zijn de mooiste mozaïeken die er tot nu toe op Cyprus 
gevonden zijn. Na een terrasje rijden we met de autocar naar een 
dorpje in de heuvels die Paphos omringen. Typisch middagmaal met 
wijn. Nadien keren we terug en maken een stop in Pano Paphos, dat 
is het oud centrum van Paphos. We flaneren er eventjes in de Oosters 
aandoende winkelstraatjes. Van op het hoogste punt hebben we een 
schitterend uitzicht op de Middellandse Zee. Terug naar het hotel. 
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel****.

3de dag:
Ontbijtbuffet. We rijden de bergen in. Halt in Omodos, één van de 
mooiste en oudste dorpjes van Cyprus. Het dorp ligt op 750 meter 
hoogte tussen de wijngaarden. Vanzelfsprekend gaan we even proe-
ven en maken een wandeling door de nauwe steegjes. We rijden ver-
der tot in Pano Platres in het Trodoos-gebergte. Op een terras genie-
ten we daar van een plaatselijke lekkernij: gebakken forel. Kort na de 
middag gaan we naar het Kykko-klooster toe, het belangrijkste en rijk-
ste klooster. We trekken een kazuifel aan en bezoeken de schatten die 
er te zien zijn. We rijden nog hogerop en maken halt op een plaats 
waar aartsbisschop Makarios begraven ligt. We bezoeken het graf dat 
in een prachtige omgeving ligt. Op de terugweg naar Paphos maken 
we nog even halt op de Olympos, de hoogste berg van Cyprus (1951 
meter). We besluiten de dag met een schitterend buffet op het terras 
van het hotel in Paphos.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel****.

4de dag:
Ontbijtbuffet. We maken een daguitstap naar de hoofdstad Lefkosia 
(Nicosia) met gids. In de hoofdstad bezoeken we o.a. het Byzantijns 
Museum met een ongekende rijkdom aan iconen, de prachtige ortho-
doxe Agios Ioannis-kathedraal en komen voorbij het aartsbisschoppe-
lijk paleis, de Famagusta-poort. Na een lekker middagmaal in het kleur-
rijke centrum en kloppend hart van de stad wandelen we via de voor-
naamste winkelstraat tot aan de grens tussen het Grieks en het Turks 
gedeelte van Cyprus. Daarna wat vrij voor verpozen op een terrasje. 
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel****.

1ste dag: 
Met de autocar naar Zaventem voor een vlucht naar Cyprus. Na een vlucht van 4 uur 
landen we in Paphos. 
Een autocar brengt ons naar het schitterend gelegen hotel Athena Beach****. 
Avondmaal en overnachting.
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5de dag: 
Ontbijtbuffet. Daguitstap naar het 
Machairas klooster dat gelegen is op 800 m hoogte. 
Het is te bereiken via een smalle weg en midden in het bos. 
Indien mogelijk bezoek. Onderweg schitterende landschappen. 
In het naar beneden rijden stoppen we in het bergdorpje 
Fikardou. Hier verblijven archeologen. Middagmaal met plaatse-
lijke specialiteiten. In de namiddag via Limassol naar de rots van 
Aphrodite. We bezoeken de plaats waar de godin uit de zee 
verrees. Op onze laatste halte in Geroskipou proeven we van 
een specialiteit die ter plaatse wordt geproduceerd. (bezoek 
aan het atelier).
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel****.

6de dag: 
Ontbijtbuffet. Ontspannende daguitstap naar de andere kant 
van het eiland. Eerst stoppen we aan Agios Neofytos. We 
bezoeken de slaapplaats van de heilige in de rotsen en de 
naastliggende kloosterkerk. We proeven er van een weeral 
streekgebonden specialiteit. Dan door een wondermooi land-
schap tot in Panagio en bezoek aan het klooster. Even verpo-
zen in de rustige omgeving. Verder tot in Polis, gelegen aan een 
jacht- en vissershaven. We gebruiken het middagmaal op een 
van de mooie terrassen. In de namiddag rijden we door tot aan 
het Bad van Aphrodite. Bezoek en wandeling tot op de rotsen 
van waar we de azuurblauwe zee zien. Terug via Agios 
Georgios (stop aan het vissershaventje) en Coral Bay (stop en 
wandeling tot aan de bananenplantages). Terug naar Paphos 

Onze service:
• Vervoer H/T naar 

Zaventem;
• Vlucht H/T Paphos;
• Transfer H/T op Phaphos;
• Nederlandstalige begelei-

ding door een ervaren 
reisleider;

• Hotel Athena Beach**** 
op basis van HP;

• Uitstappen inbegrepen 
voor wie het programma 
kiest;

• Alle inkomgelden 
beschreven zoals in 

 programma;
• Lunches bij programma 

inbegrepen 2de tem 6de 
dag;

• In samenwerking met 
Thomas Cook.

Niet inbegrepen:
• Dranken bij de maal-
 tijden, indien anders 

beschreven in het 
 programma;
• Persoonlijke uitgaven;
• middagmalen 
 7de en 8ste dag bij het 

programma;
• Rustvakantie is verblijf + 

half pension zonder uit-
stappen;

• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 220,-
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd +1 uur

en ons hotel voor een 
gastronomisch buffet. Avondmaal 
en overnachting in ons verblijfshotel****.

7de dag: 
Ontbijtbuffet. Vrije dag. Mogelijkheid om met uw gids een wandeling te maken 
langs het water, via het haventje van Paphos tot aan de Koningsgraven. 
Na een bezoek, vrij middagmaal in de omgeving. In het terugkeren wandelen 
we langs de catacomben van Aya Solomone en brengen een bezoek aan de 
zuilenkerk of Ayia Kyriaki-kerk (bezoek). Daarna slentert iedereen naar eigen keus 
langs de shoppingstraatjes of terrasjes terug naar het hotel. We genieten van 
een laatste schitterend buffet. 
Overnachting in ons verblijfshotel****.

8ste dag: 
Na een uitgebreid ontbijtbuffet maken we onze koffers klaar en genieten op het 
terras of het zwembad van de uurtjes die ons resten op dit aardsparadijselijk 
eiland. Daarna transfer naar de luchthaven. In Brussel worden we opgehaald 
door de autocar van De Globetrotter.

Hotel Athena Beach**** 
Het 4-sterren Constantinou Bros Athena Beach Hotel 
ligt aan het strand van Kato Paphos en op loopafstand 
van de haven, archeologische vindplaatsen, winkels en 
uitgaansgelegenheden. Het hotel beschikt over verschillende 
restaurants, bars, liften, tv-ruimte, wellnesscentrum, 
internethoek en wifi (tegen betaling), kapsalon, minimarkt, 
overdekt zwembad met bubbelbad, 3 zoet water 
openluchtzwembaden met 2 bubbelbaden, gratis: ligstoelen, 
parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand. 
De kamers beschikken over een regendouche, haardroger, 
badjassen, slippers, telefoon, satelliet-tv (LCD flat screen) 
met muziekkanalen, wifi (tegen betaling), safe (tegen 
betaling), koelkastje, minibar (op aanvraag, tegen betaling), 
koffie- en thee faciliteiten (dagelijks aangevuld), tapijt, airco, 
strandhanddoeken, adapter (receptie), strijkijzer en -plank en 
balkon.

Datum 10 mei
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 40 p.p.

rustvakantie € 1.140,- pp
programma € 1.365,- pp
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MALTA 8 DAGEN 
UNIEK EILAND TEN ZUIDEN VAN ITALIË

Malta is een groep van zeven eilanden in de Middellandse Zee. 
Enkel de grootste drie eilanden, Malta, Gozo en Comino, zijn bewoond. 

Het landschap is vlak en rotsachtig met steile rotskusten. Malta ligt in het 
hart van het Middellandse-Zeegebied en is een smeltkroes van culturen met 

een geschiedenis van duizenden jaren. De eilandengroep ligt op ongeveer 
100 km van de kust van Sicilië en op ongeveer 290 km van de 

Noord-Afrikaanse kust. Door deze specifieke ligging zijn de eilanden een 
trefpunt van verschillende culturen die in het verleden in Malta heersten. 

Aan cultuur dus zeker geen gebrek op deze eilanden!

3de dag: 
Gozo (volledig dag - lunch inbegrepen)
Boottocht naar het eiland van de legenden. Je bezoekt de Ggantija 
Prehistorische Tempels in Xaghra, Azure Window, Fungus Rock, de 
Citadel, het ommuurde hoofdstadje Victoria met de Kathedraal. 

4de dag: 
Hop On, Hop Off (volledige dag)
Ontdek Malta en Gozo in een van de Hop On Hop Off bussen met 
open dak. Deze praktische toer doet vele populaire en interessante 
plekjes op de Maltese eilanden aan. Je ontvangt ook een gratis ticket 
voor een havencruise van 1 uur (op een dag naar keuze te gebruiken). 
Het transport naar het vertrekpunt van de havencruise is niet inbegre-
pen). 

5de dag: 
Blauwe Grot en Marsaxlokk (halve dag, boottocht met toeslag)
Vandaag zak je af naar de zuidkust en bezoek je de Blauwe Grot. 
Facultatief en mits goed weer, vaar je per boot in de grot om kennis te 
maken met de prachtige onderwaterflora. Nog iets meer naar het 
Zuiden ontdek je het typische vissersdorpje Marsaxlokk. De kleurrijke 
geschilderde visserbootjes (luzzu) zijn beslist enkele foto' s waard. 

6de dag: 
Hoogtepunten van Malta (volledig dag - lunch inbegrepen)
Eerst stop je in Crafts Village. Lokale producten zoals glas, zilver en 
keramiek worden er gefabriceerd. Je zal beslist onder de indruk zijn 
van het sprookjesachtige Mdina, ook de Stille Stad genoemd. In Rabat 
bezoek je de St. Paul's graftomben. Na de typische Maltese lunch, 
wordt er even halt gehouden voor een panoramische blik vanop Dingli 
Cliffs. De dag wordt afgesloten in Mosta, waar je de 3e grootste dom 
van Europa betreedt.

7de dag: 
Prehistorische Tempels (halve dag)
Unieke archeologie met het bezoek aan de prehistorische tempels 
(3.000 v.C.) van Tarxien. In Ghar Dalam daal je af in de 'Cave of 
Darkness' die nog fossielen van Prehistorische dieren herbergt. Je 
bezoekt ook nog de prehistorische tempels van Hagar Qim (3.500-
3.000 v. C.). 

1ste dag: 
Aankomst in Malta. Check-in hotel Seabank Resort en Spa****. 

2de dag: 
Valletta (halve dag)
De historische hoofdstad met de mooiste natuurlijke haven van Europa. Je bezoekt 
St. John's Cathedral, de thuis van Caravaggio's meesterwerk, en Grand Master's 
Palace met de Houses Parliament en the offices van Malta's president. 

NIEUW
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8ste dag: 
Terugvlucht Brussel. Een autocar 
van De Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

ALL INCLUSIVE:
• ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, met show-cooking, vegetari-

sche maaltijden, langslapersontbijt, dieetkeuken (op aan-
vraag), dessertbuffet, themabuffet (2x/week)

• een selectie van lokale alcoholische en niet-alcoholische 
dranken (van 10 u. tot 23 u.)

• snacks, koffie, thee en gebak (van 15 u. tot 18 u.)

Onze service:
• Vluchten Malta H/T;
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen fuel-

taksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Malta luchtha-

ven H/T;
• Verblijf in Seabank Resort 

& Spa**** 
• Verblijf in ALL INCLUSIVE;
• Nederlandstalige gids;
• In samenwerking met 

Thomas Cook

Inbegrepen in Discover 
pakket
• Extra Nederlandstalige 

gids;

• Maaltijden & dranken bij 
de excursies behalve 
lunch op dag 3 en 6;

• Alles beschreven zoals in 
het Discover pakket.

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 205,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd 

Sport en ontspanning:
• stoombad, sauna, bubbelbad, tafel-

tennis, gym, beachvolleybal,strandvoetbal
• boogschieten, luchtgeweerschieten, overdekt zwembad
• animatie overdag en s'avonds (6x/week)

Hotel Seabank Resort & Spa****

Gerenoveerd hotel aan de voet van de heuvels die de blauwe 
baai van Mellieha omringen. In een rustige zone op enkele 
passen van het strand. Heerlijke keuken en een ruim aanbod 
activiteiten. Moderne, comfortabele kamers, allen voorzien 
van de nodige faciliteiten waaronder een bad, airconditioning/
verwarming, haardroger, gratis koelkast (niet gevuld), 
telefoon, gratis wifi, gratis safe, satelliet-tv (BVN), koffie- en 
theezetfaciliteiten, tegels en balkon. Er zijn maar liefst 6 
restaurants waar verrukkelijke gerechten worden geserveerd. 
In de bars ben je welkom voor een lekker drankje.

All 
inclusive

Datum 4 september
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

rustvakantie € 1.035,- pp
Discover pakket € 1.260,- pp
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IJSLAND 11 DAGEN FASCINERENDE RONDREIS

Op ontdekkingstocht naar IJslands uitgestrekte zand- en 
aswoestijnen, machtige gletsjers, meren, lavavelden, watervallen en

geisers. Met zijn 103.000 m2 opp. is IJsland het op één na grootste 
eiland van Europa, men spreekt hier ook zijn eigen taal. Reykjavik is de 

hoofdstad met ruim 180.000 inwoners. Het binnenland is onbewoond en 
bestaat uit bergen, steen- en grindwoestijnen, lavavelden, gletsjers en 

rivieren. IJsland is een uniek land. Nergens tref je zo’n grote verscheidenheid 
van natuurverschijnselen aan als op dit noordelijke eiland: grillige rotsfor-

maties, fraaie tafelbergen, kleurrijke gas- en heetwaterbronnen, indrukwek-
kende gletsjers, allerlei soorten watervallen. Het zeer rijke vogelleven en 

nog veel meer maken IJsland tot een para dijs voor natuurliefhebbers, 
wandelaars, fotografen, geologen en ornithologen. De beste reistijd voor 
een bezoek aan het binnenland is tussen juli of augustus. De gemiddelde 

temp. schommelt in de zomer tussen de 10 tot 12°C. Als die boven 20° stijgt 
spreekt men hier reeds van een hittegolf. Het is de ideale reis voor wie héél 

veel wil zien en goed wil genieten van IJslands mooiste plekjes.

3de dag: (ca.350 km)
Ontbijt. Vandaag verkennen we het schiereiland Snaefellsnes. Het 
wordt wel IJsland in het klein genoemd, door de rijke vulkanische his-
torie, vele vissersplaatsjes, mooie stranden en op het uiterste westpunt 
een ruige bergrug met de ruim 1400 meter hoge berg Snaefellsjökull. 
Deze vulkaan is bedekt met eeuwige sneeuw en bij helder weer een 
markant herkenningspunt aan de horizon. We maken een wandeling 
langs het charmante haventje van Arnarstapi. De basaltrotsen en bizar-
re kliffen zijn de broedplaats voor veel zeevogels (o.a. drie -
teenmeeuwen en noorse sterns). Avondmaal en overnachting in hotel.

4de dag: (ca. 295 km) 
Ontbijt. De route voert ons naar de noordkant van IJsland. Hier is ook 
Leifur Eiriksson, de latere ontdekker van Amerika, geboren. Op het 
schiereiland Vatnsnes bezichtigen wij Hvítserkur, de basaltformatie in 
de vorm van een draak, vlak bij de kustlijn. Met een beetje geluk zien 
wij op de zandvlakte aan de overkant van het water zeehonden liggen. 
Tevens bezoeken we het museum Glaumbaer. Historische boerde-
rijtjes met grasdak. We krijgen een goede indruk van hoe men vroeger 
leefde in IJsland. We overnachten in Akureyri, de hoofdstad van het 
noorden. Avondmaal en overnachting in hotel.

5de dag: (ca. 140km)
Ontbijt. We gaan naar de indrukwekkende waterval Godafoss. Verder 
naar de kleine noordelijke stad Husavík. Vanuit de haven van Husavík 
maken we een drie uur durende boottocht op zoek naar walvissen. 
Absoluut een aanrader, want deze imposante zeereuzen worden vaak 
gespot in de wateren van IJsland. 
Avondmaal en overnachting in Husavík of Myvatn.

6de dag: (ca. 100km)
Ontbijt. We vertrekken richting het vogelrijke Myvatn. Nergens ter 
wereld treft u zoveel verschillende vulkanische verschijnselen binnen 
zo’n klein oppervlak aan. Al wandelend bezoeken we de grillige lavafor-
maties van Dimmuborgir, de ringvormige explosiekrater Hverfjall en de 
zwarte lavavelden van Leirhnjúkur met zwavelbronnen en modderpoe-
len. Overal rond Myvatn bruist, borrelt, pruttelt en spuit het. In de grond 
zijn grijze warme modderpoelen, waar de dikke modder in blubbert. Er 
zijn gaten waar stoom uit spuit en overal is de grond gekleurd door 
verschillende mineralen die er in opgelost zijn. Er zit hier veel zwavel in 
de bodem. We kunnen het zeker ook ruiken. 
Avondmaal en overnachting in Husavík of Myvatn.

1ste dag: 
Vertrek in Deinze om 11u00 naar Zaventem. Vlucht om 13u50 naar Reykjavik. De bus 
brengt ons via de lavavelden van het schiereiland Reykjanes naar de Blue Lagoon. 
Hier beginnen we onze reis met een ontspannend bad in het warme blauwwitte 
water. Denk eraan om uw zwemkleding in de handbagage te stoppen! Na afloop 
rijden we naar het hotel in omgeving Hveragerdi. Avondmaal en overnachting.

2de dag: 
Ontbijt. We rijden naar de machtige waterval Gullfoss, volgens vele de mooiste water-
val van IJsland. Vlakbij bevinden zich de springbronnen in het Geysirgebied. De 
Strokkur spuit tot wel 20 meter hoog. Verder naar Thingvellir, Het is een 6 km brede 
en 40 km lange verzakking, begrensd door diepe kloven en scheuren. Via Kaldidalur 
en het noordwesten maken we kennis met het IJslandse hoogland, Door dit echte 
oerlandschap reizen we richting Reykholt en onderweg komen we vlak langs de glet-
sjer Langjökull. Het Reykholtsdal is een brede vallei met veel hete bronnen. Stop bij 
de bijzonder mooie waterval Hraunfossar. Het water van deze waterval loopt eerst 
vele kilometers onder het lavaveld. Reykholt zelf is de geboorteplaats van Snorri 
Sturlason (1179-1241), IJslands bekendste sagaschrijver. 
Avondmaal en overnachting in hotel.
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7de dag: (ca. 225km)
Ontbijt. Via Husavik maken we een uitstapje naar de Dettifoss, 
Europa’s grootste waterval. Verder door een lavawoestijn naar 
het stadje Egilsstadir en de oostkust. De diepe fjorden zijn van 
elkaar gescheiden door steile en hoge bergplateaus. Onderweg 
kunnen we de opmerkelijke trapsgewijze opbouw van zowel 
oude als jongere basalt lagen bewonderen. 
Avondmaal en overnachten in de omgeving van Breidalsvik.

