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

BUSREIZEN
SKI (ISCHGL) 6 dagen short-ski 05/03 – 10/03/2016 5

DRESDEN / LEIPZIG Excursie programma 05/04 – 10/04/2016 18

BERLIJN Excursie programma 11/04 – 15/04/2016 16

UNIEK NOORWEGEN Excursie programma 22/05 -  03/06/2016 36

ELZAS Excursie programma 01/06 -  04/06/2016 14

NOORDKAAP Excursie programma 06/06 -  20/06/2016 40

CORSICA Excursie programma 19/06 -  28/06/2016 12

LANGUEDOC / ROUSSILLON Excursie programma 22/06 -  30/06/2016 10

NOORWEGEN / ZWEDEN Excursie programma 23/06 -  06/07/2016 38

UNIEK NOORWEGEN Excursie programma 12/07 -  24/07/2016 36

TIROL Excursie programma 22/07 – 28/07/2016 6

ZWITSERLAND - NIEUW Excursie  programma 30/07 – 06/08/2016 42

SCHOTLAND Excursie programma 02/08 -  10/08/2016 34

DRESDEN / LEIPZIG Excursie programma 09/08 – 14/08/2016 18

BERLIJN Excursie programma 10/08 – 14/08/2016 16

POLEN Excursie programma 17/08 – 26/08/2016 32

KROATIË Excursie programma 17/08 – 26/08/2016 28

ANDORRA Excursie programma 26/08 – 03/09/2016 24

TOSCANE Excursie programma 29/08 – 07/09/2016 26

HAMBURG - NIEUW Excursie programma 10/09 – 14/09/2016 20

BRETAGNE - NIEUW Excursie programma 10/09 – 16/09/2016 8

KROATIË Rust vakantie 10/09 – 19/09/2016 30

ELBA Exclusive reis 17/09 – 26/09/2016 25

CORSICA Excursie programma 18/09 – 27/09/2016 12

SALOU Rustvakantie 23/09 – 02/10/2016 44

ZWITSERLAND - NIEUW Excursie programma 24/09 – 01/10/2016 42

WILDER KAISER Adventsreis 11/12 – 15/12/2016 22

VLIEGREIZEN
CABO VERDE Rustvakantie 17/03 – 24/03/2016 52

BALEAREN (IBIZA - MALLORCA -

MENORCA) - NIEUW Excursie programma 09/04 – 21/04/2016 66

CORFU Rustvakantie 10/05 – 19/05/2016 65

RHODOS - NIEUW Rustvakantie 22/05 – 29/05/2016 53

CYPRUS - VERNIEUWD! Excursie programma of rust 27/05 – 03/06/2016 74

MADEIRA Wandelvakantie of rust 11/06 – 18/06/2016 48

CANADA - VERNIEUWD! Excursie programma 20/06 – 04/07/2016 58

MOSKOU/ Citytrip

ST.-PETERSBURG - VERNIEUWD! 03/08 – 09/08/2016 56

SRI LANKA - NIEUW Excursie programma 26/08 – 10/09/2016 68

SALOU Rustvakantie 11/09 – 22/09/2016 45

TOKIO - NIEUW Citytrip 23/09 – 30/09/2016 80

BALEAREN (IBIZA - MALLORCA -

MENORCA) - NIEUW Excursie programma 26/09 – 08/10/2016 66

BENIDORM Rustvakantie 10/10 – 19/10/2016 64

CUBA Excursie programma + rust 21/10 – 31/10/2016 76

WASHINGTON - NEW YORK

ORLANDO – BAHAMA’S - NIEUW Excursie programma 03/11 – 15/11/2016 54
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INHOUD  
WEES ER SNEL BIJ EN RESERVEER DE BESTE PLAATSEN OP DE BUS EN GENIET VAN ONZE VROEGBOEKKORTINGEN

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
IMAGINE
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ACTIEVE REIZEN PER VLIEGTUIG
KRETA - NIEUW Wandelvakantie of rust 15/04 – 22/04/2016 60

MENORCA Wandelvakantie of rust 16/04 – 23/04/2016 72

MALLORCA Fietsvakantie of rust 07/05 – 14/05/2016 70

MADEIRA Wandelvakantie of rust 11/06 – 18/06/2016 48

TURKIJE – DALAMAN - NIEUW Wandelvakantie of rust 28/08 – 04/09/2016 62

MENORCA Wandelvakantie of rust 03/09 – 10/09/2016 72

CALABRIË Wandelvakantie 11/09 – 18/09/2016 50

LA PALMA Wandelvakantie of rust 05/10 – 12/10/2016 46

MALLORCA Fietsvakantie of rust 08/10 – 15/10/2016 70

ACTIEVE REIZEN MET DE AUTOCAR
WILLINGEN Wandelvakantie 17/07 – 24/07/2016 23

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 € 200,- 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 vernieuwde 

en boekingsvriendelijke 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. 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 boei-
end zijn maar bovendien ook ontspannend.
• Comfortabele verstelbare relax zetels met 

ruime zetelafstand en in het midden zijdelings 
verstelbaar;

• Toilet en Lavabo;
• 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 
nalatigheid. 

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 vrien-
delijkheid. 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 behulp-
zaam. Het welslagen van uw vakantie is hun 
grote zorg.

Extra reisleid(st)ers
Op bepaalde bestemmingen zorgt De Globe-
trotter 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. 

Audio Guide systeem - NIEUW!
Op sommige reizen maken we gebruik 
van dit audio guide systeem. Terwijl je  
de wandelingen met de gids maakt begrijp je 
perfect wat er verteld wordt. Hierdoor kan je 
ongestoord ook foto’s maken en verlies je geen 
uitleg over de bezienswaardigheden. Zeker een 
meerwaarde aangezien je vrij bent en toch alles 
hoort wat een gids verteld.

Op maat gemaakte uitstappen
Bij iedere bestemming zijn zeer goed uitgestip-
pelde 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, Madeira en Turkije in ons aanbod opge-
nomen. Het zijn geen wedstrijden maar zorgvul-
dig doordachte tochten zodat iedereen aan zijn/

haar trekken kan komen. Ook worden ze onder-
verdeeld in actieve of minder actieve deelnemers. 
Hierdoor verplichten we jullie niet tot het mee-
doen van de activiteiten maar kan je lekker genie-
ten van de omgeving. We laten ons leiden door 
vakmensen die ervaring hebben in het begelei-
den 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 speciali-
teiten zullen dan ook niet ontbreken.

Minitrips
In een korte tijdspanne bieden we u de gelegen-
heid om onontgonnen of bekende streken met 
eigen cultuur en fauna en flora te ontdekken. Het 
programma is gevarieerd en gevuld met een 
grote verscheidenheid aan bezoeken, degusta-
ties en gastronomie. Je krijgt een zeer goede 
indruk waardoor je interesse wordt opgewekt om 
het later allemaal 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 ver-
blijfplaats zelf organiseert De Globetrotter zorg-
vuldig gekozen en voorbereide uitstappen. U kan 
deze vrijblijvend meemaken. Op de meeste 
 reizen voorzien wij een begeleider ter plaatse of 
reeds van bij het vertrek.

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 moge-
lijk. Een citytrip is de ideale oplossing.



REIZEN DE GLOBETROTTER

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.
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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 fas-
cinerende gebieden.

Bagagetips
Onze ruimte in de autocar is beperkt en daarom 
vragen wij u niet meer dan 1 koffer per persoon 
mee te nemen. Mogen we u vragen ook het 
gewicht van de koffer te beperken, dit voor de 
gezondheid van onze chauffeurs die deze moe-
ten in- en uitladen. Kleine handbagage die u 
denkt nodig te hebben onderweg kan u bij zich 
houden in de bus. Grote handtassen verminde-
ren 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 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 bewaren. Voorzie eventueel een reser-
ve van medicatie. www.gezondheidspas.be.

Facebook - Social media 
Niemand kan er nog van tussenuit dat 
mensen hun informatie, opmerkingen 
en ervaringen delen met hun vrienden. Ook hier 
betreed De Globetrotter de nieuwe paden van de 
Social media. Bekijk onze site, schrijf uw ervarin-
gen 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 ver-
trekken.

Vanaf nu kan je ook jou 
documenten via mail laten 
toesturen. Geef daarom je 

e-mailadres door en je bekomt 
direct jou originele documenten.

www.deglobetrotter.be

Busreizen Rustvakantie

Bootreizen Wandelvakantie

Vliegreizen Fietsvakantie

Audio systeem Skivakantie



ISCHGL SEE 6 DAGEN OOSTENRIJK 
SKI REISGROTE OVERDEKTE GARAGE
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VASTE OPSTAPPLAATSEN: 
DEINZE: Garage De Globetrotter

GENT: De Sterre - Fenix Hof

SINT-NIKLAAS: Hotel Serwir

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.



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; 

• Ontbijt bij aankomst op 

zondag;

• Avondmaal bij vertrek op 

woensdag;

• Skipas Silvretta 4 dagen;

• BTW en Baantaksen;

• Vergoeding chauffeurs;

• Gebruik van de Berg-

Welness-Oase. 

Niet inbegrepen:

• Alle dranken en 

 persoonlijke uitgaven: 

• Middagmalen;

• Wellness behandelingen;

• Waarborg skipas € 5 per 

persoon, bij teruggave 

krijg je € 5 terug;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 65,-;

• Annulatie- en
 reisbijstandsverzekering.