8ste dag: (ca. 225km)
Langs de prachtig gelede kust van zuidoost IJsland reizen we 
naar het Jökulsárlón, een sprookjesachtig meer aan de voet van 
de Breidamerkurjökull, waar tal van ijsbergen ronddrijven. U ont-
dekt steeds nieuwe ijsbergen in de meest wonderlijke vormen 
en kleurschakeringen. We maken een boottochtje op het meer. 
Nadien brengen we een bezoek aan het vogeleiland 
Ingólfshöfdi. Hier zijn vele papegaaiduikers, grote jagers en 
andere zeevogels te zien. Een markante IJslandse boer rijdt u 
met zijn tractor en aanhangwagen door een spoelzandvlakte in 
ongeveer een half uur naar het eiland. Daar wandelt u onder zijn 
begeleiding en kijkt u uw ogen uit naar de vogelrijkdom.
Overnachting en avondmaal in hotel Skaftafell.

9de dag: 
‘s Morgens bezoeken we het nationaal park Skaftafell, fraai 
gelegen tussen twee gletsjertongen. Deze behoren toe aan de 
Vatnajökull, een ijskap die zo omvangrijk is dat alle gletsjers van 
Scandinavië en het Alpengebied er gemakkelijk in verdwijnen. U 
kunt naar de waterval Svartifoss wandelen, die wordt geflan-
keerd door basaltzuilen en als u onderweg omkijkt heeft u een 
mooi uitzicht over de spoelzandvlaktes aan de zuidkust. 

Onze service:
• Alle uitstappen, inkom-

gelden en verplaatsingen 
volgens het programma 
in lokale comfortabele 
autocar;

• Alle overnachtingen in 
een tweepersoonskamer;

• Van Guesthouse tot 
goeie 3-sterrenhotels;

• Logies vanaf het avond-
maal eerste dag tot het 
ontbijt laatste dag in vol 
pension;

• Middagmaal in de vorm 
van heel verzorgd lunch-
pakket of een warme 
maaltijd;

• BTW en informatie-
 pakket;
• Luchthaventransfer naar 

Zaventem H/T;
• Ingang Blue Lagoon, 

museum Glaumbaer, 
walvisexcursie Husavik, 
boottocht ijsbergenmeer, 
excursie papegaaiduikers 
ingólfshöfdi en ingang 
voor het nationaal park 
Skaftafell, steenmuseum 
Petra;

• Luchthaventaks gekend 
op 15/10/2014;

• Dominicus Reisgids 
Ijsland per boeking;

• Nederlandstalige 
 reisleiding.

Niet inbegrepen: 
• Drank aan tafel;
• Persoonlijke uitgaven;
• Fooi chauffeur € 16.5 p.p 

voor de volledige reis; 
• Fooi Gids: € 16.5 p.p 

voor de volledige reis;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 520,-;
• Spanning: 220 V.;
• GSM-netwerk: alleen in 

en rond de grote steden 
en dorpen;

• Extra luchthaventaksen;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Tijdsverschil: 
• Belgische tijd -2 uur

Munt: 
• IJslandse Kronen. Best 

ter plaatse aan te kopen. 
•  Visa en Masterkaart 

meest geaccepteerd. 
• Euro.

Bagage: 
• max. 23 kg

Handbagage: 
• 10 kg

Daarna rijden we naar 
Kirkjubaejarklaustur. We rijden een 
stukje langs de zuidkust om uitgebreid de 
bezienswaardigheden te bewonderen. Vlak daarbij begint de 
route naar het gebied van de spleetvulkaan Lakagígar. In Skógar vinden 
we de mooie Skógafoss en het EyjafjallaJökull museum met een film over de 
uitbarsting in 2010. 
Overnachting en avondmaal omgeving Skógar.

10de dag: 
We rijden tot aan de waterval Seljalandsfoss, een kleinere waterval waar je ach-
terlangs kunt lopen. Aan het begin van de middag rijden we naar de hoofdstad 
Reykjavík, waar we een rondrit maken en je geniet van vrije tijd. We verblijven in 
Reykjavík. 
Avondmaal en overnachting in hotel.

11de dag: 
Vroeg in de morgen transfer naar de luchthaven. De vlucht vertrekt om 07u40 en 
voorziene aankomst in Zaventem om 12u50. Met de bus van de Globetrotter 
naar Deinze.

Hotels & Guesthouses 
Deze zijn allemaal voorzien van het nodige comfort, zoals 
bad/douche, toilet, TV, telefoon. 's Morgens ontbijtbuffet en
's avonds heel verzorgde maaltijden met koffie & thee.

Datum 28 juni
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 11 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 3.395,- pp 75



NAMIBIË 15 DAGEN NAMIBIË EEN LAND VOL CONTRASTEN
antilopesoorten. Op het programma een bezoek aan het Petrified 
Forest. Het Versteende Woud ligt op een zandstenen rif waarop 50 
boomfossielen staan die naar schatting 260 miljoen jaar oud zijn. De 
bomen zien er soms nog levensecht uit. Tevens bezoeken we Burnt 
Mountain of het Brandberg Massief, een dorre vulkanische bergketen 
die lijkt te zijn afgebrand. In de late namiddag checken we in hotel 
Twijfelfontein Country Lodge***. Avondmaal en overnachting.

7de dag: Damaraland - Swakopmund ca. 460 km - 5,5 uur 
Na het ontbijt bezoeken we de prehistorische rotsschilderijen van 
Twijfelfontein. De gravures in rode zandsteen gebeiteld dateren van 
3000 tot 4000 voor Christus. Vervolgens zetten we koers naar 
Swakopmund. Dankzij de straten met palmbomen en de zeedijk is 
Swakopmund een zeer populaire strandbestemming. Er heerst door-
gaans een aangenaam koel klimaat.
Avondmaal en overnachting in hotel The Beach***.

8ste dag: Swakopmund 
Ontbijt. In de voormiddag schepen we in voor een ca. 4 uur durende 
boottocht op de lagune van Walvisbaai. Dolfijnen dansen mee in het 
water langs de varende boot. Aan boord geniet je van verse oesters 
en champagne. Vrije namiddag in Swakopmund. Hoewel dit relatief 
klein is, biedt het centrum van Swakopmund alles wat je nodig hebt: 
van grote supermarkten tot de kleine souvenierswinkeltjes, internet- 
cafe's, bars. Swakopmund valt bij veel mensen in goede smaak. 
Avondmaal en overnachting in hotel The Beach***.

9de dag: Swakopmund - Sossusvlei ca. 460 km - 5,45 uur 
Ontbijt. Vandaag trekken wij zuidwaarts naar de streek waar zich de 
hoogste zandduinen ter wereld bevinden. Onderweg rijden we langs 
het grote wildreservaat Namib Naukluft Park, de Moon Mountains en 
de Kuiseb Vallei. Alvorens in te checken in onze lodge bezoeken we 
tevens Sesriem Canyon, een kleine smalle canyon van zo’n 30 meter 
diep met een lengte van ongeveer 1 kilometer, die in feite de 
toegangspoort tot de Sossusvlei vormt.
Avondmaal en overnachting in Sossusvlei Lodge****. 

10de dag: Sossusvlei 
Vroeg ontbijt in de lodge of ontbijtpakket. We rijden door 
adembenemende landschappen naar Sossusvlei om er de 

1ste dag: Frankfurt - Windhoek
Vervoer met onze autocar van Deinze naar Frankfurt. Rechtstreekse Air Namibia 
vlucht Frankfurt - Windhoek.

2de dag: Windhoek - Waterberg ca. 400 km - 5,5 uur 
Bij aankomst ‘s morgens wordt u opgewacht door onze lokale vertegenwoordiger. 
Vertrek noordwaarts naar het Waterberg Plateau via Otjiwarongo. Op de weg van 
Otjiwarongo naar Etosha ligt plots een 50 km lang en 16 km breed zandstenen pla-
teau 200 meter verheven boven het vlakke landschap van het noordelijke deel van 
Centraal Namibië. ‘s Namiddags maken we een wandeling / beklimming op het pla-
teau. Overnachting in de Lodge Waterberg Camp***. 

 3de dag: 
Waterberg - Etosha National Park ca. 300 km - 3,5 uur 
Na het ontbijt vertrek naar het Etosha National Park. Dit is één van de mooiste en 
meest belangrijkste wildparken van gans Zuidelijk Afrika. Het park is de habitat van 
zo’n 114 zoogdiersoorten, 340 vogelsoorten, 110 reptielsoorten, 16 amfibiesoorten 
en zelfs van een vissoort.. Tijdens ons verblijf in het park observeren we het boeiende 
wildleven. In de namiddag safari door het park samen met de gids.Avondmaal en 
overnachting in Namutoni Camp***, gelegen in het midden van het Etosha National 
Park.

4de dag: Etosha National Park 
Ontbijt. Vandaag staat een ganse dag safari op het programma.
Avondmaal en overnachting in Namutoni Camp***.

5de dag: Etosha National Park ca. 160 km - 3,5 uur 
Ontbijt. Ook vandaag staat een ganse dag safari op het programma. Wel verhuizen 
we vanavond naar een andere lodge gelegen aan de rand van het Etosha National 
Park.Avondmaal en overnachting in Okaukuejo Camp***(*).

6de dag: 
Etosha National Park - Damaraland ca. 350 km - 4,5 uur 
Na het ontbijt vertrekken we naar Damaraland, wellicht één van de dunst bevolkte 
streken in Afrika en geologisch heel gevarieerd. Grote granieten keien - waarvan 
sommigen hoger zijn dan een 2 verdiepingen tellend huis - liggen hier in een wirwar 
verspreid. Dit is de habitat van de woestijnolifant, de zwarte neushoorn en diverse 

NIEUW
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Onze service:
• Vluchten Frankfurt - 

Windhoek H/T;
• Transfer naar Frankfurt 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• 23 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Namibië lucht-

haven H/T;
• Verblijf in half pension;
• Alle uitstappen zoals ver-

meld in het programma;
• Nederlandstalige begelei-

der;
• Transport ter plaatse in 

bussen aangepast aan 
de Namibische wegom-
standigheden en uitge-
rust om klanten maximaal 
zicht te garanderen.

• Rondreis en activiteiten 
volgens beschrijving;

• Verblijf in de hotels 
 volgens beschrijving (of 

gelijkwaardig);
• Maaltijden volgens 
 beschrijving;
• Mineraalwater op de bus;
• Engelstalige of Zuid- 

Afrikaanse chauffeur & 
gids;

• vergadering voorafgaan-
delijk aan de reis ± 2 
maand voor afreis;

• In samenwerking met 
Africa by Excellence.

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• lunch en dranken bij de 

maaltijden richtprijs lun-
ches ± € 25,- pp per 
dag;

• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 280,-;
• Dranken en fooien;
• Eventuele toeslagen fuel/

taksen;
• Eventuele optionele acti-

viteiten ter plaatse. 
• Reisverzekering;

Reisdocumenten:
• Internationaal paspoort, 
 6 maanden geldig na 

retour.

Munteenheid:
• De Namibische dollar: 
 € 1 = 14 Namibische 

dollar

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd + 1 uur

13de dag: 
Fish River 
Canyon - Kalahari Woestijn 
ca. 455 km - 4,45 uur 
Na het ontbijt rijden we noordwaarts naar de Kalahari 
Woestijn. Velen associëren de Kalahari Woestijn met Namibië en Zuid-
Afrika. Deze immense zandbak strekt zich echter over zeven landen uit: Congo, 
Angola, Zambia, Namibië, Botswana, Zimbabwe en Zuid-Afrika. ‘s Namiddags 
maken we een rondrit door de Kalahari Woestijn, een van ‘s werelds moeilijkste 
streken om te overleven. Avondmaal en overnachting in Anib Kalahari 
Lodge***.

14de dag: Kalahari Woestijn - Windhoek ca. 300 km - 4 uur
Na het ontbijt vrije tijd tot aan het vertrek naar Windhoek voor de terugvlucht naar 
Frankfurt. ‘s Avonds terugvlucht naar Frankfurt.

15de dag: Aankomst Frankfurt
Aankomst in Frankfurt, een autocar van Reizen De Globetrotter brengt u terug tot 
in Deinze.

Hotels*** en ****

De hotels tijdens deze rondreis beschikken over het nodige 
comfort.
Alle accommodaties beschikken over een eigen badkamer. 
De maaltijden zijn zeer verzorgd.

zonsopgang te beleven. 
Het laatste stuk wordt met jeeps 
afgelegd. Hier genieten we van een wandeling door dit 
unieke gebied. Sossusvlei ligt in het midden van de Namibische 
woestijn en is ontegensprekelijk één van de hoogtepunten van 
de reis door Namibië. Sossusvlei is in feite een komvormig 
bekken in klei, omringd door gigantische oranje duinen van 200 
tot 300 meter hoog.
Avondmaal en overnachting in Sossusvlei Lodge****. 

11de dag: Sossusvlei - Aus ca. 380 km - 5 uur 
Na het ontbijt rijden we zuidwaarts naar de wondermooie Karoo 
Woestijn. Na de regenval tijdens de winter wordt het woestijn-
landschap omgetoverd tot een unieke tapijt met uitbundige 
kleurenpracht. 
Avondmaal en overnachting in hotel Bahnhof Aus****. 

12de dag: Aus - Fish River Canyon ca. 400 km - 4,45 uur 
Ontbijt. Langs de weg zuidwaarts van Aus naar de Fish River 
Canyon kan men op diverse plaatsen de enige wilde paarden 
ter wereld vinden die in de woestijn leven. De dieren zouden 
volgens sommige bronnen afstammen van paarden die hier 
door de Duitse troepen zijn achtergelaten. De weg brengt ons 
door landschappen van contrasten en diversiteit met talrijke 
rotsformaties waarin je fossielrestanten terugvindt. We komen 
uiteindelijk bij de Fish River Canyon, één van de meest indruk-
wekkende geografische fenomenen in Namibië. Specialisten 
beweren dat deze canyon na de Grand Canyon de grootste ter 
wereld is. De Fish River is de langste rivier van Namibië: 
ze ontspringt in het oostelijke Naukluft gebergte en mondt in het 
Zuiden uit in de Orange River. Avondmaal en overnachting in 
Canyon Village****.

Datum 11 november
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 15 dagen

€ 3.615,- pp

bij meer dan 20 deelnemers krijgt u 
€ 140,- 

korting pp!

77



ZUID-AFRIKA 16 DAGEN AFRIKA THE HIGHLANDS VAN ZUID-AFRIKA NIEUW

De grote diversiteit die je er aantreft, maakt een vakantie naar Zuid-Afrika 
aantrekkelijk voor vele reizigers. Hier beleeft u de wereld in één land: ruige 

canyons, prachtige wijngaarden, uitstekende wildparken, heuvelachtige 
landschappen, de kosmopolitische hoofdstad Cape Town…

6de dag: Hluhluwe - Durban 
Na het ontbijt is het tijd voor een safari met open jeep in het kleinere 
natuurreservaat Hluhluwe, rijk aan dieren. In de jaren '50 werden de 
parken Hluhluwe en Umfolozi samengevoegd tot het huidige park dat 
vandaag het vierde grootste van Zuid-Afrika is. ‘s Middags bezoeken 
we het kleine stadje Saint-Lucia, gelegen aan het gelijknamig estuari-
um. Na de vrije lunch observeren we nijlpaarden, krokodillen en 
diverse watervogels tijdens een cruise op het meer van Saint Lucia. 
Het meer is de habitat van nijlpaarden en krokodillen. Na deze fijne uit-
stap trekken we richting Durban, gelegen aan de kust van de Indische 
Oceaan. Avondmaal en overnachting in hotel Tropicana***. 

7de dag: Durban - Drakensbergen 
Na het ontbijt verkennen we Durban tijdens een rondrit door de stad. 
De city tour brengt ons langs de belangrijkste bezienswaardigheden 
van deze stad op de Oostkust van Zuid-Afrika: Victoria Street Market, 
Wilson's Wharf, Durban Yacht Mall/Harbour, The Golden Mile, The 
Suncoast Casino and Entertainment World, Moses Mabhida Stadium, 
Blue Lagoon, The Cube, Florida Road, The Presidents House, 
Botanical Gardens. Na de vrije lunch rijden we landinwaarts naar de 
Drakensbergen, een World Heritage natuurfenomeen dat de favoriete 
plek is van wandelaars en natuurliefhebbers. Deze 250 km lange berg-
kam vormt de grens tussen Kwazulu Natal en Lesotho.
Avondmaal en overnachting in hotel Sani Pass***. 
 
8ste dag: Drakensbergen
Na het ontbijt vertrekken we vroeg in de ochtend door de heuvels van 
het binnenland van Kwazulu Natal, om in Himeville over te stappen in 
jeeps. Met de jeep rijden we de steile Sani Pas (2800 m) over tot aan 
de grens met het Koninkrijk Lesotho. vrije lunch in een chalet op de 
top van de Sani Pas: de vergezichten zijn gewoon adembenemend. 
Avondmaal en overnachting in hotel Sani Pass***. 

9de dag: Drakensbergen - Durban - Port Elizabeth 
Na het ontbijt dalen we de Drakensbergen af naar Durban om er een 
vlucht zuidwaarts te nemen naar Port Elizabeth, de commerciële 
hoofdstad van de Oostkaap. Vrije Lunch. ‘s Namiddags ontdekken we 
the “Friendly City” tijdens een oriëntatierondrit. Port Elizabeth biedt 
brede stranden en goed bewaarde historische gebouwen, musea en 
monumenten. Avondmaal en overnachting in hotel The Kelway****. 

1ste dag: 
Vlucht Brussel - Johannesburg via Londen.

2de dag: Johannesburg
Bij aankomst ‘s morgens wordt u opgewacht door onze lokale vertegenwoordiger. 
We vertrekken noordwaarts naar de Mpumalanga region waar we de Panoramaroute 
zullen volgen. Onderweg naar het noorden bezoeken we een traditioneel Ndebele 
dorp. Bij aankomst in de late namiddag, check-in in ons hotel.
Avondmaal en overnachting in Hippo Hollow Country Estate***(*).

3de dag: Johannesburg - Hazyview 
Na het ontbijt staat vandaag de Panoramaroute op het programma. Op deze route 
bevindt zich het beschermde stadje Pilgrim’s Rest, een voormalige nederzetting waar 
mensen kwamen wonen op zoek naar goud in Pilgrim’s Creek. Na de vrije lunch 
nemen we een kijkje in het Royal Hotel Pilgrims. We vervolgen onze weg en genieten 
van prachtige landschappen waarin de rivier Blyde een diepe kloof uitgesleten heeft. 
We bewonderen het prachtig panorama bij God’s Window, de 3 Rondavels en 
Bourke Lucks potholes.
Avondmaal en overnachting in Hippo Hollow Country Estate***(*).

4de dag: Kruger National Park 
Ontbijt. Vandaag staat een ganse dag safari op het programma. Per 4X4 gaan we op 
zoek naar The Big Five: de neushoorn, de buffel, de luipaard, de leeuw en de olifant. 
Vrije lunch. ‘s Avonds genieten we tijdens een traditioneel diner in de boma van 
Shangaan Village van gezang en dans uitgevoerd door weeskinderen getroffen door 
Aids. Overnachting in Hippo Hollow Country Estate***(*).

5de dag: Hazyview - Hluhluwe 
Na het ontbijt rijden we naar Swaziland. Onderweg bezoeken we eveneens de 
Ngwenya Glass Works waar men kunstwerken uit gesmolten glas maakt. Na de vrije 
lunch nemen we een kijkje in een kaarsenatelier waar we zien hoe kleurrijke kaarsen 
worden gemaakt.‘s Avonds aankomst in Hluhluwe.
Avondmaal en overnachting in Zulu Nyala Heritage Safari Lodge***. 
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10de dag: Port Elizabeth - Knysna 
Na het ontbijt rijden we de kust af in de richting van Plettenberg 
Bay. Onderweg bezoeken we het Tsitsikamma woud. Vrije 
lunch. ‘s Namiddags bereiken we Knysna, een charmant kust-
stadje dat als één van de juwelen van de Tuinroute mag worden 
beschouwd. Knysna is gelegen aan een 13 km² grote lagune 
en wordt omgeven door bossen. Deze oesterhoofdstad werd, 
mede door zijn idyllische ligging, in 2002 door de Zuidafrikanen 
zelf gekozen als “meest aangename stad om in te wonen”.
Avondmaal en overnachting in hotel Knysna Hollow***. 

11de dag: Knysna - Oudtshoorn 
Ontbijt. ‘s Morgens bezoeken we Wilderness, een 
lievelingsvakantieoord voor Zuidafrikanen, gelegen aan de voet 
van de Outeniqua Bergen. Wilderness is een prachtige plek, 
met mooie witte zandstranden rond de riviermondingen van de 
Touw en de Kaaiman, omgeven door beboste kliffen. Vanop 
diverse plekken kan je walvissen en dolfijnen spotten. Na de 
vrije lunch vertrekken we naar Oudtshoorn. We bezoeken er 
een struisvogelboerderij. We eindigen de dag met een bezoek 
aan de Cango grotten met hun bijzondere druipsteenformaties 
ontdekt omstreeks 1780.
Avondmaal en overnachting in hotel De Opstal****. 

12de dag: Oudtshoorn - Wijnlanden 
Ontbijt. We verlaten de Kleine Karoo regio en zetten koers naar 
de wijnlanden gelegen in de nabijheid van Kaapstad. Onderweg 
bezoeken we Swellendam, gelegen halfweg tussen Kaapstad 
en George. Vanuit Swellendam zetten we de tocht verder in de 

Onze service:
• Vluchten Brussel - 

Londen - Johannesburg, 
Cape Town - Londen - 
Brussel;

• Transfer naar Brussel H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• 23 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Zuid-Afrika 

luchthaven H/T;
• Verblijf in half pension, 

dag 2 start met avond-
maal en eindigd dag 15 
met ontbijt;

• Alle uitstappen zoals ver-
meld in het programma;

• Nederlandstalige begelei-
der;

• Transport ter plaatse met 
bussen voorzien van 
airco;

• Rondreis en activiteiten 
volgens beschrijving;

• Verblijf in de hotels vol-
gens beschrijving (of 
gelijkwaardig);

• Maaltijden volgens 
beschrijving;

• Mineraalwater op de bus;
• Engelstalige of Zuid 

Afrikaanse chauffeur & 
gids;

• vergadering voorafgaan-
delijk aan de reis ± 2 
maand voor afreis.

• In samenwerking met 
Africa by Excellence.

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• lunch en dranken bij de 

maaltijden richtprijs 
 lunch ± € 25,- pp per 

dag;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 280,-;
• reisverzekering;
• Fooien;
• Eventuele toeslagen fuel/

taksen;
• Eventuele optionele 
 activiteiten ter plaatse.

Reisdocumenten:
• Internationaal paspoort, 
 6 maanden geldig na 

retour.

Munteenheid:
• Zuid-Afrikaanse rand: 
 € 1 = ± 14 ZAR

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd + 1 uur

richting van de kust naar Hermanus. 
Avondmaal en overnachting in 
hotel Protea Hotel Stellenbosch***. 

13de dag: Wijnlanden - Cape Town  
Na het ontbijt verkennen we de kleine, mooie stad Stellenbosch. De stad is pit-
toresk genesteld in de vallei van de Jonkershoek Rivier, omringd door de 
Stellenbosch bergen. In de vroegere vallei van de Hugenoten ligt het lieflijke 
Franshhoek. Wijn proeven doen we hier in Rickety Bridge Winery, gelegen op de 
flanken van de bergen rond Franshhoek. We verkennen na de vrije lunch dit 
Franse gedeelte van de Kaap. Het avondmaal wordt een spetterende Pan-
Afrikaanse ervaring. In een extravagant restaurant genieten we van Kaapse en 
Afrikaanse gerechten met ondertussen live entertainment.
Overnachting in hotel The Capetonian****.

14de dag: Cape Town 
Ontbijt. Vandaag maken we een cruise naar Duiker Island. Dit eiland vormt de 
habitat van duizenden zeeleeuwen en diverse zeevogels. Het is verboden voet 
aan wal te zetten. Daarna bezoeken we het natuurreservaat Kaap de Goede 
Hoop, met zijn unieke fauna en flora. Zandstranden en grillige rotskusten wissel-
en hier af in dit ruige decor waar de Indische en de Atlantische Oceaan elkaar 
ontmoeten. Na de vrije lunch op het Kaapse schiereiland bezoeken we de pin-
guins op Boulder’s Beach. ‘s Avonds tafelen we in een restaurant met een 360° 
zicht op Kaapstad.Overnachting in hotel The Capetonian****.

15de dag: Cape Town - Brussel 
Na het ontbijt bezoeken we de mooie botanische tuinen van Kirstenbosch. 
Deze tuinen gelegen tegen de flanken van de Tafelberg behoren tot ‘s werelds 
meest spectaculaire botanische parken. Vrije lunch. Na de middag zakken we af 
naar het stadscentrum. ‘s Avonds vertrek naar de luchthaven voor de terugvlucht 
naar Brussel via London.

16de dag: Aankomst in Brussel
Aankomst in Brussel in de loop van de voormiddag. 
Een autocar van De Globetrotter brengt je terug naar Deinze.

Hotels*** en ****

De hotels tijdens deze rondreis beschikken over het nodige 
comfort.
Alle accommodaties beschikken over een eigen badkamer. 
De maaltijden zijn zeer verzorgd.

Datum 12 september
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 16 dagen

€ 3.500,- pp 79



CUBA 12 DAGEN CUBA ONTDEK DE PAREL VAN DE CARAÏBEN

Cuba staat bekend om de Caribische sferen, het levendige 
karakter, oude nostalgische auto’s, salsamuziek, kleurrijke huisjes, 

gebergten, Fidel Castro... Ook heeft het land grote bekendheid verworven 
door de Cubaanse sigaren. Je ziet overal in het land tabaksvelden. 

Naast dit heeft Cuba ook nog eens een van de mooiste stranden ter wereld. 

4de dag: Havana 
Ontbijt. Vrije dag in Havana met middagmaal. Transfer heen en terug 

inbegrepen. Avondmaal en overnachting.

5de dag: Havana - Cárdenas - Cienfuegos - Topes de Collantes
Ontbijt. Daarna trek je naar Cárdenas, waar je de 'Tour de Azúcar' zal 

maken, die volledig in het teken staat van de suikerrietplantages. Eerst 

bezoek aan het José Smith Comas museum. Daarna bezoek je een 

plantage, waar je een demonstratie krijgt van hoe het suikerriet bewerkt 

wordt met een machete. Vervolgens krijg je de kans om te proeven 

van de Guarapa, een sap dat van het suikerriet gemaakt wordt. Als 

aandenken krijgen volwassenen twee flessen rum mee. Om af te slui-

ten volgt er nog een tochtje in een oude stoomtrein met locomotief 

over de sporen van Cárdenas. Middagmaal in de toeristische boerderij 

Fiesta campesina. 's Middags rijd je verder naar Topes de Collantes. 

Onderweg maak je een tussenstop in Cienfuegos, 'De Parel van het 

Zuiden', waar je een wandeling maakt door de straten en kan vertoe-

ven in de Parque Central. Avondmaal en overnachting in Topes de 

Collantes.

6de dag: Topes de Collantes - Trinidad - Topes de Collantes
Ontbijt. Transfer naar Trinidad waar je het historische centrum ontdekt. 

Wandeling langs de Plaza Mayor en in de pittoreske steegjes. Je 

bezoekt één van de stadsmusea, Casa del Alfarero en in de sfeervolle 

Canchánchara-bar kan je proeven van een gelijknamige cocktail. 

Daarna bezoek aan de Mirador del Valle de los Ingenios en de toren 

van Manaca Iznaga. Middagmaal in een typisch restaurant van de 

streek. Vrije tijd om het prachtige centrum te verkennen. Terugreis naar 

Topes de Collantes voor een bezoek aan la Casa del Café. Avondmaal 

en overnachting in Topes de Collantes.

7de dag: Topes de Collantes - Cubaans bergmassief - Santa 
Clara 
Ontbijt. Daarna brengt een rit per 6x6 ons naar de Cubaanse bergen. 

Geniet van de prachtige berglandschappen met een rijke fauna en 

flora. Vrije tijd om te baden in een natuurlijk bassin, breng je zwemge-

rief mee! Middagmaal in een typisch restaurant. Doorreis naar Santa 

Clara. Avondmaal en overnachting.

1ste dag: Brussel - Varadero - Havana
Vlucht naar Varadero. Bij aankomst reis je onmiddellijk door (geen middagmaal voor-
zien) naar Havana. Avondmaal en overnachting.

2de dag: Havana - Viñales / Vallei van Viñales - Havana 
Ontbijt. Rit naar de stad Viñales, waar je een sigarenfabriek bezoekt. Hierna trek je de 
Viñales-vallei in, een natuurwonder met o.a. de Mirador van Viñales, de Mural de la 
Prehistoria (gigantische rotsschildering op een bergwand), de 'Grot van de Indiaan', 
waar we een ondergrondse boottocht maken. Middagmaal in de buurt. Avondmaal 
en overnachting. 

3de dag: Havana 
Na het ontbijt wandeling in het historische centrum met zijn prachtige koloniale archi-
tectuur. Middagmaal in het oude centrum. Rit tot aan het moderne gedeelte, met o.a. 
het Plein van de Revolutie en het centrale park met het standbeeld van John Lennon. 
Bezoek aan het museum van de Havana Club rum, met rondleiding en degustatie. 
Avondmaal en overnachting. 

NIEUW
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8ste dag: Santa 
Clara - Cárdenas - Varadero 
Ontbijt. Panoramische rondleiding in Santa Clara met 
bezoek aan het mausoleum van Ché Guevara. Daarna ga je 
verder naar Cárdenas met middagmaal onderweg. Voor je de 
stad verkent, maak je kennis met de familie Correa in hun Finca 
of landgoed. Daar word je verwelkomd door de Correa's, die je 
maar al te graag uitleg geven over hun ecocultureel project. Je 
ziet o.a. hoe ze aardewerk uit keramiek maken. Daarnaast kan 
je proeven van verschillende soorten fruit en natuurlijke produc-
ten, vissen in de kreek en paardrijden. Daarna ga je verder naar 
Cárdenas voor een wandeling in de stad en een bezoek aan 
het Oscar María de Rojas museum. Op het José A. Echeverria 
plein heb je nog wat vrije tijd, voor je vertrekt naar Varadero. 
Daarna transfer naar hotel Riu Varadero voor het strandverblijf.

Onze service:
• Vluchten Brussel-

Varadero H/T;
• Transfer naar Brussel H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Varadero 

luchthaven H/T;
• 7 nachten rondreis in vol 

pension (vanaf dag 1 tem 
dag 8);

• 3 nachten verlenging in 
ALL INCLUSIVE Riu 
Varadero*****;

• Nederlandstalige begelei-
der;

• Alle uitstappen en activi-
teiten zoals vermeld in 
het programma;

• Verblijf tijdens de rondreis 
in middenklasse hotels;

• Bezoeken met 
Nederlandstalige gids;

• Vervoer per bus met 
airco;

• Een toeristenkaart of 
visum is verplicht en 
inbegrepen. 

• In samenwerking met 
Jetair

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• niet vermelde maaltijden;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 200,-;
• Dranken tijdens de rond-

reis;
• Eventuele toeslagen fuel/

taksen;
• Vluchtdagen onder voor-

behoud van definitieve 
vluchtplanning.

• het is verplicht voor Cuba 
een geldige reis- en bij-
standsverzekering af te 
sluiten!

Reisdocumenten:
• Internationaal paspoort, 
 6 maanden geldig na 

retour. 

inentingen:
• geen inentingen vereist 

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd -6 uur

9-10de dag: Varadero 
Vrij verblijf in het hotel Riu Varadero*****.

11de dag:: Varadero - Brussel 
Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

12de dag: Brussel 
Aankomst in Brussel. Een autocar van De Globetrotter brengt u terug naar 
Deinze.

 
• Voorzie stevige schoenen want de gids toont je alle hoekjes.
• Neem voldoende cash geld mee want in het binnenland kan je niet altijd met 

een creditcard betalen, de banken zijn er ook gesloten tijdens het weekend. 
Bepaalde creditcard worden niet aanvaard in Cuba, vraag hier meer info 
over bij uw bank.

• Muggenmelk is geen overbodige luxe.
• Voorzie u van een elektrische adapter.

TIPS

Hotel Riu Varadero*****

In dit luxe hotel geniet je van de levendige ambiance en 
een waaier aan restaurants: Italiaans, Aziatisch, gourmet, 
zeespecialiteiten of authentiek creools,..
Verschillende bars, restaurant op het strand, snackbars aan 
het zwembad, 2 poolbars, 2 swim-upbars…
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), centrale 
airco, telefoon, cd-speler, satelliet-tv, minibar (gratis), 
sterkedrankenverdeler, koffiezetapparaat, strijkijzer en -plank, 
elektronische safe (gratis) en balkon of terras.

Datum 24 april
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 12 dagen
Munt Cubaanse peso € 1 = ± 1,38 CUC

€ 1.735,- pp 81



ARMENIË - GEORGIË 11 DAGEN ZUIDELIJKE KAUKASUS - 4 UNESCO WERELDERFGOEDEN

Gelegen in de Zuidelijke Kaukasus, geniet Armenië van 
prachtige berglandschappen met als summum de Aragats met zijn 

4095m. Historisch kan Armenië als één van de oudste landen ter wereld 
genoemd worden evenals de oudste christelijke staat ter wereld. 

Dit is ook één van de redenen waarom Armenië trots mag zijn op zijn 
talrijke kathedralen, kerken en kloosters. Laat je bovendien verrassen 

door de gevarieerde landschappen van Georgië en beleef de sfeer in één 
van zijn oude dorpjes. Deze rondreis vormt het ideale huwelijk tussen 

prachtige architectuur en adembenemende natuur. 

apostolische kerk, is gevestigd. Het was de eerste legale Christelijke 

kerk van Armenië. De kathedraal uit de 4e eeuw is een toonbeeld van 

de oude Armeense architectuur. Vijf kilometer van Echmiadzin liggen 

de ruïnes van Zvartnots. Op deze archeologische plaats zijn de over-

blijfselen te zien van een kathedraal gebouwd in de 7e eeuw. 

Avondmaal in lokaal restaurant en overnachting in Ani Plaza hotel****.

4de dag: Yerevan (ca 85 km) GRANI & ST GEGHARD
Ontbijt. In Geghard is een uniek kloostercomplex uit de 4de eeuw te 

bewonderen. De weg er naar toe loopt door een geweldige vallei met 

een zeer bijzonder landschap. Het kloostercomplex is gelegen binnen 

de wallen die uit de 13e eeuw dateren. Op het complex staan verschil-

lende kerken en graven, de meeste uit steen gehakt, die de piek perio-

de van de Armeense architectuur laten zien. In de middeleeuwen leef-

den hier honderden monniken. Sinds 2000 is het klooster samen met 

de vallei toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Lunch bij een lokale 

familie. Je ontdekt het maken van ‘Lavash’ (Armeens traditioneel brood 

in steenoven). Terugkeer naar het hotel. Avondmaal in een lokaal res-

taurant overnachting in Ani Plaza hotel****. 
 

5de dag: Yerevan - Sevan (ca 200 km) KHOR VIRAP KERK, 
NORAVANK KLOOSTER & ARENI WIJNKELDER (wijndegustatie)

Ontbijt. Vertrek richting Sevan. Onderweg naar Seva (rit doorheen 

spectaculaire canyon van rode rotsen). Avondmaal in een lokaal res-

taurant in Sevan. 

Overnachting in Hotel BW Bohemian Resort***(*)
 

6de dag: Sevan - Tbilisi (ca 248 km)
In de ochtend excursie: ONTDEKKING VAN SEVAN
Ontbijt. Vertrek richting het noorden van Armenië met prachtige ber-

glandschappen, bossen en kloven. 

Onderweg excursie: HET KLOOSTERCOMPLEX VAN HAGHPAT
Grensoversteek en overstap in een andere autocar. 

Bij aankomst in Tbilisi, excursie: TBILISI CITY TOUR.
Klooster van Haghpat 
Avondmaal en overnachting in Hotel Courtyard Mariott Hotel**** of 
Holliday Inn****.

1ste dag: Brussel - Yerevan
Vlucht met Brussel via Warshaw naar Yerervan.  

2de dag: Yerevan
Aankomst in de vroege ochtend, onthaal door uw Nederlandstalige reisbegeleider. 
Tijd om enkele uurtjes uit te rusten in uw hotelkamer.daarna maken we een city tour 
Yerevan met een lunch in een lokaal restaurant.
Avondmaal in lokaal restaurant en overnachting in Ani Plaza hotel****. 