Datum 5 maart
Vertrek Deinze 18u00 - Garage De Globetrotter
Duur 6 dagen

€ 685,- pp

ISCHGL SEE 6 DAGEN OOSTENRIJK 
SKI REISGROTE OVERDEKTE GARAGE

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

dat er 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, 
sanitaire 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 uitla-
den van de bagage. Niet alle kamers 
zullen reeds klaar zijn vroeg in de och-
tend. Daarom voorziet het hotel een 
afsluitbare plaats voor de overige 
bagage en kleedkamers in het well-
ness gedeelte voor mensen die hun 
kamer nog niet ter beschikking heb-
ben. De skipassen liggen reeds klaar 
bij aankomst. Zo kunnen we na het 
ontbijt onmiddellijk op de latten staan! 
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 
missen 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 vroe-
ger naar het hotel komt kan elke 
namiddag genieten van lekkere verse 
soep met bijhorende koeken. Elke 

avond uitgebreid diner in het hotel****. 
Tijdens het verblijf in Ischgl voorzien wij 
vervoer met onze autocar naar de ski-
pistes of gratis vervoer met de ski-bus 
die stopt aan het hotel. Op de laatste 
dag voorzien wij nog een avondmaal 
voor we de terugkeer naar Deinze aan-
vangen.

6de dag:
Afhankelijk van het weer en het verkeer 
zullen wij reeds vroeg in de ochtend 
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
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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 

verrassingsaperitief 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 klaargemaakt 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 hoofd-

stad 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 

farniente” waar men kan genieten van alle faciliteiten die het hotel 

aanbiedt. Ook een wandeling in de omgeving behoort tot de moge-

lijkheden. Middagmaal in het hotel. In de namiddag is er een trek-

tocht voor alle leeftijden, gevolgd door een snack met Tiroolse spe-

cialiteiten. 

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

mogelijkheid tot dansen. 

Overnachting in hotel*****.

Culinair
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OOSTENRIJK-TIROL 7 DAGEN HET HART VAN DE ALPEN

Hotel St. Arlberg Hospiz*****

7de dag: 

St. Christoph am 

Arlberg - Deinze.

Ontbijt. Terugweg naar huis. De reisroute 

 verloopt 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.

6de dag: St. Christoph am Arlberg - 

Galtur - Silvretta.

Uitgebreid ontbijtbuffet. Vorarlberg is het naburige bundes-

land van Tirol 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 ver-

der 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 panora-

ma’s. 

Fondue avond en overnachting in hotel*****.

Onze service:

• Reis per luxe autocar;

• Kamers met bad/douche, 

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 

uitstappen;

• Persoonlijke uitgaven;

• Het middagmaal 1ste en 

laatste dag;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 125,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

SWAROVSKI

Datum 22 juli 
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 7 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 880,- pp 7



BRETAGNE 7 DAGEN FRANKRIJK  WOEST EN GROEN, EEN REGIO VAN AUTHENTICITEIT EN TRADITIE 

Bretagne is een streek die boeit, betovert en altijd een beetje 

raadselachtig is gebleven. Met haar ingesneden overweldigende kusten, haar 

rijk maritiem erfgoed, haar buitengewoon pittoreske dorpjes 

en haar gastronomische specialiteiten van vis en 

zeevruchten tot pannenkoeken en Bretoense galetten, is Bretagne 

een uitgelezen oord voor de liefhebbers van natuur, 

kustlandschappen en tradities. Bretagne is een paradijs 

met oude steden, kerken en monumenten.

1ste dag:

We reizen doorheen Picardië en Normandië, Rouen, Caen, Rennes 

naar Quimper met de nodige stops onderweg.

Avondmaal en overnachting in hotel****.

2de dag:

Ontbijtbuffet. Tijdens de voormiddag rijden we naar het indrukwek-

kendste uitzichtpunt van Bretagne: ”la Pointe du Raz”. Deze plek 

vormt de scheidingslijn tussen 2 zeeën: het Kanaal en de Atlantische 

oceaan. In de namiddag gaan we op verkenning in Quimper. We 

maken een stadswandeling langs de pittoreske straten. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.

3de dag;

Ontbijtbuffet. Na het ontbijt laden van de bagage. Na het vertrek uit 

het eerste hotel brengen we een bezoek aan het schiereiland van 

Crozon. Dit biedt ons prachtige vergezichten en gezellige kuststad-

jes. We maken een rondrit langs o.a. de Pointe de Penhir en de rijen 

menhirs van Lagatjar. Aansluitend gaan we naar de badplaats 

Morgat. In de namiddag rijden we langs de Menez Hom en verder 

naar Locronan. Locronan is verkozen tot één van de mooiste dorp-

jes van Frankrijk.

Avondmaal en overnachting in hotel****.

4de dag;

Ontbijtbuffet. In de voormiddag rijden we naar de stad Roscoff en 

brengen we een bezoek aan Algoplus, een bedrijf dat zeewieren 

oogst en verwerkt in voeding en cosmetica. Aansluitend verkennen 

we de stad. We maken een rit met een toeristisch treintje. In de 

namiddag maken we een rondrit langs een stukje van de Route des 

Abers en de Côte des Légendes met een bezoek aan Meneham, 

een fraai gelegen dorpje waar we kennis maken met de goëmoniers, 

de douaniers en het vissersleven van vroeger. We genieten van een 

boottocht op Iles de Bâts. Bretagne is het land van wonderlijke cal-

varies en landelijke juweeltjes. Een bezoek aan een “enclos paroissi-

al” mag op deze reis zeker niet ontbreken. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.8
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BRETAGNE 7 DAGEN FRANKRIJK  WOEST EN GROEN, EEN REGIO VAN AUTHENTICITEIT EN TRADITIE 

Hotel Oceania Quimper**** 

Oceania is een modern hotel op 2 km van het centrum en 

op 1 km van de kathedraal van Quimper. Het hotel ligt op 

15 km van de stranden en beschikt over een bar en een 

verwarmd zwembad, dat geopend is in de zomer. De kamers 

van Oceania Quimper beschikken over airconditioning, 

een satelliet-tv en een eigen badkamer met een bad of 

een inloopdouche. Elke ochtend wordt er een ontbijtbuffet 

verzorgd met een verscheidenheid aan warme en koude 

gerechten. Het restaurant serveert traditionele Franse 

gerechten en regionale specialiteiten.

Hotel Oceania Brest****

Hôtel Oceania Brest met zijn beroemde restaurant ligt in 

het centrum van Brest. De ruime, geluiddichte kamers 

van Hôtel Oceania hebben een moderne inrichting. Ze zijn 

voorzien van parketvloeren, gratis WiFi, een flatscreen-tv 

met satellietkanalen en een eigen badkamer. Het restaurant 

serveert elke dag internationale gerechten en een ontbijt. 

De receptie is 24 uur per dag geopend en alle kamers zijn 

per lift bereikbaar. U kunt een bezoek brengen aan de 

bezienswaardigheden van Brest, zoals de beroemde brug 

Pont de Recouvrance en de hoofdstraat Rue de Siam met zijn 

vele winkels en klaterende fonteinen. U kunt ook watersporten 

beoefenen aan het strand Moulin Blanc of een wandeling 

maken door de haven.

Onze service:

• Reis per luxe autocar;

• Verblijf in half pension 

vanaf de 1ste dag 

avondmaal tot het ontbijt 

de laatste dag;

• Hotels****;

• Kamers met bad/

 douche, toilet en TV;

• BTW en baantaksen;

• Ervaren chauffeur en 

gids blijven bij u ter 

plaatse.

Niet inbegrepen:

• Dranken en persoonlijke 

uitgaven;

• Middagmalen;

• Inkomgelden:  

± € 45,- p.p.;  

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 265,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten:

• Geldige identiteitskaart

Datum 10 september
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 7 dagen
Vroegboekkorting € 30 p.p.

€ 720,- pp 9

6de dag;

Tijdens deze vrije dag kunnen we genieten van het 

hotel, een wandeling maken langsheen de baai of het dorp 

zelf verkennen. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.

7de dag:

Ontbijtbuffet. Via St. malo, Caen, Le Havre, Amiens, 

Lille naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen. 

5de dag;

Ontbijtbuffet. In de voormiddag rijden we naar Perros-Guirec. 

Vanaf het strand wandelen we naar Ploumanach, één van de 

mooiste paden van Bretagne doorheen een uitzonderlijk 

mooie natuur. In de namiddag brengen we een bezoek aan 

St.Thégonnec. Langs de schilderachtige weg rondom de baai 

van Morlaix rijden we naar Saint-Pol de Léon voor een kort 

bezoek. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.
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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, hoofd-

stad 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 degustatie 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 

bereiken wij het kanaal voor een rustgevende tocht door het prach-

tige landschap. 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 middagmaal 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 richting Collioure, het “St Tropez” van de Roussillon voor 

een vrije lunch en vrije tijd. Dit door “de bergen ingesloten” vissers-

plaatsje 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 Maria met kind lijkt. 

Avondmaal en overnachting in hotel***.10



LANGUEDOC & ROUSSILLON 9 DAGEN FRANKRIJK 
 

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 er 

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.