3de dag: Yerevan (ca 50 km)
Excursie: ECHMIADZIN & ZVARTNOTS
De kathedralen en kerken van Echmiadzin en de archeologische Zvartnots 
tempel.
Echmiadzin is een plaats waar de ‘moeder’ kathedraal, de troon van de Armeens-
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7de dag: Tbilisi (ca 320 km)
Ontbijt. Bezoek aan Kakheti Provincie (gekend om de wijn). 
Vertrek om 08u00 ’s morgens naar het David Gareji Klooster 
(één van de highlights van Georgië). Wandeling naar Udabno 
Klooster (ca 35 minuten, hellend) om er unieke fresco’s te 
bezichtigen uit de 8ste tot 13de eeuw. Verder naar de grotarchi-
tectuur (1 uur wandeling). Daarna gaat de trip verder naar 
Kakheti, dit is een bekende wijnprovincie. We bezoeken 
Signaghi, een rustiek heuveldorpje dat gekend staat als de lief-
desstad. Hier heb je een adembenemend zicht op de Alazani 
Vallei en de bergen van de Kaukasus. Wandeling doorheen het 
dorp met aansluitend een heerlijke lunch met wijn. Daarna heb-
ben we de mogelijkheid om een  traditionele Georgische wijn-
kelder te bezoeken. Ook hier kan je wijn proeven. Terugkeer 
naar Tbilisi rond 19u00. 
Avondmaal in een lokaal restaurant en overnachting in Hotel 
Courtyard Mariott Hotel**** of Holliday Inn****. 

8ste dag: Telavi - Tbilisi (ca 220 km)
Ontbijt. Bezoek aan Alaverdi kathedraal en Tsinandali, een 19e 
eeuwse residentiele woning van de familie van Chavchavadze. 
Hier maken we een wandeling door prachtige tuinen en bezoe-
ken het museum. Rit naar het Gremi architecturaal complex. 
Lunch in het dorpje Kvareli met wijn (wijnproeven kan mits sup-
plement). Terugkeer naar Tblisi. Diner in lokaal restaurant. 
Overnachting in Hotel Courtyard Mariott Hotel**** of 
Holliday Inn****.

Onze service:
• Vervoer naar Zaventem 

H/T;
• Vluchten Brussel - 

Warschau - Yerevan en 
Tbilisi - Warschau - 
Brussel met LOT Polish 
Airlines;

• Internationale luchthaven-
taksen;

• Vervoer per privé autocar 
met airco;

• 4 overnachtingen in 
Yerevan in Ani Plaza 
Hotel****;

• 1 overnachting in Sevan 
in Hotel Best Western 
Bohemia***(*)

• 3 overnachtingen in Tbilisi 
in Courtyard Mariott 
Hotel**** of Holiday 
Inn****;

• 1 overnachting in 
Kazbegi in Rooms 
Kazbegi Hotel****;

• 1 overnachting in Telavi in 
hotel Old Telavi***;

• Vol pension vanaf 2de 
dag tem 10de dag (9 x 
ontbijt, 9 x lunch in lokale 
restaurants en 9 x diner 
in lokale restaurants);

• Wijn proeven inbegrepen 
op dag 8 in Signagi;

• 1 flesje water per per-
soon per dag;

• Alle vermelde excursies 
zoals beschreven tijdens 
de rondreis;

• Nederlandstalig reisleider 
gedurende de volledige 
rondreis;

• In samenwerking met 
Thomas Cook.

Niet inbegrepen: 
• Dranken tijdens de maal-

tijden;
• Persoonlijke uitgaven;
• Fooien: ± € 60,-;
• Toeslag éénpersoonska-

mer: € 400,-;
• Annulatie- en reisbij-

standsverzekering.

Reisformaliteiten:
Bij een bezoek aan Armenië 

& Georgië dien je in het bezit 

te zijn van een internationaal 

paspoort  (ten minste 6 

maanden geldig vanaf de 

datum waarop je in Armenië 

aankomt). 

Vaccinaties en 
gezondheid:
Armenië & Georgië: 

vaccinatie tegen hepatitis A 

wordt sterk aangeraden, 

alsook een vernieuwing van 
vaccins tegen polio, tetanus, 
tyfus en difterie.

9de dag: 
Tbilisi - Kazbegi (ca190 km)
Ontbijt. Om 09u30 start de excursie.Bezoek aan de 
oude hoofdstad Mtskheta en het Jvari Klooster en Svetitskhoveli 
kathedraal. Wij rijden langs de Georgische historische militaire route die leidt 
naar de Kaukasus. Bezoek aan het Ananuri complex.Rond Kazbegi liggen de 
zes hoogste bergen van de Kaukasus die meer dan 5000m hoog zijn. 
Wandeling naar de Sameba kerk (14de eeuw) met een prachtige setting op een 
heuvel en zicht op de berg Kazbek. Breng zeker wandelschoenen mee!  
Overnachting in Hotel Rooms Kazbegi****. 

10de dag: Kazbegi - Tbilisi (ca 190 km)
Ontbijt. Na het ontbijt terug naar Tbilisi. We maken een tour langs de Dariali 
Canyon ten noorden van Kazbegi. Indien gewenst, kunnen we hier een rustige 
en prachtige wandeling maken van 2 tot 3 uren in de spectaculaire kloof van 
Gveleti met de indrukwekkende Devdoraki gletsjer. Rit naar Tbilisi. Lunch onder-
weg. Aankomst in Tbilisi omstreeks 16u00 Avondtransfer naar het restaurant 
voor het afscheidsdiner.
Overnachten in Hotel Courtyard Mariott**** of Holliday Inn****.

11de dag: Tbilisi - Brussel via Warshaw
Vroege transfer naar de luchthaven van Tbilisi voor de terugvlucht naar Brussel. 
Een autocar van De Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Hotel*** en ****

Alle hotels genieten van een zeer goede faam. Ze hebben 
allemaal het comfort zoals bad/douche, toilet, tv, telefoon. 
De ontbijten zijn buffet en de lunches en avondmalen zijn zeer 
verzorgd.

Datum 05 september
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 11 dagen
Munt Armenië: €1 = ± 533 Dram

Georgië: €1 = ± 2,17 Lari

€ 2.075,- pp 83



CANADA 13 DAGEN NOORD-AMERIKA DE HOOGTEPUNTEN VAN DE OOSTKUSTNIEUW

Canada, met zijn uitgestrekte vlakten, is na Rusland het tweede grootste 
vasteland ter wereld. Het land heeft een oppervlakte die bijna even groot is 

als heel Europa, maar heeft slechts 27 miljoen inwoners. Gedurende deze 
rondrit bezoeken we twee provincies, namelijk Ontario en Québec. 

Op een relatief kleine oppervlakte proeven we van een ongelooflijke cocktail 
aan invloeden: een overweldigende natuur met uitgestrekte wouden, 

watervallen en meren, maar ook van steden met wolkenkrabbers en nog 
authentieke stadsdelen. Dit wordt alvast een reis om nooit te vergeten! 

History: museum van de Canadese beschavingen met een indrukwek-

kende collectie totempalen van verschillende indianenstammen. Wij 

brengen ook een bezoek aan het Canadees parlement en Wellington 

avenue, de Suissex Promenade waar wij de residentie van de premier 

minister terugvinden alsook de verschillende buitenlandse ambassa-

des. Na het vrije middagmaal, vertrek naar Montreal. Transfer voor 

avondmaal en overnachting in Le Nouveau Hotel en Spa.

5de dag: Montreal
Na het ontbijt een nieuwe excursie: “VIENS VOIR MON MONTREAL“

Begeleid bezoek aan het oude Montreal met zijn bezienswaardigheden 

en het centrum waar oude elegante gebouwen hun plaats opeisen 

naast moderne wolkenkrabbers. Tijdens het middagmaal wordt 

gerookt vlees, een specialiteit van Montreal, opgediend. In de namid-

dag bezoeken we de Biodôme; een uniek museum over de verschil-

lende ecosystemen van Amerika. In de namiddag hebt u vrije tijd om 

de oude stad of het ondergrondse shoppingcenter te ontdekken. 

Vrij avondmaal en overnachting in Hotel Le Nouvel Hotel y Spa.

6de dag: Region de Montreal - Saint-Alexis-des-Monts 
(ongeveer 170 km)
Na het ontbijt vertrek voor een natuurtocht door wouden, bossen en 

meren !!!! In de namiddag gaan we een canovaart maken. 

Middagmaal. Wij maken op het einde van onze tocht een ecologische 

wandeling in het groene woud met een natuurgids. Daarna transfer 

naar ons Hotel Auberge du Lac à l ‘eau Claire met unieke ligging 

aan een meer. Avondmaal en overnachting.

7de dag: Saint-Alexis-des-Monts/
Region du Lac St Jean (ongeveer 350 km)
Na het ontbijt vrije tijd in de ochtend. Daarna vertrek naar het Lac 

St. Jean. Lake St John is zelf een ware binnenzee van 1350 km2. 

In La Tuque korte stop bij Falls Park en de Bostonnaisrivier. Deze halte 

wordt gewaardeerd om haar kleine waterval, mooie wandelpaden en 

het interpretatiecentrum waaronder een aantal typische Canadese 

opgezette dieren. Middagmaal onderweg. In de late namiddag 

aankomst in St Felicien en verblijf en avondmaal in ons Hotel Garden 
cat 3 in St Felicien.

1ste dag: Brussel - Toronto 
Vlucht vanuit Brussels Airport naar Toronto. Wij worden opgewacht door onze 
Nederlandstalige gids in Canada.Transfer naar het hotel Best Western Primrose. 
Avondmaal en overnachting in het Hotel.

2de dag: Toronto - Niagara Falls - Toronto (260 km)
Bezoek aan de legendarische Niagara Watervallen, één der mooiste natuurver-    
schijnselen ter wereld. Wij maken een stop in Niagara-on-the-Lake. Met een 
cruiseboot varen we tot aan de voet van de Falls. Geniet van wat vrije tijd. Tijdens 
een panoramisch middagmaal krijgen we de kans om de waterval van bovenaf te 
bewonderen en foto’s te maken. In de namiddag maken we een wandeling door de 
stad Toronto. Wij bezoeken ook de C.N Toren met een hoogte van 553 meter.
Avondmaal (vrije keuze) in een restaurant en overnachting.

3de dag: 
Toronto - Thausand Islands region - regio Ottawa (ongeveer 455 km)
Na het ontbijt vertrekken we richting Ottawa. In Kingston, ontdekken we de pracht 
van een ver verleden terug. Vrij middagmaal in een typisch restaurant. In de namid-
dag rijden wij naar het Natuurpark van de 1 000 eilanden. Wij maken een rondvaart 
aan de oevers van het Ontariomeer. Daarna transfer naar Ottawa naar ons Hotel Four 
Points by Sheraton Gatineau.
Avondmaal en overnachting in de regio Ottawa.

4de dag: Ottawa - Montreal (200 km)
Na het ontbijt, vertrek naar de stad Ottawa. Bezoek aan het Canadian museum of 
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8ste dag: 
Na het ontbijt, bezoek aan het 
natuurpark te Sint-Felicien. Aan boord van een getraliede 
trein ontdekken we o.a. beren, elanden, bizons en wolven in 
hun natuurlijke omgeving. Na de vrije lunch houden we halt in 
Chambord, het historisch stadje van Val-Jalbert. Hier bezoeken 
we een openluchtmuseum dat ons een impressie geeft van het 
leven van de lokale bevolking. Een kabelbaan brengt ons op het 
hoogst gelegen punt uit de regio voor een panoramisch zicht 
op de watervallen van Ouiatchouane. In de late namiddag ver-
trekken wij richting zone Saguenay. Vrij avondmaal. 
Overnachting in Hotel Le Montagnais in Saguenay.

9de dag: Sagunay -Tadoussac - Isle-aux-Coudres - 
Ongeveer 230 km + ferry 15 min.)
In de voormiddag ontdekken we de noordzijde van de 
Saguenay met een halte in Sainte-Rose-du-Nord. Hier bewon-
deren wij de Sagenuay fjord. Vrije lunch. In de namiddag bezoe-
ken we Tadoussac, gelegen op de samenvloeiing van de rivie-
ren Saguenay en Sint-Laurence. Dit is dé plaats om walvissen 
te zien. We varen uit met een observatieboot om deze reuzen 
van de zee te observeren. Quebec is één van de belangrijkste 
walvisreservaten in de wereld.Daarna vertrek naar de regio 
Charlevoix, bekend als een paradijs voor kunstenaars en aan-
gewezen als World Biosphere Reserve door de UNESCO. Bij 
Isle-aux-Coudres via de veerboot vanuit St-Joseph-de-la-Rive. 
U vindt er een oase van rust. 
Avondmaal in een typische cabane à sucre met muzikale bege-
leiding. Overnachting in de regio.

Onze service:
• Transfer heen en terug 

Brussel;
• Lijnvlucht Brussel naar 

Toronto en Montreal-
Brussel;

• Seats aangewezen door 
de luchtvaartmaatchappij;

• Maaltijden tijdens de 
vluchten;

• Autobus met alle comfort 
gedurende gans de 
rondreis;

• luchthaventaks;
• fooi chauffeur + officiële 

gids; 
• De hotels voorgesteld in 

het programma of soort-
gelijke;

• Maaltijden zoals vermeld 
in ons programma;

• Thee of koffie en een 
kruik water gereserveerd 
tijdens de maaltijden;

•  (in Canada zijn alcoholi-
sche dranken verboden 
in restaurants)

• een officiële Nederlands-
talige gids ter plaatse;

• de volledige rondrit zoals 
vermeld in het program-
ma;

• deskundige begeleiding 
vanaf België;

• voorreisvergadering paar 
weken voor afreis.

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Facultatieve uitstappen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 445,-;
• Gewone seatreservatie: 
 € 40,- pp heen en terug;
• Seats aan het raam: 
 € 64,- pp heen en terug;
• Seats aan de nooduit-

gang: € 112,- pp heen 
en terug;

• De maaltijden (vrije) en 
dranken die niet in het 
programma vermeld 
staan;

• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Internationale reispas

Munteenheid:
• CAD cash, gebruikelijke 

kredietkaarten

Electriciteit:
• 110V/60Hz. Stekker 

Amerikaans model, 
Adapter en transformator 
noodzakelijk.

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd - 6 uur

10de dag: 
Isle-aux-Coudres - Baie 
Saint Paul-Québec (ongeveer 135 km + ferry 15 min.)
Na het ontbijt vertrek en bezoek aan des Moulins de l’Isle-aux-
Coudres en Baie-Saint-Paul. Middagmaal. In de namiddag bezoek aan 
La Laiteri Charlevoix, gesticht in 1948, Wij bezoeken de fabriek met zijn 
artisanale bewerking van melkproducten. De fameuze cheddarkaas wordt hier 
op een natuurlijke wijze gemaakt. Een plaatselijke gids verteld u het wel en wee 
van het produceren van verschillende kazen. Ook krijgen we een dégustatie. 
In de late namiddag transfer naar ons Hotel. 
Vrij avondmaal en overnachting in Hotel Le Chateau Laurier in Quebec.

11de dag: Québec 
Na het ontbijt bezoeken we de belangrijkste bezienswaardigheden van de oude 
stad; Chateau Frontenac en het pittoreske oude stadsgedeelte van Petit 
Champlain, de Place Royale, het parlement - de pleinen van Abraham en de 
Citadelle,...vrije lunch is voorzien in Wendake, een traditioneel Huronen dorp. 
Via de basiliek van St. Anne de Beaupré en de watervallen van Montmorency 
komen we terug aan in Québec. Vrije tijd voor shopping. Avondmaal in de oude 
stad. Daar Canada gekend is voor zijn lekkere kreeften voorzien wij voor 
iedereen een kreeftendiner!

12de dag: Quebec - luchthaven van Montreal (ongeveer 270 km)
Na het ontbijt vertrek via le chemin du Roy, de eerste aangelegde route tussen 
Quebec en Montreal. Wij maken een stop in Saint-Prosper voor een bezoek aan 
een bisonkwekerij. Een plaatselijke gids legt u de historie uit over deze beesten 
in Amerika. Wij gaan in een speciale aanhangwagen een soort mini-safari 
beleven. Lunch in de boerderij. We rijden verder naar de luchthaven van 
Montreal. Inschepen en vertrek naar Brussel. De vlucht is voorzien in de 
namiddag of vroege avond. 

13de dag: Aankomst in Brussel
Aankomst in de ochtend in Brussel. Een autocar van De Globetrotter brengt u 
terug naar Deinze

Hotel
Alle hotels tijdens deze rondreis zijn voorzien van het nodige 
comfort en luxe.

Datum 10 JUNI
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 13 dagen

€ 2.495,- pp 85



EGYPTE 8 DAGEN                                    NIEUWJAAR VIEREN IN DE ZON BIJ BELGEN IN EGYPTE

The Three Corners Rihana Inn**** 

The Three Corners Rihana Inn is gesitueerd aan een prachtige lagune 
met strand. Daarnaast is er ook nog een privézandstrand op 1500 m van 
het hotel dat je kan bereiken met gratis shuttle service. Het centrum van 

El Gouna ligt slechts 350 m van de hotels. Bovendien kan je El Gouna 
ontdekken met een fiets- en boottochtje georganiseerd door de hotels. 

De luchthaven van Hurghada bevindt zich op 25 km. 
Belgen voelen zich hier thuis. De kamers hebben een douche, 

airconditioning, telefoon, minibar (tegen betaling), satelliet-tv, gratis safe, 
tegels, balkon of terras. The Three Corners Rihana Inn bestaat uit twee 
hotels die op hetzelfde domein liggen en waarvan je alle faciliteiten kan 

gebruiken: The Three Corners Rihana Inn & The Three Corners Rihana 
Resort. In de hotels kan je zowel aan een van de drie openluchtzwembaden 

genieten van de Egyptische zon alsook aan de lagune of aan het strand. 
Sportliefhebbers komen in dit Belgische resort absoluut aan hun trekken. In 
de omgeving van het hotel kun je tennissen, paardrijden, een tochtje maken 

op een kameel, windsurfen, parasailen, waterskiën, kitesurfen,... Voor de 
golfliefhebbers is er ook een 18 holes-golfterrein. Na al het sportplezier kun 

je jezelf verwennen met een ontspannende massage in het wellnesscentrum.
Voor het ontbijt, lunch en diner kun je terecht in twee buffetrestaurants 

waar je ook buiten kan eten. Daarnaast zijn er twee à-la-carterestaurant die 
Belgische en Italiaanse specialiteiten serveren en waarvoor je een bepaald 

krediet ontvangt. Tussen de maaltijden door geniet je van verfrissende ijsjes, 
lekkere snacks en gebakjes in de pool- en beachbars. 

De dranken zijn van 10 u. tot 24 u. inbegrepen in de all inclusive.

Onze service:
• Vluchten Hurgada H/T;
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen fuel-

taksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Hurgada lucht-

haven H/T;
• Verblijf in Hotel Three 

Corners Rihana Inn**** 
• Verblijf in ALL INCLUSIVE;
• Nederlandstalige begelei-

der;

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• uitstappen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 130,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart + 

pasfoto 

Munteenheid:
• Egyptische Pond (EGP)
 € 1= 8,87 EGP

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd +1 uur

ALL INCLUSIVE:
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, koffie, thee en koekjes (van 16u. tot 
17u.), ijsjes (van 11u. tot 17u.), Lagoon beachbar: snacks 
(afh. van de weersomstandigheden), Sea beachbar: water en 
frisdranken (van 10u. tot 17u.), snacks, lokale frisdranken, warme 
dranken, lokaal bier, lokale wijn, lokale alcoholische dranken, lokale 
alcoholische en niet-alcoholische cocktails (van 10u. tot 24u.), 
aerobics, petanque, tafeltennis, beachvolleybal, waterpolo, darts, 
tafelvoetbal, aquagym, yoga, fietstochten in El Gouna (1x/week, 
volgens beschikbaarheid), boottochten in El Gouna (3x/week, volgens 
beschikbaarheid), begeleide wandeling naar de haven (1x/week, 
volgens beschikbaarheid), animatie overdag en 's avonds.

All 
inclusive

NIEUW Datum 26 december
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

€ 1.300,- pp86



MALLORCA 8 DAGEN SPANJE   WANDELVAKANTIE
Het hotel is gelegen in het schilderachtige dorpje Banyalbufar. 

Het dorpje, gebouwd op een groene terrasvormige heuvel, 
bestaat uit smalle straatjes met huisjes in typisch 

mediterrane stijl. Een ware aanrader voor de wandelaars!

1ste dag:
Vlucht vanuit Brussel naar Palma de Mallorca. We worden met een bus naar ons 
hotel Hostal Sa Baronia gebracht waarop de check in en de kamerverdeling volgt. 
Er is voldoende tijd om de bagage te ledigen. Je kan ook het hotel en de omgeving 
verkennen. Samen overlopen we het weekprogramma wat betreft de wandelingen. 
Avondmaal en overnachting in het hotel**.

2de dag tot de 7de dag:
Hier starten we elke dag na het ontbijt voor onze voorziene wandeling. De 
wandelingen starten in de voormiddag en de voorziene terugkomst in het hotel is in 
de late namiddag. De lunch vinden we bij een plaatselijke bakker, kruidenier, 
snackbar, afhankelijk van waar de tocht ons zal brengen. Er is ook een uitstap 
voorzien naar Palma, Puerto de Soller & Soller en dit met de bus en een typisch 
treintje.
Het avondmaal en overnachting steeds in ons verblijfshotel Hostal Sa Baronia**.

8ste dag:
Ontbijt. Vrije dag afhankelijk van de vluchturen. We vertrekken richting 
luchthaven om onze terugvlucht te nemen naar Brussel.

Hostal Sa Baronia is een gezellige hostal met familiale sfeer. Het is een 
voormalig herenhuis, zeer rustig gelegen tussen de groene, terrasvormige 

heuvels. Doordat het slechts over een beperkt aantal kamers beschikt, 
wordt een intiem karakter gegarandeerd. Alle standaard dubbele kamers 

hebben zeezicht. Mevrouw Amoras kent sinds jaren haar Belgische klanten 
en weet dat ze haar uitstekende keuken enorm appreciëren. 

De kamers beschikken over een badkamer met bad of douche. 
De 1-persoonskamers zijn eenvoudig en zonder zeezicht. Het hotel beschikt 

over een zoetwater zwembad, zonneterras met gratis ligzetels. 
Wij voorzien ontbijtbuffet en ‘s avonds keuze uit 2 menu’s. Indien je zelf een 

vrije dag in het hotel verkiest kan je ook een middagmaal reserveren mits  
kleine toeslag ter plaatse te betalen.

Hotel Hostal Sa Baronia** 
Onze service:
• Vervoer naar Zaventem 

H/T;
• Transfer H/T naar hotel;
• Kamers met bad/douche 

en WC;
• Taksen;
• Overnachting in Hotel 

Hostal Sa Baronia**;
• Half pension vanaf 
 1ste avondmaal tot het 

ontbijt laatste dag;
• Bij het avondmaal is 
 er steeds keuze uit 
 2 menu’s;
• In het hotel is echter geen 

bancontact mogelijk;
• Nederlandstalige  

begeleider die de 
wandelingen 

 verzorgt;
• Uitstap naar Palma en 

Puerto de Soller;
• Wandelingen max. 
 ±15 km per dag;
• 20 kg bagage p.p.;

• 6 kg handbagage p.p.;
• Eventuele toeslagen 

Fueltaksen;
• In samenwerking met 

Thomas Cook.

Niet inbegrepen:
• Middagmaal, je kan een 

lunchpakket samen 
stellen tijdens de 
wandeling;

• Dranken aan tafel;
• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 80,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd

Datum 10 mei
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

€ 715,- pp 87



MENORCA 8 DAGEN SPANJE FIETSPROGRAMMA VOOR “DE SENIOREN”

Eiland Menorca is één van de belangrijkste van 
de Balearen. Het ligt ten Noordoosten van Mallorca. 

Het heeft een oppervlakte van 700km2 en 90.000 inwoners. Het eiland is 
ongeveer 47km lang en heeft een breedte van 10 tot 19km. Bij mooi weer kan 

men op de zuidkust het buureiland Mallorca zien liggen, dat ongeveer 75km 
van Menorca ligt. Ongeveer 40% van het eiland is bebost met hoofdzakelijk 

pijnbomen en zeedennen. Op het eiland is een grote variatie van planten 
aanwezig. In de droge dalen komen ca. 200 plantensoorten voor waarvan 
25 soorten die alleen op Menorca groeien. Het eiland is ook uitgeroepen 
tot ‘genetisch reservoir’ voor een aantal zeldzame dieren zoals arenden, 

een kleine giersoort, valken, wouwen en een met uitsterven bedreigde 
waterschildpad. De noord- en zuidkust zijn heel verschillend van karakter. 

De noordkust kenmerkt zich door zijn ‘fjorden’, bizarre rotsformaties en 
onregelmatige kustlijn. Aan de zuidzijde wordt de kust gekenmerkt door een 

regelmatige kust met kleine baaien, beboste dalen en veel stranden. Het 
hoogste punt van het eiland is de Monte Toro en torent 357 meter boven het 

eiland uit. Menorca is zon, strand, prachtige natuur... maar vooral de ideale 
plaats om van uw vrije tijd te genieten. Het ideale fietseiland!!

1ste dag:
Vlucht vanuit Zaventem naar Menorca. Aankomst in Mahon en transfer 

naar Hotel Almirante Farragut****. Inchecken en kamerverdeling. 

Om 17u00 is er een welkomstdrink in de bar van het hotel, u 

aangeboden door Eddy Boeckmans. Bespreking en uitleg van het 

fietsprogramma van de ganse week. De trekkingfietsen met 24 

versnellingen worden in de namiddag op maat geleverd in ons hotel. 

Overnachting en avondmaal.

2de dag: Rit 1
Na het ontbijt vertrek met onze fiets vanuit het hotel. Dit is een 

kennismaking met de streek. We fietsen langs een prachtige route van 

de playa naar Ciutadella. Het stadje telt 30.000 inwoners en heeft een 

belangrijke haven die zorgt voor de bootverbindingen naar Mallorca, 

Ibiza en Barcelona. Daarna fietsen wij naar het zuidelijk gedeelte via Sa 

Caleta (stop) en Cala Santandria (stop) tot in Cala en Bosch (toeristisch 

plaatsje). We fietsen langs de kustlijn en maken een sanitaire stop. 

We zorgen ook voor een lekker biertje in een typische menorcaans 

cafeetje. Onderweg is er mogelijkheid voor een snack in een 

menorcaanse bar. In de namiddag is er nog mogelijkheid te fietsen 

naar Punta Nati. Avondmaal + overnachting.

Totale fietstocht: 42 km (vlakke route)

3de dag: Rit 2
Na het ontbijt rijden we met de fiets vanuit ons hotel richting Ciutadella. 

Daarna verder naar het dorpje Ferreries (stop). Langs mooie 

geasfalteerde binnenwegen fietsen wij naar Es Mercadal, een dorpje 

met 3.500 inwoners en gelegen aan de voet van de Monte Toro (stop). 

Hier bevinden zich ook natuurparken. We fietsen verder richting zuiden 

en komen uiteindelijk aan in een klein stadje: Es Migjorn Gran (1.500 

inwoners). Mooi en typisch menorcaans dorpje met romeinse kerk. 

‘s Middags mogelijkheid om een snack te eten in een pittoresk 

restaurant. In de namiddag transfer met minibus en aanhangwagen 

naar ons hotel. Avondmaal + overnachting.

Totale fietstocht: 43 km. (volledig vlakke route)

4de dag: Vrij
Vrije dag voor iedereen. Een dag om uit te rusten of te genieten van 88



zon, zee en strand. Uw fiets is 
beschikbaar, misschien zin om zelf eens de 
omgeving te verkennen. 
Avondmaal en overnachting.

5de dag: Rit 3
Na het ontbijt rijden wij met de minibus + fietsen naar het dorpje 
Es Mercadal. Hier start onze fietstocht richting Mahon 
(hoofdstad van het eiland Menorca). Wij gaan een uurtje 
wandelen in de stad Mahon. Op verkenning maken we een 
stop voor een plaatselijke snack in een menorcaans café. 
Vanuit Mahon fietsen wij in de namiddag nog verder naar Es 
Castell (ongeveer 8km). Deze haven heeft een eigen kasteel dat 
in de geschie- denis gediend heeft tot het verdedigen van het 
eiland tegen de invallen van de Turken. (bezoek). Transfer met 
minibus en aanhangwagen naar ons hotel. Avondmaal + 
overnachting. 
Totale fietstocht: 28 km (volledig vlak) 

6de dag: Rit 4
Na het ontbijt rijden we met de minibus + aanhangwagen naar 
Es Castell. Hier beginnen wij aan een fietstocht door het echte 
binnenland van Menorca met bezoek aan de kustplaats San 
Luis-Punta Prima - S’Algar en Es Canutells. Het plaatsje S’Algar 
is uniek met zijn kleurrijke vissershuizen en zijn pittoreske 
stranden. Wij gaan een dagje genieten van de natuur, de 
ongeschonden rotskusten en het volledige menorcaanse 

Onze service:
• Vluchten Menorca H/T;
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Transfer van Menorca 

luchthaven H/T naar 
hotel;

• Verblijf in Hotel 
 Almirante Farragut**** in 

half pension;
• Kamer met balkon, 
 douche en toilet;
• Transfers van klanten 
 en fietsen volgens 
 programma;
• Transfer minibus en 
 aanhangwagen geduren-

de 3 dagen inbegrepen;
• Alle materiaal voor de 

fietsers zoals pomp, slot 
en bagagetas;

• Fiets op maat voor een 
week (trekking met 24 
versnellingen);

• Deskundige begeleiding 
per fiets door onze 

 reisleiders;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;

Niet inbegrepen:
• Dranken en Persoonlijke 

uitgaven;
• Middagmalen;
• Begeleiding tijdens de 

vlucht;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 125,-; 
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd

AANDACHT !!!! 
De fietsers zijn allen bekwaam 
om een 40 km te kunnen 
fietsen alsook kleine hellingen 
te doorstaan !!!

landschap. ‘s Middags stoppen 
we voor een snack en een drankje in een 
typisch restaurant. In de late namiddag transfer met 
minibus naar ons hotel. Avondmaal en overnachting.
Totale. fietstocht: 31 km (volledig vlakke route)

7de dag: Rit 5
Vanuit ons hotel met de minibus en aanhangwagen rijden wij naar Mahon. 
Hier begint onze fietstocht naar Cabo de Fornells. Deze kustplaats heeft een 
aparte geschiedenis. Hier werd de “Caldereta de Langosta” voor de eerste maal 
klaargemaakt. Ondertussen gekend als het nationale gerecht van het eiland 
Menorca. Dit gaan wij zeker eens proeven ter plaatse. Wij fietsen langsheen een 
prachtige route door het groene landschap van het eiland en genieten volop van 
de natuur. Na de middagpauze fietsen wij verder naar Es Mercadal en van 
daaruit transfer met minibus naar ons hotel. Avondmaal en overnachting.
Totale fietstocht: 33 km (gans de dag licht golvend en vlak) 

8ste dag: 
Na het ontbijt gaan wij uitchecken in ons hotel (naargelang uur vertrek). De rest 
van de dag vrij en transfer naar de luchthaven van Mahon voor inscheping en 
vertrek naar Zaventem. Een autocar van De Globetrotter brengt u terug naar 
Deinze.

Hotel Club Almirante Farragut**** 
Heeft een ideale ligging met uitzicht op Cala’n Forcat Bay. 
Het beschikt over een groot buitenzwembad, een scala aan 
sportfaciliteiten en kamers met balkon. Het Almirante biedt 
een lichte, eenvoudige inrichting. Elke kamer is voorzien 
van airconditioning en satelliet-tv. Het buffetrestaurant van 
het hotel serveert een selectie van internationale gerechten. 
Gasten kunnen genieten van een drankje in de bar of op het 
terras aan het zwembad. Het hotel beschikt over tennisbanen, 
een midgetgolfbaan en een fitnessruimte, mits toeslag. 
Er is ook een supermarkt op het terrein. 

Datum 19 september
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

Niet fietser € 790,- pp
 Fietser € 890,- pp
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LA PALMA 8 DAGEN SPANJE DE PRACHT VAN LA PALMA

La Palma het mooiste en groenste eiland van de 
Canarische Archipel. Het eiland met de eeuwig lente. Ontdek 

wat dit prachtige, nog relatief onontdekte eiland u te bieden heeft! La Palma 
is namelijk niets minder dan een weelderig begroeide vulkaanparel in de 

Atlantische Oceaan. Tijdens uw vakantie op La Palma kunt u genieten van 
het milde, subtropische klimaat, eenzame stranden, wandelen langs 

uitgedoofde vulkaankraters, op pad gaan door stille laurierwouden,... 
La Palma is een echte droom voor natuurliefhebbers en wandelaars. Dus bent 

u toe aan zon, zee, strand, natuur of avontuur, boek dan nu je vakantie op La 
Palma! De levendige hoofdstad van La Palma is Santa Cruz en beschikt over 
de belangrijkste haven van het eiland. In deze gezellige stad met authentiek 
centrum vindt u tal van goede restaurants, terrasjes en leuke winkels. In de 

avonden heerst een gemoedelijke sfeer in de bars en restaurants. 

2de tem 7de dag: 
Hier kan je kiezen voor een vrij verblijf waar je kan genieten van het 

hotel en de omgeving. Je kan ook vooraf reserveren voor het wandel 

pakket: “De pracht van La Palma”. Het pakket voorziet u van prachtige 

wandelingen doorheen de natuur van La Palma. De wandelingen 

worden begeleid door een ervaren Nederlandstalige berggids, die je 

attent maakt op de flora, fauna en geologie. Prijs voor dit pakket zie bij 

kolom niet inbegrepen.

2de dag: 1ste wandeling afstand ± 9km (licht niveau) “lava, wijn 
en tapas”
Vanaf een spectaculair lavalandschap, op meer dan 1000m boven 

zeenieveau, lopen we door pijnboombossen en langs wijnvelden tot 

aan de lavastroom van de vulkaan San Juan (1949). Daarna begelei-

den ons prachtige landschappen op onze afdaling naar de Llano de 

Tamanca. Hier proberen we de typische tapas en de lokale wijn. 

Klimmen: 50m / dalen: 650m

4de dag: 2de wandeling ± 8 km (medium niveau) “ Naar de vis-
serskust (El Time)”
Door een zee van amandelbomen bereiken we de noordelijke 

kraterrand van de Caldera. Langs een steil pad bereiken we El Time, 

het meest spectaculaire uitzichtspunt van het eiland. Afdaling over een 

oude koningsweg naar de haven van Tazacort. 

Klimmen: 200m / dalen: 650m

1ste dag:
Vlucht vanuit Brussel naar La Palma. Bij aankomst worden we met de bus naar ons 
hotel gebracht hotel H10 Taburiente Playa****.
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6de dag: 3de wandeling ± 14 km 
(zwaarder niveau) “Caldera de Taburiente”
Met jeeps naar Los Brecitos, waar de wandeling begint. 
Afdaling tot de bodem van de krater: de Rio Taburiente. 
Onderweg geniet u van een prachtig uitzicht over het nationale 
park: “Caldera de Taburiente”. Verder langs de Reventonkam, 
Don Aguas en verschillende bergbeekje. 
Klimmen: 100m / dalen: 900m

8ste dag
Vrije dag afhankelijk van de vluchturen. We vertrekken richting 
luchthaven om onze terugvlucht te nemen naar Brussel.

Onze service:
• Vluchten La Palma H/T;
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen fuel-

taksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in La Palma 

luchthaven H/T;
• Verblijf in H10 Taburiente 

Playa****;
• Verblijf in half pension;
• Nederlandstalige begelei-

der;
• In samenwerking met 

Thomas Cook.

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• wandeluitstappen 
 vooraf te melden bij 

reservatie;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 145,-;
• Reisverzekering.

Inbegrepen in het wandel-
pakket: 
• Transfers van/naar het 

hotel;
• Professionele gids; 
• Verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid tijdens 
de wandelingen.

Niet inbegrepen in het 
wandelpakket: 
• Maaltijden en dranken 
 tijdens de dag;
• Persoonlijke uitgaven.

Mee te brengen voor de 
wandel excursies
• rugzakje;
• stevige wandelschoenen 

met profielzolen; 
• zonnebrandolie; 
• regen-windjack.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd -1u.

Hotel H10 Taburiente Playa**** 

H10 Taburiente Playa****is 
een echt kwaliteitshotel, direct aan 
zee gelegen met prachtig uitzicht over de oceaan 
en vlakbij het strand en centrum (250m) en op 4 km van 
Santa Cruz. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, haardroger, 
tegels, telefoon, satelliet-tv, minibar (op aanvraag, tegen betaling), safe 
(tegen betaling), airconditioning en balkon. Het biedt een waaier aan 
faciliteiten waaronder een internethoek (tegen betaling), gratis wifi in de 
gemeenschappelijke ruimtes, een mooi zonneterras met panoramisch 
zicht en 2 openluchtzwembaden. Voor eten en drinken zijn er 2 bars, een 
snackbar en een buffetrestaurant met show-cooking.