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 

Palais des Archevèques mag niet ontbreken. Langs de Pont 

des Marchands bereiken wij de typische winkelstraat met hun 

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 gedu-

rende 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 

uitstappen niet inbegre-

pen;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 155,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

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 ontspan-

nen 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.

11

Datum 22 juni - 30 juni
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

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

Datum 22 juni
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

rustvakantie € 830,- pp
programma € 915,- pp



CORSICA 10 DAGEN FRANKRIJK HET MOOISTE EILAND VOOR WIE VAN NATUUR HOUDT
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HET MOOISTE 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 la 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 ver-

schillende 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 mooi-

ste 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 uit-

zicht op de beroemde “Aiguilles de Bavella”. Langs de smalle weg 

rijden we naar een andere belangrijke stad in Corsica, Sartène, gele-

gen 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 kalkrot-

sen. Flaneren door steegjes is een belevenis vanwege het prachtige 

uitzicht op de straat van Sardinië en de steile krijtrotsen. We maken 

een boottocht 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 en Calvi rijden.

Avondmaal en overnachting hotel***.12



CORSICA 10 DAGEN FRANKRIJK HET MOOISTE EILAND VOOR WIE VAN NATUUR HOUDT

Hotels in Corsica***

Alle hotels zijn goed gesitueerd. Alle kamers zijn uitgerust met 

bad/ douche, toilet, telefoon en TV. In het restaurant wordt 

de plaatselijke traditie van geraffineerde kookkunst alle eer 

aangedaan.

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 Forêt 

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: € 290,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

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. 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 19 juni & 18 september
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 35 p.p.

juni € 1.460,- pp
september € 1.445,- pp
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ELZAS 4 DAGEN FRANKRIJK
 

1ste dag:

Vanuit Deinze via Namen, Arlon, Luxemburg, Metz naar Saverne. 

Bezoek aan Saverne met een aangenaam oud centrum en het 

Château Rohan die niet zonder reden het “Versailles van de Elzas” 

wordt genoemd. Bloemenliefhebbers kunnen terecht in de rozentuin 

“La Roseraie” met een prachtige collectie van 8.500 rozenstruiken in 

zowat 550 verschillende variëteiten. Middagmaal aan de oevers van 

het Canal de Marne au Rhin. Daarna rijden we langs het kanaal naar 

Rocher Dabo, een markante rotsformatie met een neoromaanse 

kapel gewijd aan paus Leo IX, met een prachtig uitzicht op de ber-

gen van de Vogezen. In de nabijheid van het “Hellend Vlak” van 

Arzviller bezoeken we een Cristallerie met een demonstratie glas-

blazen. In de tuin van het bedrijf kan men een kijkje nemen naar de 

scheepslift op het Canal de Marne au Rhin. Hier daalden de sche-

pen af via een “watertrap” van 17 sluizen over een afstand van 4 km 

naar de bodem van het Zorndal, een operatie die al gauw één dag in 

beslag nam. Sinds 1969 volstaan enkele minuten om deze helling 

op het gemak af te dalen dankzij een scheepslift. Een fotostop hou-

den we in Graufthal waar in de rode, zandstenen bergwand, grotwo-

ningen zijn uitgehouwen die tot 1958 nog werden bewoond. 

Vervolgens naar La Petite Pierre, een dorpje zonder pretenties. 

Avondmaal en overnachting in La Petite Pierre, Hotel Aux Trois 

Roses**.

2de dag: 

Ontbijt. We vertrekken voor een speciale dag, netjes gekleed,  waar-

bij kunst, cultuur en spektakel de ingrediënten zijn met hoogstandjes 

zoals Musée Lalique. Het is een prachtig, modern gebouw met 

exclusieve kunstwerken van de Franse juwelenontwerper en glas-

kunstenaar René Lalique, wiens werken tot de jugendstil en art deco 

wordt gerekend. Zijn objecten genieten internationale belangstelling 

en op veilingen worden duizelingwekkende bedragen voor zijn stuk-

ken betaald. Hij ontwierp parfum-flacons die nog altijd erg gegeerd 

zijn. 

In een minuscuul dorpje met name Kirrwiller bezoeken we Royal 

Palace, het derde grootste variététheater van Frankrijk na de Lido en 

de Moulin Rouge in Parijs. We genieten er van een zalig driegangen 

menu met live muziek en dans. Nadien krijgen we een spectaculaire 

cabaretshow “La Revue des Merveilles” met schitterende 

Grote steden zoals Straatsburg, Sélestat en de 
bijzondere wijndorpen als Colmar, Riquewihr, Kaysersberg 

die topplaatsen zijn van massatoerisme komen we niet tegen. Dit zijn 
allemaal plaatsen die bij de Belgische toerist al zo bekend zijn. Wij gaan 

elke dag iets nieuws ontdekken in een verrassend vakantieland vol 
van verscheidenheid met een stille landelijke charme en waar men ook 

heerlijk kan tafelen. Je hoeft geen groentje te zijn om te beseffen dat 
Frankrijk nog vele groene stukken natuur bezit. Deze streek, de Elzas en 
de Noordelijke Vogezen langs de Frans-Duitse grens, staan bekend om 
hun prachtige natuur, schilderachtige dorpjes, oude burchten en resten 

van militaire verdedigingswerken die jaarlijks talrijke toeristen verbaast en 
beroert. Met als hoogtepunten de stad Saverne aan het Marne-Rijnkanaal, 

Rocher Dabo met een weids panorama, een kristallerie waar we leren 
glasblazen en graveren, het Graufthal met zijn troglodieten woningen, het 

museum Lalique genoemd naar de Franse edelsmid en glaskunstenaar 
wiens creaties behoren tot de Art Nouveau, glitter en glamour met een 
spetterend middagmaal en een  spectaculaire show in  Royal Palace, 

de stad Wissembourg met een boeiend verleden die niet altijd Frans is 
geweest, oorlogswaanzin in Lembach met de Ligne Maginot, porselein en 

aardewerk in Sarreguemines en wie aan de Elzas denkt, denkt aan wijn waar 
we de flessen gaan ontkurken tijdens een wijndegustatie. Het wordt een 

verrassende verkenning van een onbekende, schitterende schatkamer.

NIEUW
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 kostuums, ongelofelijke decors, magische verlichting, interna-

tionale acts en halfnaakte danseressen die hun kunsten verto-

nen op het podium. Dit wordt een onvergetelijke, adembene-

mende namiddag, die we toch één keer in ons leven moeten 

gezien hebben.

Avondmaal en overnachting in La Petite Pierre, Hotel Aux 

Trois Roses**.

3de dag:                                                                   

Ontbijt. We vertrekken in noord-oostelijke richting naar het 

grensstadje Wissembourg. Een bekoorlijk, charmant stadje, 

die we gaan ontdekken met een plaatselijke nederlandstalige 

gids, terwijl we genietend door de straten en over kleurige 

pleintjes gaan slenteren met veel monumenten. De voor-

naamste zijn de voormalige abdijkerk St-Pierre et St-Paul. 

Naast de kathedraal van Straatsburg de grootste kerk in de 

Elzas. Maison du Sel is het oude zoutmagazijn en het mooiste 

burgerlijke gebouw in de stad. Na wat vrije tijd voorzien we 

een lichte lunch. Iets verder door het eenzame grensgebied 

bezoeken we de Ouvrage Four à Chaud dat deel uitmaakt 

van de Maginotlinie. Een Franse verdedigingslinie, die is aan-

gelegd tussen 1930 en 1938 om Frankrijk te beschermen 

tegen een verrassingsaanval van de Duitsers. Dit verdedi-

gingswerk zit tot 25 m diep met ondergrondse gangen tot 

4 km lang. Als bezoekers krijgen we de verblijven van de 

bemanning te zien, de keuken, de telefooncentrale, de opera-

tieafdeling… Avondmaal en overnachting in La Petite Pierre, 

Hotel Aux Trois Roses**.

Onze service:

• Reis per luxe autocar;

• Alle middagmalen van 

de 1ste tot en met de 

4de dag;

• Een onbezorgde namid-

dag met eten, drinken, 

muziek, dans en spekta-

kel in Royal Palace; 

• BTW en baantaksen;

• Ervaren chauffeur en 

gids blijven bij u ter 

plaatse.

Niet inbegrepen:

• Persoonlijke uitgaven;

• Dranken aan tafel (uitge-

zonderd tijdens het mid-

dagmaal de 2de dag);

• Toegangsgelden: 

Rocher Dabo, Musée 

Lalique, Ouvrage Four à 

Chaud, wijndegustatie, 

Musée des Techniques 

Faïncières, plaatselijke 

gids in Wissembourg:   

€ 25,- p.p.;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer:  € 40,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten:

• Geldige identiteitskaart. 

4de dag: 

Ontbijt. Vandaag gaan we eerst rustig rijden 

naar Cleebourg die ligt langs de “Route du Vin”. 

We nemen de tijd om de kelders te bezoeken en wijnen te 

proeven. Deze wijnstreek onderscheidt zich van de andere Franse 

wijngebieden doordat de wijn de naam draagt van de druivensoort, zoals voor 

de witte wijnen zijn Pinot Blanc, Riesling, Gewürztraminer, Sylvaner, Tokay 

Pinot Gris en Muscat. De wijnen die we proeven hebben een acceptabele 

prijs en wie wil kan zijn voorraad opslaan. In de omgeving nemen we een lek-

ker middagmaal. Nadien rijden we door een ongerepte natuur naar het porse-

leinstadje Sarreguemines. Bezoek aan Musée des Techniques Faïencières 

ondergebracht in de Moulin de la Blies, een oude pottenbakkerij waar ooit 

3500 mensen hebben gewerkt en nu omgevormd is tot een museum. We 

zien de technieken om de aarde en de klei klaar te maken, vorm te geven en 

te bakken. Een verrassende wandeling staat ons nog te wachten in de tuin 

van het oude industrieterrein. Terugreis via Metz, Luxemburg, Deinze en de 

verschillende afstapplaatsen.

Hotel Aux Trois Roses** 
Rustig hotel in het centrum van La Petite Pierre met prachtig 
uitzicht op de vallei en het vooruitspringend kasteel. Sinds 
1813 neemt de familie Geyer van generatie op generatie de 
verantwoordelijkheid op zich. De kamers zijn allemaal met 
hout bewerkt en zijn uitgerust met bad/douche, WC, televi-
sie, radio, haardroger, telefoon en gratis Wifi. Het restaurant 
serveert regionale gerechten en uitrusten of aperitieven kan 
in één van de talrijke salons of in de bar. Verder staan voor de 
gasten een overdekt zwembad en een panoramisch terras ter 
beschikking.

Datum 1 juni
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 4 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

€ 620,- pp 1514



BERLIJN 5 DAGEN DUITSLAND  RIJKE EN GEVARIEERDE CULTUUR

SUCCES 
REIS

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. Na de koffiestop, verder 

naar Hannover richting Magdeburg. Vrije lunch. Via Marienburg, de vroegere oude 

grensovergang van West- en Oost-Duitsland (ijzeren gordijn) waar zich nog de 

oude paviljoenen en controleposten 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. 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 

symbool van een gespleten stad. Te voet gaat het naar het 
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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.

Holocaust-monument met zijn 2751 leisteengrijze 

grafmonumenten voor de 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. 

Onze service:

• Reis per luxe autocar;

• Vol pension vanaf het 

avondmaal 1ste dag tot 

het ontbijt laatste dag;

• ’s Middags is 1 glas bier 

of soft drink inbegrepen;

• Boottocht op de Spree;

• Rondritten ter plaatse;

• Toegang tot alle 

bezienswaardigheden 

zoals beschreven in het 

 programma;

• Voor iedereen een audio 

systeem;

• Kamer met bad/douche, 

toilet en TV;

• BTW en baantaksen;

• 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;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: april € 95,- 

 augustus € 49,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Een verdere 

stadsrondrit brengt ons naar de 

Bernauer Strasse waar we een film bekijken. 

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 in een gezellig restaurant.

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 11 april & 10 aug
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 5 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

april € 715,- pp
augustus € 630,- pp
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1ste dag:

Via Antwerpen - Venlo - Dortmund - Kassel - Göttingen - 

Leipzig - Dresden.

Avondmaal en overnachting in Hotel Maritim****.
 

2de dag:

Ontbijtbuffet. We vertrekken aan het hotel voor een stads-

wandeling 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 wonderlij-

ke 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 plaat-

selijke en wereldbekende porselein Manufactur. We nemen daar 

ook de lunch. Nadien bezoeken we het zomerpaleis Moritzburg 

vlakbij Radebeul. Vooral de verenkamer met meer dan 

2 miljoen veren zijn het bekijken waard. Nadien rijden we verder 

naar het hotel in Leipzig. 

Avondmaal en overnachting in Hotel****.
 

5de dag:

Ontbijtbuffet. Onder leiding van een plaatselijke gids bezoeken we 

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. 

Na Berlijn is Leipzig de grootste stad van het voormalige Oost-Duitsland 

en het wil die naam op alle vlakken waarmaken. 

Leipzig heeft iets met muziek. Het Gewandhaus is het concertgebouw. 

Het heeft een indrukwekkend orgel dat met 6.638 pijpen onvergetelijke 

klanken produceert. Een prachtige opera, een van de oudste 

muziektheaters van Europa. 

De inwoners van Leipzig hebben ook een van de oudste 

koffiehuizen van Europa: Bach, Schumann, Liszt, Grieg, 

Wagner en anderen kwamen hier graag. 

Leipzig, bezit één van de belangrijkste collecties muziekinstrumenten 

in zijn soort ter wereld en geeft de bezoekers een schat aan 

informatie over de muziekgeschiedenis van de stad. 

Het heeft tevens vele namen gekregen zoals klein 

Parijs of het Venetië van het Noorden. 
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Onze service:

• De reis per luxe autocar;

• Vol pension vanaf de 

1ste dag ’s avonds tot 

het ontbijt van de 6de 

dag;

• Alle kamers met het 

nodige comfort;

• Lokale gids in Leipzig;

• Audio systeem per per-

soon;

• Hotels****;

• Kamers met bad/

•  douche, toilet en aircon-

ditioning;

• Alle bezoeken zoals in de 

brochure beschreven;

• Middagmaal in Leipzig 

op 120 m hoogte;

• BTW en baantaksen;

• Ervaren chauffeur en 

reisleider blijven bij u.

Niet inbegrepen: 

• Drank aan tafel;

• Middagmaal 1ste en  

laatste dag;

• Inkomgelden, musea, 

kastelen, boottochten, 

treintjes en bezienswaar-

digheden € ± 65,-;

• Toeslag éénpersoons-

kamer € 95,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

6de dag: Leipzig - Deinze

Ontbijtbuffet. Terugreis via Leipzig - 

Kassel - Dortmund - Venlo - Antwerpen en Deinze.

Maritim Hotel Dresden****

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.

19€ 630,- pp

Datum 5 april  & 9 augustus  
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 6 dagen
Vroegboekkorting € 15 p.p.

voormalige Oost-Duitse stad. In de voormiddag maken we 

een stadsrondrit en in de namiddag bezoeken we de stad te 

voet. We komen voorbij het oude stadhuis, de Thomas en 

Nikolaikirche, Specks hof, het koffiehuis, het Schillerhuis, Het 

Völkerschlacht-denkmal, De universiteits Campus, Duitse 

Nationale bibliotheek, Opera, Russische Gedächtniskirche, 

Stasi museum, Gohliser tuinen en het station. Het middag-

maal nemen we op 120 m hoogte zodat we een prachtig uit-

zicht hebben over de stad. Ook nog vrije tijd om eens rond te 

kuieren in deze grote stad. 

Avondmaal en overnachting in Hotel****.
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nHAMBURG-CELLE-BREMEN 5 DAGEN  EEN MARITIEME WERELDSTAD WAAR JE ZIN IN KRIJGT 
NIEUW

CELLE, is het een sprookje of toch een stad? 

met schilderachtige vakwerkstad en pratende lantaarns: 

Als je door Celle wandelt, komt die vraag zeker bij je op. 

Een schitterende oude binnenstad met een kasteel waarvan de stijl het 

midden houdt tussen renaissance en barok en honderden vakwerkhuizen. 

HAMBURG is de Poort naar de wereld, schoonheid aan zee, maritiem 

hoogtepunt in het noorden – zelfs de anders zo terughoudende inwoners 

van de Hanzestad kunnen maar moeilijk verbergen dat ze trots zijn op hun 

stad, op de sfeer en op de internationale charme die Hamburg uitstraalt. De 

metropool Hamburg is gelegen in het noorden van Duitsland en is na Berlijn 

dan ook de grootste stad van Duitsland. Gelegen aan de rivier de Elbe en 

een belangrijke havenstad. HafenCity, is Hamburgs nieuwe stadscentrum die 

je moet ontdekken? Of omgekeerd? 

Er zijn veel manieren om deze traditierijke en toch zo moderne Hanze- en 

handelsstad met zijn fascinerende flair beter te leren kennen. 

Maar één ding is zeker: een rondvaart door de haven is altijd een goed begin 

van een bezoek aan Hamburg. Vanaf de aanlegsteigers vaar je in een 

barkas tussen enorme containerschepen, majestueuze oceaanstomers en 

luxueuze jachten door één van de grootste havens van Europa, 

een onvergetelijke ervaring. En die ervaring kan nog worden verdiept 

door een ontspannen wandeling door de oude binnenstad.

BREMEN staat sinds sinds 2004 terecht op 

de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

1ste dag:

Via Antwerpen - Venlo - Dortmund - Hannover - Celle. Middagmaal. 

Onder leiding van een gids bezoeken we dit mooie stadje met 

prachtige vakwerkhuizen en een mooi kasteel. Nadien gaat het rich-

ting Hamburg naar ons Hotel****. Avondmaal en overnachting.

2de dag: 

Onbijtbuffet. Vandaag staat volledig in het ontdekken van de 2de 

grootste stad van Duitsland. Hamburg ontplooit zich voor ons. Een 

Nederlandstalige gids laat ons een volledige dag de mooiste plekjes 

van de stad zien. In Hamburg is genoeg te beleven; winkel tot je 

erbij neervalt, verbaas je over het vele water dat aanwezig is midden 

in de stad en bezoek de verschillende musea tot je geen kunst meer 

kan zien. Daarnaast is ook de horeca van de stad zeer de moeite 

waard om tijdens de stedentrip in Hamburg goed te leren kennen. 