Datum 28 september
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 1 

week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

Rust € 895,- pp
Programma € 1.005,- pp
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MADEIRA 8 DAGEN ONTDEKKING VAN DE NATUUR IN MADEIRA

Het Portugese eiland Madeira situeert zich op 700 km van de Afrikaanse 
westkust en 1.000 km van het Portugese vasteland. Dankzij de vele 

exotische bloemen wordt Madeira ook wel het bloemeneiland genoemd. 
Dankzij het sprookjesachtige landschap, met dichtbegroeide ravijnen, 

heldere watervallen en wilde kanaries, is het bloemeneiland Madeira een 
paradijs voor wandelaars. Madeira is de bloeiende archipel in de Atlantische 

Oceaan en trekt van oudsher natuurliefhebbers aan. De adembenemende 
mooie natuur verzekert je uren wandelplezier 

2de dag: 

1st wandeling ± 10 km - wandeltijd ± 4.5 uren: 

“De Meren Van Madeira”

In de valleien van de westelijke hoogvlakte kan je unieke meren en 

waterbekkens bewonderen die gedurende miljoenen jaren werden uit-

gesleten in de rotsen. Op zijn weg naar de zee zorgt het water voor 

prachtige watervallen.

4de dag:

2de wandeling ± 11 km wandeltijd ± 4 uren: 

“Rabaçal - Risco - 25 Bronnen”

De rabaçal-vallei is een meesterwerk van de natuur. Van de Paul da 

Serra-hoogvlakte daal je af naar de hut in Rabaçal en de Risco-

waterval op weg naar de ‘Levada das 25 fontes’. Uit 25 natuurlijke 

bronnen ontspringen watervalletjes die in een meer terechtkomen.

1ste dag:
Vlucht vanuit Brussel naar Madeira. Bij aankomst worden we met de bus naar ons 
resort-hotel gebracht. We verblijven in hotel Enotel Lido Madeira*****, waar we de 
hele week zullen verwend worden in een all-inclusive formule.

2de tem 7de dag:
Kan je kiezen voor een vrij verblijf waar je kan genieten van het hotel en de omgeving. 
Je kan ook vooraf reserveren voor het actief pakket: “ontdekking van de natuur in 
Madeira”. Het pakket voorziet u van prachtige wandelingen doorheen de natuur van 
Madeira. Alle wandelingen zijn ideaal voor wie aan een rustig tempo het prachtige 
eiland wil ontdekken. Wandeldagen worden met de groep besproken de dag van 
aankomst. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.
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8ste dag
Vrije dag afhankelijk van de 
vluchturen. We vertrekken richting luchtha-
ven om onze terugvlucht te nemen naar Brussel.

ALL INCLUSIVE
• Ontbijt-, lunch en dinerbuffet, show-cooking, snacks (van 10u30 tot 17u30 

en van 00u00 tot 07u00 (Sports Bar, self service), koffie en thee (van 09u00 
tot 12u00)

• Lokale alcoholische en niet-alcoholische dranken (24/24)
• Minibar met frisdranken en water (dagelijks aangevuld)
• Tafeltennis, biljart, animatie
• Er is een ruim aanbod aan restaurants: 2 à-la-carte restaurants (regionale 

specialiteiten en Italiaans), Japans restaurant met vast menu en 3 bars.

Hotel Enotel Lido Madeira*****

6de dag: 
3de wandeling ± 11 km wandeltijd ± 4.5 uren: 
“Geheime plekjes”. 
In het oerbos ontdek je de kruiden en geneeskrachtige planten 
die weelderig groeien in de prachtige Sao Jorge-Vallei. De bui-
tengewone schoonheid van deze plaats, waar de stilte heerst is 
adembenemend. 

Onze service:
• Vluchten Madeira H/T;
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Eventuele toeslagen fuel-

taksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Madeira lucht-

haven H/T;
• Verblijf in Enotel Lido 

Madeira*****
• Verblijf in ALL INCLUSIVE;
• Nederlandstalige begelei-

der;

 Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 355,-;
• Reisverzekering.

Inbegrepen in het wandel-
pakket: 
• Transfers van/naar het 

hotel;
• Professionele gids; 
• Verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid tijdens 
de wandelingen.

Niet inbegrepen in het 
wandelpakket: 
• Maaltijden en dranken 
 tijdens de dag, indien 

gewenst kan u wel een 
picknick bestellen de dag 
vooraf aan de receptie. 
Of extra te betalen via de 
gids.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd -1u. 

Rustig gelegen, 20 m van de oceaan, 200 m van winkeltjes, 
restaurants en bars. het centrum van Funchal ligt op 2.5 km. 
Dankzij de gezellige ambiance raakt het hotel aan de 
Lidopromenade meteen de juiste snaar. Troeven zijn de 
comfortabele kamers, de heerlijke spa, het prachtige oceaan-
panorama en de handige all-inclusive. Alle kamers beschikken 
over bad, douche, haardroger, badjas, minibar (tegen betaling, 
zie all inclusive), telefoon, wifi (tegen betaling), gratis safe, 
kabel-tv, airconditioning en balkon met lateraal zeezicht. 
De vele faciliteiten zorgen voor elk wat wils. Er is een 
Thalassotherapy Spa met schoonheidsbehandelingen, 
massage, stoombad, sauna, bubbelbad en fitness. Het hotel 
biedt tevens tv-ruimte, discotheek, tuin, overdekte zwemba-
den, openluchtzwembad, 6 bars en 2 à-lá-carte restaurants. 

Datum 13 juni
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

rustvakantie € 1.195,- pp
programma € 1.290,- pp
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CALABRIË 8 DAGEN ITALIË WANDELVAKANTIE

Proef, voel en beleef het pure Italië in het ongerepte en groene van 
Calabrië. In de teen van de laars vindt u de regio Calabria. Dit ongerepte 

en groene stukje Italië ontplooit zich meer en meer tot een unieke 
vakantiebestemming. U vindt hier eeuwenoude olijfboomgaarden, een 

woest berglandschap, maar ook uitgestrekte bossen en pittoreske dorpjes. 
De Tyrrheense kust, wordt door haar witte stranden en helder blauwe 

zeewater zelfs één van de mooiste van Italië genoemd. 

3de dag: (± 8 à 9 km, ± 4 uren. Wandeling is afwaarts met vlak-
ten en 4 x 5 min. opwaarts.)
Ontbijt, vertrek met de bus naar De Vossekuil nabij het plaatsje 

Lancanella. Een lieflijk boerenplaatsje waar onze wandeling begint over 

een boerenpad met prachtige vergezichten. Na ongeveer 80 min. 

bereiken we Sant Elia, een Byzantijnse kerkruïne waar we (facultatief) 

de grootste plataan van Calabrië kunnen bewonderen, die ooit  door 

een blikseminslag uitgehold is. Lunch. We vervolgen onze  route die 

ons voert door prachtige boerendorpjes waar de tijd heeft stilgestaan 

en eindigt in het plaatsje Curinga. De bus haalt ons op voor een 

bezoek aan de hulporganisatie Mato Grosso (fruitgaarden) waarbij de 

opbrengsten ten goede komt aan projecten voor weeskinderen in 

Peru. Daarna transfer naar het hotel voor diner en overnachting in 

Hotel Tonnara****. 

4de dag: (± 8 à 9 km, ± 4 uren. Vlak en naar beneden aflopend 
en een 20 min. vals plat) 
Ontbijt, vertrek met de bus naar Due Mari. Na 3 km te hebben gelopen 

over de rug van de Monte Contessa duiken we de bossen in voor een 

korte wandeling naar een panoramisch uitzichtspunt over de vallei en 

de Thyrreense Zee en worden we opgewacht door een mondharmoni-

canist en wordt speciaal voor ons ter plaatse een verse ricotta bereid. 

Daarna wandelen we verder over de rug van de Monte Contessa die 

eindigt bij een bosrestaurant. Na de lunch gaan we met de bus naar 

een stuwmeer met pelgrimskapelletje. We bezoeken in Maida een “La 

Boca della Seta” winkeltje waarvan echte zijde omslagdoeken, arm-

bandjes,... gemaakt worden. Daarna transfer voor diner en overnach-

ting in Hotel Tonnara****. 

5de dag: 
Ontbijt, transfer met de bus naar Tropea en onderweg bezoek aan 

Pizzo Calabro o.a. bekend voor het wereldberoemde tartufo-ijs. 

We bezichtigen er een uit tufsteen gehouwen grotkerkje waar 

Calabrische kunstenaars 100 bijbelse figuren gehouwen hebben uit 

tufsteen.  Vrije tijd en een vrije lunch. Voor het diner nog een stads-

wandeling door Tropea met Nederlandstalige gids voor diegenen die 

daarin geïnteresseerd zijn.  

Diner en overnachting in hotel Tropis****.

1ste dag: 
Aankomst luchthaven Lamezia Terme en transfer naar Hotel Il Gullo**** voor diner 
en overnachting.

2de dag: (± 10km, ± 4uren en is bergafwaarts met ongeveer 100m stijging.)
Ontbijt, vertrek met de bus naar San Pietro a Maida waar het startpunt is van onze 
wandeling die ons voert door het platteland van Calabrië. Onderweg genieten we van 
een prachtig uitzicht op de vallei van Maida en olijfgaarden die eens bezit waren van 
de vader van koningin Paola. Onze wandeling eindigt in het plaatsje Balzano waar we 
opgehaald worden met de bus voor de lunch. Nadien brengen we een bezoek aan 
de olijfperserij. We sluiten de dag af met een verrassing. Vervolgens keren we met de 
bus terug naar het hotel. Diner en overnachting in Hotel Tonnara****.
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6de dag: 
(± 10 km, ± 3 uur, enkele kleine stijgingen)
Ontbijt, vertrek naar Papaglionti waar onze wandeling “in het 
spoor van de Basiliaanse monniken” begint. Papaglionti Vecchio 
is een dorp dat door de originele inwoners verlaten is uit angst 
voor een overstroming. We eindigen de wandeling in Zungri 
waar een heerlijke lunch op ons wacht. Na de lunch gaan we 
de holwoningen bezichtigen. 
Diner en overnachting in hotel Tropis****.

7de dag: (± 10km ± 3,5uur)
Ontbijt, transfer naar de Monte Poro waar we de wandeling 
starten naar het kerkje van San Carmelo, de beschermheilige 
van de schapen. Daarna even pauzeren bij een bar waar u kan 
proeven van de allerfijnste grappa’s, limoncellos of gewoon een 

Onze service:
• Vluchten Calabrië H/T;
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Calabrië lucht-

haven H/T;
• Nederlandstalige begelei-

der;
• Alle verplaatsingen in bus 

nodig voor wandelingen;
• Verblijf Hotel Tonnara**** 

& Hotel Tropis****;
• Op basis van halfpension 

inclusief ¼ wijn, ½ water 
en incl. 1 visgala;

• Alle inkomgelden en alle 
attracties zoals vermeld in 
het programma;

• Alle lunches incl. water 
en wijn, behalve de lunch 
en het tartufo-ijs op 
woensdag;

• Nederlandstalige gids en 
de eerste 3 wandelingen 
met telkens een plaatse-
lijke gids.

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 120,-;
• De lunch, tartufo-ijs op 

woensdag;
• Dranken  & maaltijden 

anders dan vermeld in 
het programma.

• Reisverzekering;

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd 

cappuccino. Met 
uitzichten op Sicilië, de 
Eolische eilanden en de straat van 
Messina wandelen we bergafwaarts. We bereiken een 
bar waarvan de mama bekend staat om haar Crema di Limone, 
heerlijk! Daarna gaan we naar  Capo Vaticano dat bekend is voor het 
adembenemende uitzicht op de azuurblauwe zee en de verlaten strandjes. 
Transfer, diner en overnachting in hotel Tropis****. 

8ste dag: 
Ontbijt. In de ochtend is er markt in Tropea waar u vrijblijvend te voet heen kunt 
gaan. Transfer naar de luchthaven voor onze retour naar Brussel. Een autocar 
van De Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Hotel  Tonnara**** Hotel Tropis****

ligt aan een eigen privé-
strand, op slechts 3 km 
van Amantea. U kunt hier 
genieten van het zwembad, 
de moderne fitnessruimte 
met uitzicht op zee, 
tennisbanen en een groot 
zonneterras, een strand met 
parasols en ligstoelen. 
Je kan gratis gebruik maken 
van fietsen en kleine boten. 
De kamers zijn voorzien van 
gratis WiFi, airco en een 
lcd-TV. 

biedt een panoramisch 
uitzicht op de zee en een 

gratis shuttleservice naar het 
strand. Kamers met airco, 

minibar en satelliet-TV. 
In de lobby profiteert u van 

gratis WiFi. Eén van de 
2  zwembaden van het 

hotel is voorzien van een 
hot tub en het nabijgelegen 

privéstrand biedt gratis 
parasols en ligbedden. 

Datum 10 oktober
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen
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MACEDONIË 8 DAGEN DE PAREL VAN DE BALKAN

Macedonië bestaat uit een aaneenschakeling van meren, 
bossen en bergen. Daarbovenop beschikt het nog eens over 8000 

jaar geschiedenis wat maakt dat Macedonië een indrukwekkend 
openluchtmuseum is, omringd door een schitterende natuur. Het grootste 

deel van het land is bergachtig, het hoogste punt is 2784 m, de gemiddelde 
hoogte van het land is 830 meter. Ook zijn er in heel Macedonië bronnen, 

veel rivieren en meer dan 50 grote en kleine meren. Daarom wordt 
Macedonië ook wel een merenland genoemd.

3de dag: Lengte wandeling: 12 km, 4 uur wandelen, 350 m 
stijgen en 350 m dalen.
Na het ontbijt korte transfer tot Peštani. Vanuit Peštani maken we een 

wandeling via de hoger gelegen “Pole” (weiland), hoog boven het meer 

naar Trpejca. In dit gezellige vissersdorpje hebben we een heerlijke 

forellunch en tijd voor ontspanning. Daarna varen we met kleine 

vissersbootjes ca. 1 uur naar het bekende en vele malen 

gefotografeerde klooster van Sv. Naum, dat fotogeniek op een 

vooruitstekende rotspunt boven het meer ligt. Ons bezoek aan het 

klooster wordt vervolgd door een roeiboottocht langs de bronnen van 

vogelrijke en ecologisch interessante bronnengebied van Zwarte Drim. 

Na een korte pauze rijden met de bus terug naar onze hotel. Vrij diner. 

Overnachting in hotel Granit. 

4de dag: Lengte wandeling: 12 km, 5 uur wandelen, 250m 
stijgen en dalen. 
Ontbijt. Vroeg in de ochtend verlaten we Ohrid en rijden we naar het 

Nationale Park van Pelister. Met terreinwagens dringen we diep het 

Pelistergebergte in. Na een rit van ruim 1 ½ uur stappen we op 2180 

meter hoogte uit en maken samen met een lokale berggids een 

prachtige wandeling rondom de twee kaarmeertjes, die op 

respectievelijk 2180 en 2200 m hoogte liggen. Dit zijn de ‘Ogen van 

de Pelister’, die in een door gletsjers uitgesleten kom aan de oostzijde 

van de 2600 meter hoge top van de Pelister liggen. 

Na de wandeling dalen we met terreinwagens weer af waar onze bus 

wacht. Doorrijden naar Krusevo. 

Diner en overnachting in hotel Montana. 

5de dag: lengte 13.5 km, 450 m stijgen en dalen, effectieve 
duur 5½ u (heen en terug).
Na het  ontbijt een korte transfer naar Prilep voor een bijzondere 

wandeling door een fraai granietlandschap naar het klooster Treskavec, 

waar de film “Before the Rain” is opgenomen. Het klooster ligt 

verscholen tussen de markante granietblokken. Op deze bijzondere en 

afgelegen plek heerst een onmiskenbaar mythische sfeer. Na een 

bezichtiging van het klooster nemen we afscheid van de monnik van 

Treskavec en wandelen via een andere route over de granieten 

bergkam van de Zelenik terug naar Prilep. De wandeling eindigt onder 

1ste dag:
Aankomst op het vliegveld van Ohrid, transfer naar het hotel. 
Diner en overnachting in hotel Granit. 

2de dag: 
Lengte wandeling: 12 km, 4½ uur wandelen, 200 m stijgen en 400 m dalen. 
Na het ontbijt korte transfer naar het dorpje Velestovo. Vanuit Velestovo maakt u een 
wandeling tegen de beboste flanken van het Galicica gebergte, dat uitgeroepen is tot 
Nationaal Park. Via de stille bergdorpjes Konsjko en Elzani wandelt u naar Peštani. 
Tijdens de wandeling heeft u geregeld een uitzicht op het meer van Ohrid, dat 500 
meter onder ons ligt. Aan de overzijde rijzen de Albanese bergen boven de nevel uit 
die op warme dagen boven het meer hangt. Na de wandeling is er een korte transfer 
tot Ohrid. Diner en overnachting in hotel Granit. 
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Onze service:
• Vluchten Brussel-Ohrid/

Skopje-Brussel;
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Eventuele toeslagen 

fueltaksen;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer van en naar de 

luchthaven op de 
bestemming;

• Nederlandstalige 
begeleider;

• Verblijf op basis van 
halfpension; 

• Alle transfers;
• Alle wandelexcursies met 

Engelssprekende 
begeleider en overige 
plaatselijke gidsen; 

• Forellenlunch in het 
dorpje Trpejca, die dag 
een vrij diner;

• Roeibootjes bij Zwarte 
Drim;

• Terreinwagens voor 
Pelister; 

• Wijnproef in Popova Kula;
• Afsluitingsdiner in 

restaurant in Skopje.  

 Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Geen maaltijden op de 

vluchten (aan boord is 
aankoop broodjes, 
snacks en dranken 
mogelijk);

• Dranken tijdens de maal-
tijden en de maaltijden 
die niet vermeld zijn;

• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 170,-;
• Reisverzekering. 

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart; 
• Geen visum nodig.

Munteenheid:
Koers Macedonische Denar, 
€ 1,00 = MKD 61.6725. 
Voor het wisselen kunt u het 
beste cash geld meenemen. 
Neem geen cheques mee. 
Bancontact geen probleem.

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd + 1uur

Wat neem je zeker mee:
• ingelopen bergwandel-

schoenen 
• regenkleding 
• zonnebril, zonnebrandolie 

en zonnehoedje 
• handschoenen, sjaal en 

muts 
• dagrugzak (ca. 40 liter) 
• zaklamp 
• Fototoestel, verrekijker, 

planten- en dierengids 
• veldfles (ca. 1,5 ltr.) 
• handdoek(en) 

Extra advies:
Maak een kopie van u pas-
poort en gebruik die bij de 
recepties van de hotels.

dat nu dienst doet als museum, 
het monument ter nagedachtenis aan 
moeder Theresa (geboren in Skopje) en het Nationale 
museum Makedonija waar we de tijd kunnen nemen om te 
genieten van de diverse collecties van het land. 
Diner en overnachting in hotel Holiday Inn. 

7de dag: Lengte wandeling: 12 km, 250 m dalen, effectieve duur 4½ uur 
wandelen.
Ontbijt. Vandaag genieten we van de natuur van Vodno, de Millennium kruis als 
van de kloof van Matka. Korte transfer tot Midden Vodno, daar nemen we de 
stadslift (Gondola) en gaan we na de hoogte van 1050 m boven de zeespiegel 
(de hoogste punt rondom Skopje) met uitstekende uitzicht op de hoofdstad. 
Onze wandeling begint vanop het hoogste punt (de Millennium Kruis). 
Tijdens de wandeling genieten we van diverse panoramische plekken, kerkjes, 
kloosters, de grot en de adembenemende kloof van Matka. Onze wandeling 
eindigt in de kloof, bij het kloosterkerkje St. Andrea waar de groep vrije tijd krijgt 
om te lunchen. Diner in restaurant, overnachting in hotel Holiday Inn.

8ste dag: 
Transfer naar het vliegveld van Skopje en retour naar België. 
Een autocar van de Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Hotels**** en wijnhuis
De hotels en het wijnhuis tijdens deze rondreis beschikken 
over het nodige comfort. Alle accommodaties beschikken over 
een eigen badkamer. De maaltijden zijn zeer verzorgd.

de rotsformaties van Marko, waarop 
de robuuste torens prijken. Daarna rijden we richting 
de rivier Vardar en de kloof van Demir Kapija (IJzeren Poort), 
waar we de wijnproducent Popova Kula bereiken. 
Diner, inclusief wijnproeven en overnachting bij Popova Kula. 

6de dag: 
Ontbijt. In de ochtend nemen we de tijd voor een korte rondlei-
ding bij de wijnproducent waar we uitleg krijgen over de wijnpro-
ductie en de oude wijntraditie. Vervolgens rijden we naar 
Skopje, de hoofdstad van het land. Aankomst en inchecken in 
hotel Holiday Inn, gelegen in het centrum van de stad. De rest 
van de dag is gereserveerd voor bezichtiging van de hoofdstad. 
We bezoeken o.a. de oude stad met de bazaar en vele mos-
keeën, de kerk Sv. Spas met de bijzondere iconostas, het oude 
treinstation getroffen in 1963 door de aardbeving van Skopje 

Datum 9 juni
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

€ 1.060,- pp 97



GRIEKENLAND 8 DAGEN WANDELVAKANTIE

BELEEF GRIEKENLAND OP EEN UNIEKE MANIER!

Beleef samen met ons het andere Griekenland. Hier ontdekken 
we de pracht, natuur en cultuur van het traditionele Griekenland. 

Het authentieke bergstadje Konitsa in noordwest Griekenland is een prima 
uitgangspunt voor een fijne actieve vakantie. Het is als een amfitheater 

gebouwd op een hoogte van zo'n 630 m tegen de flank.  Konitsa ligt 
op enkele kilometers verwijderd van de Albanese grens op ca. 65 km 

ten noorden van Ioannina. De stad heeft zo´n 3000 inwoners en goede 
voorzieningen: winkels, banken, een postkantoor, busstation, ziekenhuis,… 

Het symbool van Konitsa is de bekende Aos - Konitsabrug.

kloof van AOOS. We stoppen voor een picnic aan de bronnen van 
Stomio en nadien wordt de terugtocht ingezet langs een ander pad 
dat vroeger gebruikt werd door de monniken. Halverwege de terugweg 
wordt nog een stop ingelast aan de ‘Aoos via ferrata’ en de ‘Gravos’ 
watervallen. Diner en overnachting in het verblijfshotel. Duur: 5h - 
Moeilijkheidsgraad: (2/5) - gemakkelijk. (1h30min beklimming)

3de dag: Vikos kloof trekking. (± 12 km)
Vertrek transfer uit het hotel omstreeks 07u30 - Terugkeer 
omstreeks 17u30. 
Ontbijtbuffet. We vertrekken uit Konitsa richting Monodendri (1 uur).
Dit traditionele dorp is het vertrekpunt voor onze 6 uur durende 
trektocht naar het dorpje Vikos waar een lunch voorzien wordt in een 
lokale taverne. In de buurt van Vikos, in de Bergen van Epirus ligt het 
dorpen-kluster ‘Zagorochoria’, bestaande uit 46 dorpen. Het Vikos 
Natuurreservaat werd opgericht in 1973 en ligt slechts op 30 min van 
de stad Konitsa. Het reservaat maakt deel uit van het Natura 2000 
ecologisch netwerk en is eveneens één van de UNESCO geoparken. 
De Vikos kloof heeft een lengte van 20 km en is tussen 120 en 490 m 
diep en 400 m breed. Het is zonder twijfel één van de meest 
spectaculaire routes in Griekenland. Diner en overnachting in het 
verblijfshotel. Duur wandeltocht: 7h. - Moeilijkheidsgraad: 3/5; 
normaal, geen beklimmingen.

4de en 5de dag: Hiking naar Mikro Papingo - Astraka Shelter - 
Drakolimni (Dragonlake).
Vertrek uit het hotel op dag 4 omstreeks 07u30 - Terugkeer op 
dag 5 omstreeks 16u00.
Ontbijt. Vandaag nemen we een vroege start met de focus op de Timfi 
berg (2497 m) en dit voor de komende 2 dagen. De tocht begint in het 
dorpje Miro Papingo. Van hieruit vertrekt ook het meest populaire pad 
om de berg te bewandelen. Het eerste deel van de tocht bestaat uit 
een 3,5 uur durende wandeling opwaarts tot het Astraka Shelter. 
De pracht van de natuur is zeker meer dan de moeite waard. 
Onderweg zijn er 4 natuurlijke waterbronnen dus hoeft u niet al te veel 
water mee te dragen. In het Astraka Shelter wordt een overnachting 
voorzien, maar eerst gaat de tocht nog 1,5 uur verder richting het 
bergmeer ‘Drakolimni’ of ‘Dragonlake’. Drakolimni is gelegen tussen de 
hoogste toppen van de berg en biedt prachtige vergezichten. De klein-
ste piek van de berg wordt beklommen om te genieten van het majes-

1ste dag: 
Met de autocar van Deinze naar Zaventem voor de vlucht naar Thessaloniki.
Transfer naar Konitsa (ongeveer 3 uur). Er wordt een stop ingelast voor een drankje of 
koffie. Aankomst in het hotel en check-in. Vrije tijd.
Diner en overnachting in het hotel.

2de dag: Hiking naar het kloostertje van Stomio. ± 10 km)
Vertrek transfer uit het hotel omstreeks 11u00 - Terugkeer rond 16u00.
Ontbijtbuffet.Ontvangst en korte presentatie van de begeleiders voor de wandeltoch-
ten. We beginnen aan de rand van Konitsa omstreeks 11.15 en bewandelen de 
oude stenen brug van Konitsa die toegang geeft tot het natuurreservaat. Hier krijgt u 
een beetje uitleg over de historische waarde van de brug en de lokale geschiedenis. 
Nadien beginnen we aan een 2 uur durende tocht langs de AOOS rivier richting het 
bekende kloostertje van Stomio. Van hieruit krijgt u een adembenemend zicht over de 

NIEUW

98



tueuze landschap. Nadien keert 
u terug naar het Astraka shelter waar de overnachting 
voorzien wordt. De volgende morgen wordt de afdaling van de 
berg ingezet, richting M. Papingo, gevolgd door de transfer naar 
Konitsa. Terugkeer naar het hotel. Diner en overnachting in het 
verblijfshotel. 
Duur wandeltocht: Dag 1 - voormiddag: 3h30min; namiddag: 
3h. (± 6 km) duur wandeltocht: Dag 2 - voormiddag: 2h30 min. 
(± 12 km) Moeilijkheidsgraad: Normaal (4/5), 4h stijgen.

6de dag: excursie
Ontbijtbuffet. Volledige dagexcursie naar Ioannina, de zilverstad, 
onder begeleiding van 2 trekking guides. Ioannina staat bekend 
om de kunst van het zilver smeden, en wordt dan ook wel de 
zilverstad van Griekenland genoemd. Binnen de oude 
stadsmuren ligt het Byzantijns museum en een zilvermuseum, 

Onze service:
• VluchtenThessaloniki H/T;
• Transfer naar Charleroi of 

Zaventem H/T;
• Transfer Hotel H/T;
• Eventuele toeslagen 
 fueltaksen;
• 15 kg bagage p.p;
• 10 kg handbagage p.p.;
• 7 nachten accommodatie 

in het Konitsa Mountain 
Hotel; 6 nachten op 
basis van half pension en 
1 nacht op basis van 
kamer en ontbijt.

• 5 dagen wandeltochten;
• 2 begeleiders tijdens de 

wandeltochten;
• 1 overnachting in 

Astrakhan shelter tijdens 
de 2-daagse tocht met 
diner;

• 1 lunch in een lokale 
 taverne tijdens 1 van de 

wandeltochten;
• Snacks voor de overige 
 4 hiking-dagen: 
 sandwiches, Griekse 

salade, fruit & koffie;

• Volledige dagexcursie 
naar Ioannina (de zilver-
stad) onder begeleiding 
van een gids;

• Begeleider blijft bij u 
gedurende de ganse 
reis;

• BTW & taksen;
• In samenwerking met 

Essential Greece.

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 110,-;
• dranken tijdens de 
 maaltijden;
• maaltijden tijdens de 

vlucht;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd + 1 uur

alsook het 
volksmuseum, met oude 
kostuums, dat gevestigd is in de 
voormalige Aslan Tzami moskee. 
Diner en overnachting in het verblijfshotel.

7de dag: Hiking naar de Trapezitsa berg. (± 8 km)
Vertrek transfer uit het hotel omstreeks 10u00 - Terugkeer omstreeks 
16u30.
Ontbijtbuffet. Trapezitsa is een berg van 2029m hoog ten noorden van Konitsa.
Het landschap bestaat voornamelijk uit grote bossen van zwarte dennen. Het is 
een relatief korte dag maar de beklimmingen zijn vrij stijl. Het wandelpad leidt u 
eerst langs de lange bergrand waar u adembenemende zichten zal te zien krij-
gen over de Aoos kloof en Gamila. Terugkeer naar het hotel.
Diner en overnachting in het verblijfshotel. 
Duur wandeltocht: 6h. - Moeilijkheidsgraad: normaal (3/5), 3 uur continue 
beklimming. 

8ste dag: 
Ontbijtbuffet. Afhankelijk van de vluchturen is er vrije tijd.
Transfer naar de luchthaven van Thessaloniki voor de retourvlucht naar Brussel. 
een autocar van De Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Konitsa Mountain Hotel***

Het hotel kijkt neer op het dal van de rivier de Aoos en biedt 
een boeiend uitzicht op de bergachtige regio's van Nemertsika 
en Tymfi. Het biedt, gratis Wifi in de gemeenschappelijke 
ruimtes, een fitnessruimte, een sauna, een stoombad, 
tafeltennistafel en tafelvoetbal. Er is ook een gezellige lounge 
met prachtig uitzicht. Alle kamers zijn traditioneel ingericht, 
met houten vloeren, bewerkte houten plafonds en zijn 
voorzien van airco, satelliet-tv en gratis vast internet. 
Het Konitsa Mountain Hotel ligt op slechts 3 minuten rijden 
van het stadscentrum.

Datum 24 mei
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

€ 1.095,- pp 99



ANDORRA 9 DAGEN ANDORRA WANDELVAKANTIE IN HET VORSTENDOM ANDORRA

1ste dag:
Via Deinze - Parijs - Souillac of omgeving. Wij voorzien de nodige stops. Avondmaal 
en overnachting in Hotel***.

2de dag: 
Ontbijtbuffet. Via Souillac of omgeving rijden we verder richting Soldeu. Bij aankomst 
in het verblijfshotel maken we eerst de kamerverdeling, daarna volgt er de nodige uit-
leg van het hotel, de omgeving en het programma.
Avondmaal en overnachting in Hotel Xalet Montana****.

3de dag: Incles - Cabana Sorda
Vertrek vanuit ons hotel voor een rustig opwarmende wandeling door de vallei van 
Incles. Klimtocht langs een beekje tot op het plateau van Managor. Verder naar het 
meer van Cabana Sorda. Een duik in het water? Na een rust- en picknick pauze 
dalen we door een dennenbos en gaan we via Incles terug naar het hotel.
Hoogteverschil 475m. Gemiddelde moeilijkheid. 

4de dag: Circ dels Pessons
We rijden naar Grau Roig. Via het 4 x 4 parcour stappen we tot bij het 

eerste meer. Verder gebruiken we de GRP en maken we een toer in 

een prachtig keteldal, vol met meren en merkwaardige granietformaties 

die een aparte sfeer creëren. Met een beetje geluk observeren we 

marmotten. Mogelijkheid voor de liefhebbers om door te klimmen. Tot 

de Pic dels Pessons (2.864m).

Hoogteverschil 750m. Gemiddelde moeilijkheidsgraad.

5de dag: Tristanya
We vertrekken met de bus richting Coma de Arcalis, de aankomst van 

de tour de France 2009. (50 minuten rijden) Eerst een korte eenvoudi-

ge klim tot op Collet 2380 met zicht op het tweede meer. We maken 

een rondwandeling in het keteldal. Na het hoogste meer zakken we tot 

op het plateau met de moerassen van Arbella. Van hieruit genieten we 

een enige overzicht over de bergmassa, zeker een fotostop. Via het 

laagste meer keren we terug naar de Coma. Een rustige dagwandeling 

met tijd om de zeer rijke waaier van botanische bloemen te bewonde-

ren en te fotograferen

Hoogteverschil 300m. Matige moeilijkheidsgraad.

 

6de dag: Soldeu - Siscarro - Soldeu
Om 09u00 vertrek aan het hotel. We wandelen door de bossen van 

Incles, naar de meren van Siscaro, over de kreten van de bergen en 

via Port Dret terug naar Soldeu. Zeer gevarieerd, schaduwrijk naald-

woud, zonovergoten alpenweiden en meren. Eens op de bergkam 

genieten we van prachtige vergezichten in Frankrijk. 4 uur effectief 

stappen. 

Hoogteverschil 765m. Gemiddelde moeilijkheidsgraad.

7de dag: Casamanya
De Pic de Casamanya ligt nauw aan het hart van iedere Andorraan. 

Nochtans is het niet de hoogste, slechts 2740m. Maar vanop “Pic de 

Casamanya” ligt Andorra bij wijze van spreken aan je voeten”. Onze 

wandeling begint op de Col d’Ordino. Ongeveer 2 tot 2½ uur klimmen. 

Genieten van de omgeving, rusten en pick- nicken. Na de middag 

dalen we via dezelfde weg terug naar de parking bij de Col d’Ordino.

Hoogteverschil 760m. Gemiddelde moeilijkheidsgraad.100



8ste dag: Apotheose Ransol
Vertrek 09u00 met het busje richting de Coma van Ransol 
(5km). We wandelen langs een rivier met enkele grote waterval-
len, naar het Refuge van Jan. Daar genieten we van het prach-
tig uitzicht, nemen een versnapering en zetten nadien de tocht 
verder langs de flank van de berg richting Col de la Mina. Eens 
voorbij de kleine meren zien we reeds de rook stijgen uit de val-
lei van Ransol. We stappen bergaf, aangetrokken als een mag-
neet door de geur van het geroosterd vlees. Een barbecue in 
de bergen van Andorra, met de Pic de la Serrera als eetkader is 
een nooit te vergeten ervaring. Tevens ook een mooie afsluiter 
van een al even prachtige en leerrijke week. 
Hoogteverschil 300m. Gemakkelijke moeilijkheidsgraad. 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Verblijf in half pension 

vanaf de 1ste dag 
avondmaal tot het ontbijt 
van de laatste dag;

• Middagmalen ter plaatse 
zijn in picknick vorm 
vanaf 3de dag;

• Water & wijn inbegrepen 
tijdens het avondmaal;

• 1 barbecue in Ransol;
• 6 dagen begeleiding 
 in de bergen door onze 

extra nederlandstalige 
gidse;

• Welkomst- & afscheids-
drankje;

• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en 

begeleider blijven bij u ter 
plaatse;

• Vrij gebruik sauna, jacuzzi 
en zwembad.

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven en 

dranken;
• Middagmalen 1ste en 

laatste dag;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 123,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart. 

9de dag:
’s Morgensvroeg na het ontbijt vertrekken 
we uit onze verblijfsplaats richting Deinze met de 
nodige stops onderweg.

Hotel Xalet Montana**** 
Dit hotel laat u genieten van modern comfort zoals het zwem-
bad, jacuzzi en fitness. In dit hotel is er een familiale en ge-
moedelijke sfeer. Er is een gezellige bar met speciaal cachet, 
salon, mooi uitgeruste eetzaal met lekkere bufetten. Na een 
actieve dag kan u genieten op een zonnig terras. De kamers 
hebben allemaal balkon, badkamer met bad/douche, wc, 
haardroger, brandkastje, TV via satelliet en directe telefoon.

Datum 17 juli
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

€ 755,- pp 101
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LIVIGNO 8 DAGEN ITALIË TREKKING EN HIKING IN HET ITALIAANSE LIVIGNO
Livigno is een populair oord, ligt op 1816m hoogte en is niet 

ver van St. Moritz. Het is niet alleen bekend om de diverse 
internationale wedstrijden die er plaatsvinden maar staat 
ook tot ver over de grenzen bekend als een “belastingvrij 

winkelparadijs”. Traditionele houten huizen vormen het 
stadsbeeld en dankzij de ligging op de zuidelijke kant 
van de Alpen, is er veel zon. In de belastingvrije zone 

Livigno kan men niet alleen parfum, alcohol en sigaretten 
tegen een gunstige prijs kopen (exportbeperking), 

maar ook kleding, horloges, camera’s…! 

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Verblijf in half pension 

vanaf de 1ste dag 
avondmaal tot het ontbijt 
de laatste dag;

• Welkomstcocktail;
• Onbeperkt toegang tot 

het wellnesscentrum van 
het hotel; 

• Gratis WIFI;
• 1 ticket Pontresina / 

Poschiavo (Bernina 
Express);

• Eén avond live Muziek;
• Fashion Card (10% kor-

ting in alle belastingvrije 
winkels Lungolivigno 
Mode);

• 1 x barbecue als lunch;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en gids 

blijven bij u ter plaatse;
• Extra wandelbegeleider 

ter plaatse.