Feesten tot vroeg in de morgen door is geen probleem. Hamburg 

onbekend is onbemind. Maar na deze eerste dag zal je verknocht 

zijn wat deze stad allemaal te bieden heeft. Als er nog wat vrije tijd 

overblijft gaan we naar het centrum van Hamburg om nog eens te 

flaneren in de heel grote winkelstad. Avondmaal en overnachting in 

hotel****.

3de dag: 

Ontbijtbuffet. We beginnen onze dag met een havenrondvaart aan 

de Hanze stad. Als één van de grootse havensteden met grote con-

tainerschepen is dit een heel interessante trip. Onderweg zien we 

ook de nieuwe havencity en Speicherstadt. Na ons middagmaal 

brengen we een bezoek aan de fabriek van Airbus waar men de 

assemblage doet van de vliegtuigen. Een enig bezoek die je niet 

mag missen. Avondmaal en overnachting in Hotel****.

4de dag: 

Ontbijtbuffet. We vertrekken richting Bremen waar we ook de stad 

bezoeken. Voor of juist na de middag brengen we een bezoek met 

gids aan het stadhuis van Bremen. Sinds 2004 staat het terecht op 

de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Middagmaal. In de namiddag 

maken we wandeling langs de mooiste en meest pittoreske hoekjes 

en steegjes van de oude binnenstad (Schnoor) tot aan de Wezer. 
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Hotels****

Alle kamers beschikken over bad, douche, toilet, TV, minibar, 

airco enz… . Er is een gezellige bar. ’s Morgens geniet je van 

een ontbijtbuffet en ’s avonds van een verzorgd 3-gangen 

menu. De middagmalen zijn verzorgde 2-gangen maaltijden.

Onze service:

• Reis per luxe autocar;

• Vol pension vanaf het 

middagmaal eerste dag 

tot het ontbijt van de 

laatste dag;

• BTW en baantaksen;

• Bezoek aan Celle, 

Hamburg en Bremen;

• Bezoek aan de werk-

plaats van Airbus;

• Kamers met bad/ 

douche, toilet en TV;

• Audio systeem voor 

iedereen;

• Ervaren chauffeur en 

reisleider blijven bij u ter 

plaatse.

Niet inbegrepen:

• Alle dranken en per-

soonlijke uitgaven;

• Inkomgelden, boottocht 

op de Elbe, extra 

Nederlandstalige gidsen 

65,- p.p;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 150,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

• Geldig identiteitskaart.

PS: Voor bezoek aan Airbus 

hebben we geboortedatum 

+ plaats nodig.

Datum 10 september
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 5 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

€ 673,- pp 2120

Nadien te voet terug naar het hotel terug of flaneren in 

deze stad.

Avondmaal en overnachting in het Maritim-hotel**** Bremen. 

Zeer rustig gelegen op wandelafstand van het stadscentrum.

5de dag: 

Na het ontbijtbuffet vangen we de terugreis aan via  

Osnabruck - Munster - Venlo  - Antwerpen - Deinze.

H
am

bu
rg

 S
pe

ic
he

rs
ta

d
Ee

n 
be

zo
ek

 a
an

 B
re

m
en

, d
e 

U
N

ES
C

O
 s

ta
d

H
am

bu
rg



Beleef een adventstijd midden in de Beierse en 

Tiroler Alpen. Geniet ook van de vele kerstmarkten in 

Innsbruck, Kufstein, Rosenheim… 

Als hoogtepunt brengen we een kleurrijke avond door in de 

Kloosterkerk Reisach met het “Reisacher hertenspel” 

onder muzikale begeleiding. 

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

vanaf de 1ste dag avond-
maal tot het ontbijt laat-
ste 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 
Schmankelmenu, groot 
salade buffet, live muziek;

• Candlelight-Diner;
• Fakkel-wandeling met 

tussen stop voor een 
Jägerthee;

• Reisacher advent omlijst 
met muziek in het mooie 
klooster “Reisach”;

• Rondrit met gids naar 
Reit im Winkl, Chiemsee 
en aansluitend Kaiser-
schmarrn" in hotel;

• Vrije gebruik van de 
 wellness, 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,-;
• Annulatie- en
 reisbijstandsverzekering.

Dit is een familiaal hotel, 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: 
Ontbijtbuffet. Er is een begeleide rondrit naar Oberaudorf en het ski- en wandel-
paradijs Sudenfeld. We genieten onderweg van een begroetingscoctail. Daarna 
 rijden we naar Bayrischzell aan de Tegernsee. Vrije lunch in Bräustuberl Tegersee. 
Terugrit met een pauze in Kufstein. ’s Avonds Bayerische Schmankerl menu met 
live muziek.

3de dag: 
Ontbijtbuffet. We rijden richting van de Alpen, Innsbruck. Onze gids maakt een wan-
deling langs de voornaamste gebouwen zoals het gouden dak. Vrije lunch. U kan hier 
genieten van de mooie gebouwen, de Maria-Theresiastraat … ’s Avonds  Candle- 
Light – Diner in het hotel. Na het avondmaal maken we nog een fakkelwandeling. 

4de dag: 
Ontbijtbuffet. Vandaag maken we een rondrit via Reit im Winkel, Chiemsee (wan-
neer mogelijk maken we een boottocht – vrij), Walchsee. Nadien rijden we naar 
Rosenheim voor een bezoek aan de kerstmarkt en de mooie winkelstraatjes, enig 
versierd. In de late namiddag krijgen we en Kaiserschmarrn (een soort pannen-
koek) in het hotel. Na het avondmaal gaat het richting Reisacher voor het advents-
moment in de kloosterkerk. Op het programma staat dit jaar een Kerstverhaal met 
kerstliederen, een harpeniste en kamermuziek brengen dit geheel tot een onver-
getelijke avond.

5de dag: 

Ontbijt. Via München - Frankfurt - Keulen - Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

€ 395,- pp

Datum 11 december
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 5 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

WILDER KAISER 5 DAGEN DUITSLAND  ADVENT IN WILDER KAISER
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WILLINGEN 8 DAGEN DUITSLAND WANDELPARADIJS
 
SAUERLAND



WILDER KAISER 5 DAGEN DUITSLAND  ADVENT IN WILDER KAISER
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WILLINGEN 8 DAGEN DUITSLAND WANDELPARADIJS
 
SAUERLAND

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 mor-
gens; 

• Welkomstaperitief;
• Kamer met douche, WC, 

haardroger, telefoon, 
radiowekker, TV, kluis;

• Gebruik zwembad, 
sauna, infraroodcabine 
en stoombad;

• 1 x welkomstmenu: 
soep, saladebuffet, 
hoofdgerecht 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,-; 
• Annulatie- en
 reisbijstandsverzekering.

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***

23

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.

Datum 17 juli
Vertrek Deinze 08u00 - Garage De Globetrotter
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 35 p.p.

€ 495,- pp



ANDORRA 9 DAGEN ELBA 10 DAGEN TOSCAANSE ARCHIPEL -  EEN PARELTJE IN DE MIDDELLANDSE ZEE
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4de dag:
Een zeer aangename dag gevuld met Spaanse ingrediënten. Eerst 
brengen we een bezoek aan de grote romaanse kathedraal, de mooie 
kloostergang en het diocesaans museum waar we één van de oudste bijbels 
kunnen bewonderen. Die dag genieten we ook met volle teugen van de Spaanse 
marktsfeer, met heel veel lokale producten, kaas, charcuterie, kersverse groenten 
en fruit, bloemen, olijven enz. Een kijkje in het Olympsich Parc del Segre (kayak-
canoë) is tevens een aanrader. Middagmaal is voorzien in een klein Spaans 
bergdorpje. Namiddag  tijd om dit middeleeuws dorpje Os de Civis te verkennen.

5de dag:
De Cerdanya is een prachtige zeer brede vallei, de ene helft in Frankrijk, de 
andere helft in Spanje, vandaar de naam 2 Cerdanyes. Deze streek geniet de 
meeste uren zonneschijn in heel Europa en is sinds eeuwen bekend voor zijn 
therapeutische deugden. In de voormiddag vertoeven we in Mont Louis, een 
prachtig voorbeeld om de militaire bouwkunst van Vauban goed te vatten. 
We bezoeken de ‘put van de gestrafte’ in de kazerne waar nog steeds 
paracommando’s opgeleid worden en aansluitend bekijken en begrijpen we de 
werking van de eerste zonneoven met dubbele weerkaatsing. Middagmaal is 
voorzien in de Spaanse Cerdanya. Prachtige zichten op de indrukwekkende 
bergketen Cadi. In de namiddag maken we een rustige wandeling rond het 
stadsmeer van Puigcerda.

6de dag:
Vrije dag. Middagmaal in het hotel. Natuur- en sportliefhebbers kunnen naar 
gelang,  een rustige of stevige wandeling maken in de nabije vallei van Incles, een 
stukje ongerepte natuur waar geen nieuwbouw is toegelaten.

7de dag: 
Via Puymorens en Col de Toses bereiken we Ribes de Freser, een echt bergdorp 
in de Catalaanse Pyreneeën. Hier nemen we een tandradtrein dat ons naar het 
bedevaartsoord Nuria brengt. Middagmaal boven in het klooster. Bezoek aan de 
hoofdkerk, de kapel van St Gilles, een wandeling rond het meer, rit met de 
telecabine naar Pic d’Agila. Er is heel wat te doen in het prachtige hooggebergte.

8ste dag:
Shopping voormiddag in de hoofdstad Andorra. Tegen 13 uur worden we 
verwacht in Ransol. Aperitief staat gekoeld klaar en we genieten van een echte 
barbecue in volle natuur. Een niet te vergeten namiddag. Afscheidwoord met 
drankje.

9de dag:
Ontbijtbuffet, ‘morgensvroeg vertrekken we uit onze verblijfplaats richting Deinze 
met de nodige stops onderweg.

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 worden 
eerst de kamers verdeeld, daarna volgt er de nodige uitleg 
van het hotel, de omgeving en het programma. 
Avondmaal en overnachting in Hotel Xalet Montana****.

3de dag:
De drie valleientrip biedt een volledig overzicht van de 
Andorraanse valleien. Bezoek aan het miniatuurmuseum 
met een rijke collectie aan piepkleine kunstwerkjes bvb een 
zwaluwennest in de helft van 1 klaprooszaadje. Aansluitend 
een begeleide wandeling door het dorpje Ordino. Daarna 
bergrit tot op de Coma van Arcalis, aankomst Tour de 
France 10/07/2016. Kleine wandeling langs de ijzerroute. 
Middagmaal is voorzien in La Massana. Na de middag 
beklimmen we de Coll de la Botella, oude smokkelroute en 
tevens hoogst berijdbare weg in Andorra. 
Op de terugweg naar hotel gebruiken we de envalira-
tunnel.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;

• Verblijf in half pension 

vanaf de 1ste dag 

avondmaal tot het ontbijt 

van de laatste dag;

• Middagmalen in Andorra 

vanaf 3de tot 8ste dag;

• Water & wijn inbegrepen 

tijdens het avondmaal;

• 1 barbecue in Ransol;

• Welkomst- & afscheids-

drankje;

• BTW en baantaksen;

• Ervaren chauffeur en 

begeleider blijven bij u ter 

plaatse;

• Vrij gebruik van sauna, 

 jacuzzi en zwembad.

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven en 

dranken;

• Middagmalen 1ste en 

laatste dag;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 135,-;
• Annulatie- en
 reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart

Munteenheid:
• Euro

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, 

kluis, satelliet TV en telefoon.

Datum 26 augustus
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 30 p.p.

€ 830,- pp



ANDORRA 9 DAGEN
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 
weersomstandigheden.
Volgende uitstappen staan op het programma:
• Portoferraio, de hoofdstad met zijn geschiedenis uit de napoleontische tijd.
• 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 verschei-
dene 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 
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.

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 

 reisleider blijven bij u ter 

plaatse.

Niet inbegrepen: 

• Lunches;

• Dranken bij de 

 maaltijden;

• Persoonlijke uitgaven;

• Alle inkomgelden, 

 boottochten, musea,…

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 210,-;

• Toeslag zeezichtkamer: 

 € 145,- pp;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten:

• Geldige identiteitskaart

Munteenheid:

• Euro

Plaatselijke tijd: 

• Belgische tijd 

ELBA 10 DAGEN TOSCAANSE ARCHIPEL -  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***** 

Datum 17 september
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 65 p.p.

€ 1.275,- pp

LUXE REIS
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TOSCANE 10 DAGEN ITALIË   SCHILDERACHTIG TOSCANE EN WONDERMOOI ELBA
TOPPER

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 

middagmaal) - Basel - Brig. 

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***.
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TOSCANE 10 DAGEN ITALIË   SCHILDERACHTIG TOSCANE EN WONDERMOOI ELBA

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 belang-

rijkste 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;

• Stedentaksen;

• Overtocht Elba H/T;

• BTW en baantaksen;

• Ervaren chauffeur en 

 reisleider blijven bij u 

 terplaatse;

Niet inbegrepen:

• Dranken en persoonlijke 

uitgaven;

• Middagmalen;

• Alle inkomgelden, 

 boottochten, metro, 

 liften, treintjes, musea en 

 kastelen: € 70,- p.p.;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 265,-;

 PS.: beperkt aantal 

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Munteenheid:

• Zwitserse Frank/Euro

 € 1 = 1,08 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.
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KROATISCH “CALIFORNIË”10 DAGEN KROATIË 
SUCCES 
REIS

De Kroatische zeekust, zijn pittoreske en schilderachtige stadjes die 

zich als een parelsnoer langs de kust slingeren, zijn cultuur, krijtrotsen en 

geurende pijnbomen nemen u mee. Met zijn gastvrijheid, 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 - Villach - Bled - Ljubljana - Zagreb. 

Aankomst in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië, waar heel wat kunst en cultuur te 

vinden 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 stad 

Trogir.

Avondmaal en overnachting in hotel***.

4de dag:

Ontbijtbuffet. We rijden richting de havenstad Split voor een bezoek 

met een plaatselijke gids aan 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 Makarska rivier met zicht op de eilanden Brac 

en Hvar en de prachtige natuurvolle Neretva Delta. Avondmaal en 

overnachting in Gradac in hotel Adriatic Labineca***(*).

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 Korcula 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 Gradac in hotel Adriatic 

Labineca***(*).

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 

Gradac in hotel Adriatic Labineca***(*).
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Datum 17 augustus - 26 augustus
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.165,- pp

KROATISCH “CALIFORNIË”10 DAGEN KROATIË 

7de dag: Mostar

Ontbijtbuffet. We verkennen vandaag een stukje 

Bosnië-Herzegovina. We bezoeken Mostar met de bekende 

brug en zijn bedroevend verleden. Met een plaatselijke gids 

brengen we een bezoek aan de stad. Middagmaal. Nadien 

keren we terug naar ons hotel om te genieten van zon, zee 

en strand.

Avondmaal en overnachting in Gradac in hotel Adriatic 

Labineca***(*).

Onze service:

• Reis per luxe autocar;

• Verblijf in half pension 

1ste, 2de, 9de en 10de 

dag;

• Vol pension vanaf het 

ontbijt 3de dag tot het 

ontbijt 9de dag;

• Overnachting in 

hotels***(*);

• Boottochtje met zelfge-

brande schnaps;

• Plaatselijke gidsen (Split, 

Dubrovnik, Korcula en 

Mostar)

• Kamers met bad/ 

douche en toilet;

• BTW en baantaksen;

• 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;

• Boottocht in Dubrovnik, 

extra inkomgelden 

 ± € 20,- p.p.;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 239,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Munteenheid:

• € 1 = 7,62 HRK (Kuna)

PS: gelieve bij inschrijving 

geboortedatum + identiteits-

kaartnummer door te geven 

aub.

Hotel Adriatic Labineca****(*)

We verblijven in de Premium Kamers met alle comfort. Alle 

kamers zijn voorzien van toilet, bad/douche, TV, free wifi en 

airconditioning. Tevens is er ontbijt buffet en ook 's avonds 

geniet u van een buffet. U kan genieten van het zwembad, de 

zee en gebruik maken van de hotel faciliteiten.

Het Hotel is gelegen aan de kust en op 250 m van het center 

van Gradac. De Premium kamers zijn volledig gerenoveerd in 

2006 en liggen op 50 m van het hoofdgebouw. De villa design 

is Dalamatisch met 2 verdiepingen en iedere kamer heeft een 

mooi terras met zeezicht.

Datum 17 augustus
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 35 p.p.

€ 1.280,- pp

8ste dag: 

Ontbijt. In de voormiddag maken we een 

boottochtje om de romantische kanalen en moeras-

sen 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. Het gebied her-

innert ook aan rijstvelden en we zien de talrijke mandarijnenboompjes. 

Middagmaal. In de namiddag gaat het dan via de Dalmatische havenmetro-

pool Split naar Zadar. Bezoek aan deze stad. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.

9de dag:

Ontbijtbuffet. 

We vangen onze terugreis aan via Zagreb - Passau - Regensburg. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.

10de dag: 

Ontbijtbuffet. Nürnberg - Würzburg - Köln - Aachen - Antwerpen - Deinze en 

de verschillende afstapplaatsen.
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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 - 8ste dag: Uitstappen

Zadar: Vandaag bezichtigen we de parel van de Kroatische geschiedenis en cul-

tuur. De oude havenstad ontvangt u met haar levendige geschiedenis en natuur-

schoonheid. De 3000 jarige wisselende geschiedenis van de stad 

spiegelt zich in talrijke historische gebouwen in Venetiaanse bouw-

stijl. Smalle steegjes, vele mooie stadsparken, gemoedelijke terras-

jes 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 buiten-

gewone 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 econo-

mische en toeristische transitstad. Vanuit de haven kunnen namelijk 

meerdere Adriatische eilanden en Italiaanse steden worden bereikt. 

De stad is de belangrijkste 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.
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Datum 10 september - 19 september
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 35 p.p.

€ 875,- pp

KROATIË 10 DAGEN KROATIË HET ZONNETERRAS VAN EUROPA

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. Aan vruchtbare gebieden en 

beschutte bochten treft men dan ook olijven, vijgen en wijn-

gaarden aan. Het is één van de visrijkste gebieden in de 

Adratische kust. 