Niet inbegrepen: 
• Dranken en Persoonlijke 

uitgaven;
• Middagmalen behalve 
 1 x barbecue lunch;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 260,-;
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
•  Geldige identiteitskaart

Hotel Concordia heeft een kleine wellnessruimte met 
Turks bad, bubbelbad, karakteristiek restaurant, gratis 
WIFI in de lobby en een broodjeszaak. Het terras kijkt 
uit op de hoofdstraat van Livigno, waar zich allerlei 
modieuze boetieks bevinden. Alle kamers van het 
Concordia zijn ingericht in bergstijl en beschikken over, 
minibar, kluis, satelliet-tv, eigen badkamer met een 
bad of douche en een haardroger. Er wordt elke dag 
een ontbijtbuffet verzorgd. U heeft keuze uit 4 vaste 
menu's, een saladebar en een dessertbuffet.

Hotel Concordia****

1ste dag: 
Deinze - Livigno. Kennismaking met het hotel en de omgeving, welkomstcocktail. 
Avondmaal en overnachting in hotel****

2de dag: (1/2 dag excursie: ± 4 km, 3 uur wandelen)
Ontbijt. Wandeling naar "Crap de la Pare", waar u kunt genieten van een adembene-
mend uitzicht op het meer en de vallei van Livigno. 
Avondmaal en overnachting in hotel****

3de dag: (Volledige dag trekking, ± 12 km, 6 tot 7 uur wandelen)
Ontbijt. Wandelen door de Valle delle en Mine Bocchetta (2801 m). 
Avondmaal en overnachting in hotel****. 

4de dag:4 (Volle dag trekking, ± 12 km, 12u. wandelen - 7u. wandelen indien 
u graag terug komt met de bus) 
Ontbijt. Wandeling naar CancanoSee door Alpisella vallei. 
Avondmaal en overnachting in hotel****.

5de dag: (± 8 km heen en terug - 6 uren wandelen) 
Ontbijt en begeleide tocht in de Federia vallei. 
Barbecue bij de typische hut en terugkeer naar het hotel. Muzikale avond.
Avondmaal en overnachting in hotel****

6de dag: (± 2 uur wandelen)
Ontbijt. Transfer naar Pontresina / St Moritz. We wandelen tot de Miralago, 
de legendarische trein van Bernina Express. Daarna de bus terug naar Livigno. 
Avondmaal en overnachting in hotel****

7de dag: 
Ontbijt. Vrije dag om verder na te genieten van het hotel en alle faciliteiten. Hier heb je 
tijd om gebruik te maken van je Fashion Card en te shoppen in het belastingvrije win-
kelparadijs.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

8ste dag: 
’s Morgensvroeg na het ontbijt vertrekken we uit onze verblijfsplaats richting Deinze. 

Datum 20 juni en 19 september
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 750,- pp102



WILLINGEN 8 DAGEN DUITSLAND WANDELPARADIJS  SAUERLAND
Willingen is een klein Duits plaatsje gelegen in het Hoch Sauerland. 
Door de mooie vergezichten krijg je al snel het echte Alpengevoel. 

De vakantieplaats Willingen ligt op 520 m hoogte aan de voet van de 838 
m hoge Ettelsberg in de deelstaat Hessen in Sauerland. Willingen en haar 

omliggende dorpen zijn vooral bekend als een belangrijke wintersportregio 
ten noorden van de Alpen. Echter met een wijdvertakt netwerk aan 

wandelwegen en fietspaden, de ongerepte natuur, de bergen en een 
enorm aanbod aan sport- en recreatiemogelijkheden. Willingen is een 

veelzijdig vakantieparadijs met een hele waaier voor ontspanning, 
bezienswaardigheden, evenementen, de tientallen winkels, restaurants, 

café’s en uitgaansmogelijkheden. De combinatie van een uitgebreid netwerk 
van honderden kilometers uitgezette wandelroutes, de ongerepte natuur en 

de heilzame schone lucht die conditie en weerstand versterkt maakt van 
Willingen een perfecte plek voor wandelaars, Nordic Walkers en trekkers. 

Er zijn routes speciaal voor families en er zijn zelfs hindernisarme 
wandelroutes voor rolstoelgebruikers. De uitstekend bewegwijzerde en 

goed onderhouden wandelpaden leiden u door het afwisselende landschap.

Onze service:
• De reis per luxe autocar; 
• Overnachting in Hotel 

Fürst von Waldeck***;
• Half pension vanaf de 

1ste dag ’s avonds tot de 
laatste dag ‘s morgens; 

• Welkomstaperitief;
• Kamer met douche, WC, 

haardroger, telefoon, 
radiowekker, flat TV, kluis;

• Gebruik zwembad, 
sauna, infraroodcabine 
en stoombad;

• 1 x welkomstmenu: 
soep, saladebuffet, hoofd-

 gerecht en dessert;
• 6 x keuzemenu: soep, 

saladebuffet, hoofdge-
recht (keuze uit 3 maaltij-
den met 1 ervan vegeta-
risch) en een dessert;

• 1 fles mineraalwater op 
de kamer bij aankomst; 

• Een reisbegeleider      
 verzorgt de wandelingen 

en blijft bij u tijdens de 
volledige reis;

• Bezoek aan Edersee en 
Kassel;

• Alle andere dagen bege-
leide wandeling met ver-
trek ± 09u00 en terug 

 ± 16u00;
• Wandelingen van max. 

15 km per dag;
• Verblijftaksen;
• BTW en Baantaksen;

Niet inbegrepen:
• Dranken aan de tafel;
• Middagmalen;
• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 70,-; 
• Reisverzekering.

Reisdocumenten:
•  Geldige identiteitskaart

Ligt in het centrum van Willingen. U vindt er een 
rustige tuin en een moderne spa met zwembad, sauna, 

infraroodkabine en dampbad. Bij de receptie 
en in het restaurant is er gratis draadloos internet.

 

Hotel Fürst von Waldeck***

Datum 26 juli
Vertrek Deinze 08u00 - Garage De Globetrotter
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 495,- pp 103



ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VZW

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van 
het contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.

Artikel 2: Promotie en aanbod
1. De gegevens in de reisbrochure binden De Globetrotter of reisbemiddelaar die de 
brochure hebben uitgegeven, tenzij: 
• wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het 
contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
• er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen 
partijen bij het contract.
2. De Globetrotter en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het 
geheel of gedeelte van het aanbod schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3:
Informatie vanwege De Globetrotter en/of reisbemiddelaar
De Globetrotter en/of reisbemiddelaar zijn verplicht: 
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de 
reizigers schriftelijk mede te delen: 
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op 
gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat 
de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van 
niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren 
welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsver-
zekering;
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de 
reizigers schriftelijk te verstrekken: 
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door 
de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoor-
digers van de reisorganisator en/of- bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die 
de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar 
of de reisorganisator.
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waar-
door rechtstreeks kontakt mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse 
voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in 
geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen 
verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde 
inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemid-
delaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Tot standkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of De Globetrotter ertoe gehou-
den een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet 
door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van De Globetrotter 
de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de 
bevestiging niet uiterlijk binnen 21 dagen na ondertekening van de bestelbon, dan 
mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht 
op de onmiddellijke terugebetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijs van de reis
1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn 
inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan 
de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar beneden worden herzien, 
voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: 

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen, belastingen 
en verblijfstaksen in steden.

Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract 
zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke 
terugbetaling van alle bedragen die hij aan De Globetrotter heeft betaald. De prijs-
herziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de her-
ziening onderhevig is.
3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf 
en de andere diensten in het buitenland die op het einde van het vorig dienstjaar 
golden; daarnaast op de tarieven voor vervoer die op het eind van vorig dienstjaar 
bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per char-
tervlucht, gekend over het gemiddelde van het einde van het vorige dienstjaar.

Artikel 7: Betaling van de reissom
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de onderteke-
ning van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom 
zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot 
of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reis-
bemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te 
beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reizi-
ger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde 
dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten 
bezorgd worden.
4. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale 
reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, 
die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De 
overdrager dient tijdig vóór het vertrek De Globetrotter en, in voorkomend geval, de 
reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling 
van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag De Globetrotter en/of reisbemid-
delaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract 
niet kan worden uitgevoerd, dient De Globetrotter de reiziger zo spoedig mogelijk, 
en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte brengen en hem in te lichten 
over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door De 
Globetrotter voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemid-
delaar of De Globetrotter van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoeg-
sel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de 
invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van ar-
tikel 11.

Artikel 11: Verbreking door De Globetrotter vóór afreis
1. Indien De Globetrotter, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt, we-
gens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze 
tussen: 
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwa-
liteit, zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet 
de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het 
contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schade-
loosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: 
a) De Globetrotter de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in 
het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, 
binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór 
de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. Het vertrek wordt 
gewaarborgd vanaf 20 deelnemers.
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbe-
grepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandig-
heden onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroert en waarvan de 
gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het 
contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt De Globetrot-
ter alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven 
aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende 
diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatie-
ven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet De Globetrotter hem een gelijk-
waardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats 
van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien 
de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstan-
digheid, vergoedt hij de schade die De Globetrotter en -bemiddelaar lijden ten 
gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden 
en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van De Globetrotter
1. De Globetrotter is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, over-
eenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het 
contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract 
voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren 
door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onvermin-
derd het recht van De Globetrotter om deze andere verstrekkers van diensten aan 
te spreken.
2. De Globetrotter is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en ver-
tegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun funktie, evenzeer aanspra-
kelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract 
inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van De Glo-
betrotter overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover De Globetrotter niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten 
verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van 
de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van 
toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die De Globetrotter en/of -bemiddelaar, 
hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer 

- Wettelijke borgtocht Verg. A. 9915,74 euroHet adres van de Geschillenkommissie Reizen vzw is: North Gate 3, E. Jacqmainlaan 154, 1210 Brussel.

hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 
De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling
1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze 
zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij 
de reisbemiddelaar of De Globetrotter.
2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reizi-
ger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, 
melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in 
deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van De Globetrotter, of een 
vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, 
of ten slotte rechtstreeks tot De Globetrotter.
3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de rei-
ziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand 
na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij De Glo-
betrotter per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Garantiefonds
Verzekerd tegen financieel 
onvermogen bij het Garantiefonds.

Artikel 18: 
Geschillenkommissie Reizen
1. Er ontstaat een "geschil" wanneer een klacht niet in der min-
ne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maan-
den na het einde van het reiscontract, of na de geplande vertrekdatum, indien het 
reiscontract nooit werd uitgevoerd.
2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 
1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger 
betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillenkommissie Reizen 
vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenregle-
ment en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 
tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid 
tot beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd 
zoals bepaald in het Geschillenreglement.
4. Het gebruik van de algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle 
reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillenkommissie  Reizen vzw, 
inzonderheid het Geschillenreglement.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Inschrijving: Bij iedere reservering wordt op de reissom een voorschot van          
30 % gevraagd + de eventuele reisverzekering met een minimum van €150,- p.p.
Wijzigingen door de klant: Wijzigingen door de reiziger, kamertype en formule, 
naam van de klant, opstapplaats en dergelijke brengt altijd €20,- per persoon dos-
sierskosten mee. Bij wijziging vanaf 2 weken voor de afreis bedraagt de dossiers-
kosten 50,- euro per persoon. Bij wijziging van annulering moeten de administra-
tiekosten en annuleringskosten vergoed worden met een minimum van 100,- euro. 
Bij wijziging van een lijnvlucht zijn, ongeacht de datum van annulering, de door de 
luchtvaartmaatschappij bepaalde kosten verschuldigd, indien deze hoger zijn dan 
de hierboven genoemde annuleringskosten.
Verzekering: Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen. Ver-
geet in geen geval uw identiteitskaart. 
Reisformaliteiten: De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de 
nodige stappen te ondernemen tot het bekomen van de gerechtigde documenten 
zoals identiteitskaart, visum, internationaal paspoort, inentingsattesten en derge-
lijke. Kinderen moeten in het bezit zijn van alle gerechtigde documenten alsook 
over een gelegalliseerd attest dat hen toelating geeft tot het maken van de reis.
Reiswijziging: 
Door het reisbureau: Deze heeft het recht te annuleren in geval van belangrijke 
binnenlandse of internationale gebeurtenissen, die het normaal verloop van een 
reis kunnen hinderen. De reis kan eveneens worden afgelast bij onvoldoende deel-
nemers. In beide gevallen worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald.
1° In onze brochure georganiseerde vliegreizen gelden de voorwaarden van de 
touroperator, alsook dient een voorschot van 30% betaald te worden.
2° Voor een annulering: tot 90 dagen voor vertrek 10 % van de reissom met 
een minimum van 150,- euro per persoon. Vanaf 90 tot 30 dagen voor het vertrek 
-25% van de totale reissom. Vanaf 29 tot 10 dagen voor vertrek -50% van de totale 
reissom. Vanaf 9 dagen voor het vertrek of in geval van niet aanmelding bij vertrek 
100% van de reissom. Onderbreking tijdens de reis geen terugbetaling. Indien de 
klant bij een autocarreis zelf zorgt voor een vervanger, vervallen de annulerings-
kosten maar worden wijzigingskosten aangerekend.
3° In geval van annulering bij georganiseerde vliegtuigreizen zijn de voorwaarden 
van toepassing vermeld in de desbetreffende brochure van de samenwerkende 

touroperator.
Reisprogramma: De globetrotter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
programma’s die wijzigen na het ter perse gaan van de brochure.
Plaatswisseling: Er wordt niet van plaats verwisseld in de autocar.
Kamers: De logies zijn steeds voorzien op basis van tweepersoonskamers.
Bagage: De toegestane bagage omvat één valies per persoon plus één stuk 
handbagage.
Uitsluiting: Wanneer blijkt dat een deelnemer zich aan wangedrag schuldig 
maakt, kan deze onmiddellijk uitgesloten worden. Alle gevolgen en kosten daaruit 
voortvloeiend blijven ten zijne laste. Hij heeft dan ook in geen geval recht op gehe-
le of gedeeltelijke terugbetaling.
Verantwoordelijkheid reisorganisatie: Deze is enkel bemiddelaar tussen reizi-
gers en leveranciers van de voorziene diensten zoals vervoerders, hotelhouders, 
restaurants, enz., die elk hun eigen verantwoordelijkheid houden.
De organisator draagt geen enkel verantwoordelijkheid in geval van overmacht 
zoals staking, revolutie, epidemies, natuurrampen, en andere onvoorziene gebeur-
tenissen en omstandigheden, die de oorzaak zijn van vertraging, verlies goederen, 
of andere beschadigingen. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn dan ook 
ten laste van de klant.
Terugbetaling klachten: De terugbetaling van het bedrag voor niet gebruikte 
diensten gedurende een reis wordt alleen toegestaan, wanneer De Globetrotter 
zelf de terugbetaling krijgt. 
Ongeregeld vervoer: Bij annulatie van de georganiseerde activiteit heeft de ver-
voerder het recht om de door hem reeds gemaakte kosten in rekening te brengen 
op het terug te storten voorschot of de prijs.
"De klant bestelt deze goederen en aanvaardt de verkoopsvoorwaarden 
zoals hier vermeld"
Algemene voorwaarden: Door in te schrijven voor een reis wordt aangenomen 
dat elke deelnemer kennis heeft genomen en het eens is met de bovenstaande 
voorwaarden. Voor eventuele geschillen is de Rechtbank van Gent bevoegd.
De Globetrotter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
drukfouten in de brochure.104



Ontspan. U bent uitstekend beschermd. 
Global Assistance Allianz en Reizen De Globetrotter 

stellen u de Thomas Cook Travel Shop Selection voor.

Premie 7,8% van de reissom
Global Assistance Allianz B.V.I.H – Verzekeringsonderneming toegelaten  
onder het codenummer 0947 om de takken,1,2,7,9,16 en 18 te beoefenen – 
ondernemingsnummer : 0422.348.688.

na een ongeval: tot € 12 500/pers.

Wereldwijd nr1.  Reken gerust op ons.

Assistance personen
• Terugbetaling van de medische kosten
• Repatriëring bij ziekte, ongeval, overlijden,...
• Medische nabehandelingskosten in België: 
 tot € 6.250
• Forfaitaire vergoeding van € 50/pers.
 vanaf 2e dag hospitalisatie
• Opsporings- en reddingskosten tot € 6.250
Assistance voertuigen
• Pechverhelping en sleepdienst
• Vervangwagen
Home assistance
• Bijstand bij stoffelijke schade aan woning
Annulering
Terugbetaling van annulerings-of wijzigingskosten:
•  Bij ziekte, ongeval, overlijden (ook in geval van
 voorafbestaande & chronische ziektes)
•  Bij herexamen, ontslag, echtscheiding,...
 tot € 10.000/pers.

Compensatiereis
Bij vroegtijdige onderbreking van de reis omwille
van een medische reden wordt uw reis integraal
terugbetaald tot € 10.000/pers.
Reisgoed
•  Vergoeding bij diefstal, beschadiging of verlies:
 tot € 2.000/pers.
•  Laattijdige aflevering: tot € 400/pers.
•  Verhoogde dekking waardevolle voorwerpen
 (GSM, juwelen,...) en sportmateriaal
Kapitaal reisongevallen
•  Vergoeding bij blijvende invaliditeit of overlijden
 na een ongeval: tot € 12.500/pers.

Bij reizen de Globetrotter kan u als voorzitter van een 
vereniging ook terecht. Wij bieden u vrijblijvend een 
offerte aan voor uw groepering.
U kunt een datum naar keuze een autocar bij ons 
reserveren en kiezen uit één van onze programma’s 
zoals hier in dit aanbod beschreven. De prijs voor 
groepen is steeds op aanvraag. Ook voor dag-, kerst-
reizen en concerten kan u tevens bij ons terecht. 
Voor verdere inlichtingen of prijzen geven wij graag 
advies en helpen u bij het samenstellen van uw reis.

SPECIALE 
VROEGBOEKKORTINGEN
BOEKEN VÓÓR 
28 FEBRUARI IS:

• Genieten van de 
 vroegboekkorting op 
 sommige reizen
• Gratis één badhanddoek 
 per koppel of alleenreizende 
 (zolang de voorraad strekt)

Je kan ook bij ons terecht 

voor een “geschenkenbon” 



Tolpoortstraat 34
9800 Deinze

tel. 09 386 12 97
reizen@deglobetrotter.be
www.deglobetrotter.be

Verg. A5395

Noodnummer bij pech

Bij eventuele problemen 
onderweg kan u terecht 

op volgend noodnummer

09 386 57 15

GRATISGRATIS
TIELT

RING

DRONGEN

    E17 

KORTRIJK

• Reisbureau

 De Globetrotter

GARAGE DE GLOBETROTTER
Clemence Dosschestraat

9800 Deinze
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