Aan boord van een schip ontdekken we deze prachtige eilan-

dengroep.

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 10 september 
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 35 p.p.

€ 880,- pp

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****;

• Alle uitstappen zoals in 

het programma;

• Ervaren chauffeur en 

gids blijven bij u ter 

plaatse.

Niet inbegrepen:

• Drank en persoonlijke 

 uitgaven;

• Extra gidsen;

• Boottochten, overtoch-

ten en inkomgelden;

• Alle middagmalen;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 210,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Munteenheid:

• € 1 = 7,62 HRK (Kuna)

PS: gelieve bij inschrijving 

geboortedatum + identiteits-

kaartnummer door te geven 

aub.
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POLEN 10 DAGEN 
GDANSK - KRAKAU - WARSCHAU - AUSCHWITZ - WROCLAW

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 - Fürstenwalde 

Deinze - Antwerpen - Eindhoven- Duisburg - Hannover - Berlijn - Fürstenwalde. 

Avondmaal en overnachting in hotel****. 

 

2de dag: Fürstenwalde - 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 portret-

ten 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 stad-

huis. 

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 in Gdansk het volledig gere-

construeerde historische stadscentrum. Centraal ligt de lange Markt 

met het gotische stadhuis, 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 kust-

stad aan de Oostzee. 

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

 

4de dag: Gdansk - Malbork - 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 via de autostrade en 

het Poolse binnenland naar de hoofdstad Warschau. 

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

 

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 toe-

ristische 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 monument van de Onbekende Soldaat. Vrije tijd. 

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

 

6de dag: Warschau - Czestochowa - Krakau 

Ontbijtbuffet. We vertrekken vandaag naar Czestochowa, het 

belangrijkste bedevaartsoord van Oost-Europa. Bezoek aan het 

icoon Matka Boska Czestochowska, de Zwarte Madonna in het To
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Datum 17 augustus - 26 augustus
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.070,- pp

POLEN 10 DAGEN 
GDANSK - KRAKAU - WARSCHAU - AUSCHWITZ - WROCLAW

Datum 17 augustus
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.070,- pp

heiligdom van Jasna Gora. Dit icoon wordt in Polen 

vereerd als een koningin en als 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; 

• 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.

• Audio systeem per per-

soon voor de volledige 

reis; 

• Ervaren chauffeur en gids 

blijven bij jullie gedurende 

de reis; 

Niet inbegrepen: 

• Dranken aan tafel; 

• Persoonlijke uitgaven; 

• Middagmalen; 

• Alle inkomgelden, 

 extra gidsen, liften, 

 boottochten: 

 ± € 75,- p.p.; 

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 360,-; 

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

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 - Leipzig

Ontbijtbuffet. Bezoek aan Wroclaw of Breslau 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 Leipzig in hotel****. 

 

10de dag: Leipzig - Deinze 

Ontbijtbuffet. Terugreis via Leipzig naar Kassel, vrije lunch langs de snelweg. 

Door het Ruhrgebied naar Eindhoven en Antwerpen. Aankomst in Deinze en 

de verschillende 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. 
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Castle. Na ons bezoek rijden we verder, naar ons hotel in 
de buurt van Pitlochry, gelegen in de Tummel vallei.
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

3de dag:
Na een lekker en stevig ontbijt verlaten wij Pitlochry. Onze 
reisdag voor vandaag staat volledig in het teken van de 
natuurpracht van Schotland. We rijden door prachtige val-
leien (Glenn's) en meren (Loch's). Ons eerste natuurwonder 
zal Queens view zijn. We rijden verder door het mooie hei-
delandschap van Rannoch Moor tot Rannoch station. Het 
is een tussenstop plaats van de West Highland Way, een 
trektocht van 180 km. We zetten onze weg verder richting 
de Trossachs en de bekende Glenn Coe. Voor we die vallei 

SCHOTLAND 9 DAGEN ONTDEKKINGSREIS MET HARRY POTTER TREIN + EILAND SKYE + MILITAIRE TATTOO 

1ste dag:
Via Deinze - Antwerpen - Breda en de Belgische en Nederlandse autostrade naar 
IJmuiden. Wij nemen ook de tijd om te lunchen onderweg. In IJmuiden schepen 
we in op de cruiseferry van DFDS die ons tot in Newcastle upon Tyne zal varen. 
Avondmaal en overnachting in 2-persoons buitenkajuiten.

2de dag:
Ontbijtbuffet aan boord. We verlaten de haven en rijden via Hexham en evenwijdig 
met de muur van Hadrianus richting Carlisle. We rijden ook over het noordelijkste 
deel van het Pennines gebergte, de zogenaamde ruggengraat van Engeland. We 
komen in het grensgebied van Schotland waar wij halt houden in Gretna Green. 
Als we geluk hebben kunnen wij een huwelijk bijwonen in de Old Blacksmith's 
Shop. Na al die plechtigheden zetten we onze weg verder richting Glasgow tot in 
Stirling. Het is tijd om een bezoek te brengen aan het prachtig gelegen Stirling 

inrijden houden we nog een stop in Killin. Na al die natuurpracht van 
vandaag komen we aan in het hotel in de omgeving van Fort William. 
Avondmaal en overnachting in Hotel***.

4de dag:
Vandaag staan er twee hoogtepunten op het programma, de treinrit 
met de 'Jacobite Steam train' de trein uit de films van Harry Potter. 
En een bezoek aan 'Eilean Donan' één van de beroemdste kastelen 
van Schotland. We verlaten het hotel en begeven ons naar het 
station van Fort William. We nemen plaats in de mooie wagons van 
de Jacobite.  We rijden al stomend door prachtige Glenn's, over 
imposante bruggen en pittoreske dorpjes. Terwijl we nog aan het 
wegdromen zijn van de prachtige natuur, maakt de stoomfluit van de 
Jacobite ons er attent op dat wij het havenstadje Mallaig naderen.
Het is hier in Mallaig dat wij de Ferry nemen naar Armadale gelegen 
op het eiland Skye. Nadat we Skye verlaten via de brug in Kyle of 
Lochals brengen we een bezoek aan Eilean Donan. Na het bezoek 
vervolgen wij onze weg naar het hotel in de omgeving van Aviemore. 
Avondmaal en overnachting in 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 
rijden we richting Ullapool, een pittoresk havenstadje in het hoge 
noorden van Schotland. We rijden door één van de mooiste en een-
zaamste streken van de Schotse Highlands: de kusten van Little 
Loch Broom en Gruinard Bay zijn echt onvergetelijk. We lunchen en 
verblijven een uurtje in "Inverewe Gardens", een subtropische tuin 
met een onvoorstelbare bloemen- en plantenpracht. 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 bewonderens-
waardig: het Cairn Gorm gebergte waarin hét skicentrum 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, 
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We rijden door de Southern Uplands, The Lowlands, 

The Highlands, Loch Ness, Edinburgh Tattoo, en een deel van de inner 

Hebriden namelijk het eiland Skye. Natuurlijk is Schotland in werkelijkheid 

veel mooier dan foto's kunnen zeggen. Maar in de loop van de 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.



SCHOTLAND 9 DAGEN ONTDEKKINGSREIS MET HARRY POTTER TREIN + EILAND SKYE + MILITAIRE TATTOO 

Hotels***(*) 

De hotels zijn voorzien van bad/douche, toilet, telefoon, TV, 

koffie- en thee faciliteiten. 's Morgens stevig ontbijtbuffet en 

's avonds menukeuze met bediening aan tafel.

 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****.

7de dag:
Ontbijt. In de voormiddag maken we een wandeling langs de 
voornaamste 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 ontdekking te gaan naargelang de eigen inte-
resse: shopping, musea, pub bezoek of eenvoudigweg genie-
ten 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 onvergetelijke Military Tattoo mee te 
maken. Avondmaal en overnachting in Hotel****. 

8ste dag:
Ontbijt. We verlaten Edinburgh voor een rit door het glooiende 
landschap van de Low lands. Voor wij Schotland verlaten 
brengen we nog een bezoek aan het gerestaureerd 
Abbotsford house van SIr Walter Scott, de grootste Schotse 

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 Ijmuiden - 

Newcastle;

• Overnachting in 2-per-

soonsbuiten kajuiten; 

met ontbijt en avond-

maal;

• Hotels***(*);

• Bezoek aan een Whisky 

stokerij;

• Militaire Tattoo;

• Stoomtrein Jacobite - 

Harry Potter films;

• Boottocht Dover - 

Calais;

• BTW & baantaksen;

• Ervaren chauffeur en 

reisleider blijven bij u de 

ganse reis. 

Niet inbegrepen:

• Dranken & persoonlijke 

uitgaven;

• Middagmalen;

• Toegangsgelden van 

bezoeken in het pro-

gramma (± € 100,- p.p.);

• Toeslag éénpersoons-

 kamer & kajuit: € 535,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Munteenheid:

• Engelse pond: 

 € 1 = 0,72 GBP

historicus en schrijver. 
Daarna naar de prachtige 
rüines van Dryburgh Abbey waar o.a. Scott 
begraven ligt. Daarna zakken we af naar een parel aan de 
Engelse kroon; het knusse universiteitsstadje Durham met zijn prachtige 
vroeg gotische kloosterkathedraal. We zetten onze tocht verder via het 
kuuroord Harrogate naar Bradford. 
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

9de dag: 
Na een heerlijk uitgebreid Engels ontbijt 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 verschillende afstapplaatsen.

Datum 02 augustus
Vertrek Deinze 11u00 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 30 p.p.

€ 1.720,- pp

VERNIEUWD
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UNIEK NOORWEGEN 13 DAGEN 

1ste dag: Deinze - Kiel

Deinze - Antwerpen - Venlo - Bremen - Hamburg - Kiel

Om 13u00 schepen we in op een luxe schip van de Color Line naar Oslo. Om 

14u00 afvaart.

Avondbuffet aan boord en overnachting in 2-persoons-buitenkajuit

2de dag: Oslo - Gjovik

Ontbijt aan boord. Om 10u00 bereiken we Oslo. We beginnen aan een 3 uur 

durende rondrit met een bezoek aan het Vikingmuseum, het Vigelandpark en de 

Holmenkollen skischans en dit onder leiding van een Nederlandstalige gids.

Vrije tijd. Rond 16u00 vertrekken we via de liefelijke rv 4 door Grønvoll, Jaren en 

Raufoss tot in Gjøvik, gelegen aan het prachtige Mjøsameer.

Avondmaal en overnachting in Quality Hotel Strand Gjøvik.

3de dag: Gjovik - 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 ver-

volgen 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 bergtoppen 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 

gletsjermeer "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 

VERNIEUWD
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UNIEK NOORWEGEN 13 DAGEN 

Hotels***(*)

Alle hotels genieten van een uitstekende luxe. 's Morgens 

is er een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds is er buffet of 

bediening aan tafel. De kamers zijn voorzien van bad/douche, 

toilet, telefoon, TV en minibar. Deze hotels staan garant voor 

een uitstekend verblijf.

Nærøyfjord. Deze staat sinds 2005 op de UNESCO-
werelderfgoed lijst en is de smalste fjord van Noorwegen. 
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 
wandeling 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 impo-
sante 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 bergplateau 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 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 éénpersoons- 

kamer & kajuit: 

 € 590,- p.p

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Munteenheid en 

betaalfaciliteiten:

• Euro, Noorse Kronen en 

Visa;

• Noorse Kronen: 

 € 1 = 9,17 NOK

• Geld voorzien voor 

Persoonlijke uitgaven 

 ± € 35,- p.p.

PS: Kleine bagagekoffer 

voorzien voor overtochten 

Kiel-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:  

Reis Mei: Thon Hotel Vettre;  Reis Juli:Scandic Victoria Hotel Oslo.

12de dag: Oslo - Kiel

Ontbijt. Vrije voormiddag. Chauffeur en reisleider blijven ter beschikking.

Om13u15 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 en de verschillende afstapplaatsen.

€ 2.225,- pp

Datum 22 mei & 12 juli
Vertrek Deinze 02u30 - Garage De Globetrotter
Duur 13 dagen
Vroegboekkorting € 75 p.p.

37



NOORWEGEN - ZWEDEN - HURTIGRUTEN 14 DAGEN 

STOCKHOLM - BOTNISCHE GOLF - LOFOTEN - FJORDEN - OSLO

1ste dag: Deinze - Brussel - Stockholm

Een autocar van de Globetrotter brengt ons naar Zaventem. Vlucht naar 

Stockholm-Bromma. 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 archi-

pel 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 verbin-

ding van de Lofoten met het vasteland, bereiken we Svolvær, hoofd-

stad van de Lofoten en gelegen op het eiland Austvågøya.

Avondmaal en overnachting in hotel.

7de dag: Svolvær

Ontbijt. Ontdekkingsreis van de Lofoteneilanden Austvågøya, 

Gimsøya, Vestvågøya, Flakstadøya en Moskenesøya en hun pitto-

reske vissersdorpjes. In Borg bezoeken we een heropgebouwde 

grote boerderij uit de Vikingtijd.

Avondmaal en overnachtng in hotel.

8ste dag: Svolvær - Ørnes

Ontbijt. We verlaten de Lofoten en nemen de ferry naar Skutvik. We 

vervolgen de E6 via Fauske tot in Bodø. We nemen de wonder-

mooie Kystriksveien of nationale kustroute langs de adembenemen-

de ruwe kust van Noord-Noorwegen tot in Ørnes, een stranddorp 

waar de tijd is stil blijven staan.

Avondmaal en overnachting in hotel.

9de dag: Ørnes - Brønnøysund met de Hurtigruten

Ontbijt. Hurtigruten 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 Ørnes naar Brønnøysund. Vertrek: 

7u15 met de MS Midnatsol. We varen langs een adembenemend 

kustgebied tussen duizenden eilanden en klippen. We zien de lich-

tende ijskap van de“Svartisen”-gletsjer. Ook het kruisen van de pool-

cirkel gaat niet onopgemerkt voorbij. Hier is het afscheid van het 
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NOORWEGEN - ZWEDEN - HURTIGRUTEN 14 DAGEN 

STOCKHOLM - BOTNISCHE GOLF - LOFOTEN - FJORDEN - OSLO

Hotels***(*)

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.

land van de Middernachtzon. Lunch aan boord. We komen 

aan in Brønnøysund om 15u45. Avondmaal en overnachting 

in het Thon Hotel Brønnøysund.

10de dag: Brønnøysund - Trondheim 

Ontbijt. We rijden verder langs de Kystriksveien tot Namsos, 

gelegen aan de monding van de zalmrivier Nams. We berei-

ken Steinkjer op de E6 en rijden verder naar de bisschops-

stad Trondheim. Avondwandeling. Avondmaal en overnach-

ting in het Scandic Nidelven Trondheim.

11de dag: Trondheim - Røros - Elverum - Hamar

Ontbijt. We starten onze dag met een kleine rondrit door 

Trondheim. We vervolgen onze weg door het vrijwel onbe-

woonde Gausdal en bezoeken het historische mijnstadje 

Røros. Røros staat op de lijst van het UNESCO-

werelderfgoed. Daarna gaat het verder door het Glommadal. 

Hier stroomt Noorwegens langste rivier de Glomma. Ons 

eindpunt van de dag is het Mjøsameer, het grootste meer van 

Noorwegen. Avondmaal en overnachting in het First Hotel 

Victoria Hamar.

12de dag: Hamar - Oslo

Ontbijt. Langs de E6 bereiken we de kunststad Oslo rond de 

middag. De stad wordt gerekend bij ’s werelds design-top 5. 

Onder leiding van een plaatselijke Nederlandstalige gids 

Onze service:

• Vervoer met de bus 

heen naar Amsterdam;

• Vlucht Amsterdam-

Stockholm;

• Transfer naar hotel in 

Stockholm;

• Reis per luxe autocar 

met extra beenruimte;

• Logies op basis van half 

pension;

• 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;

• BTW en baantaksen;

• Ervaren chauffeur en 

reisleider gedurende de 

ganse reis.

Niet inbegrepen:

• Drank aan tafel;

• Middagmalen;

• Persoonlijke uitgaven;

• Toeslag éénpersoons- 

kamer & -kajuit € 740,-; 

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Munteenheid en 

betaalfaciliteiten

• Euro, Noorse Kronen en 

Visa;

• Noorse Kronen: 

 € 1 = 9.17 NOK

•  Zweedse kronen:

 € 1 = 9,31 SEK

• Geld voorzien voor 

 persoonlijke uitgaven: 

 ± € 35,- p.p.per dag.

• Max 20 kg bagage p.p.

PS: Kleine bagagekoffer

voorzien voor overtocht

Oslo-Kiel.

bezoeken we enkele kunstwerken. Een schitterend 

gebouw op Tjuvholmen is van de wereldberoemde architect 

Renzo Piano, die ook het Centre Pompidou in Parijs op zijn naam heeft 

staan. In 2012 werd er het Astrup Fearnley museum in geopend. Ook de 

supermoderne Holmenkollen skischans van de hand van een Belgische 

architect is meer dan een bezoek waard.

Avondmaal en overnachting in Scandic Victoria Hotel Oslo.

13de dag: Oslo - Kiel

Ontbijt. Vrije voormiddag in Oslo. Chauffeur en reisleider blijven ter beschik-

king. Om 12u30 inscheping op een luxe schip van de Color Line met vertrek 

om 14u00. We verlaten Noorwegen via de imposante 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 23 juni 
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
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 - Gjøvik

Ontbijt aan boord. Om 10u00 bereiken we Oslo. We beginnen aan een 3 uur 

durende 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 Gjøvik.

Avondmaal en overnachting in Quality Hotel Strand.

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 

beroemde 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 maalstroom 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 “eilan-

den der goden”. Daartussen bevinden zich pittoreske vissersdorp-

jes. Aankomst in Svolvær rond 12u00. Om 13u00 maken we een 

boottocht 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 Hurtigruten, de postboot en 

de levensader van Noorwegen. We varen langs de Noorse kust en 

ontdekken zijn scherenkust, fjorden, het unieke lichtspel, de authen-

tieke sfeer en de eindeloze rust. Middagmaal aan boord. We leggen 

aan in het haventje Finnsnes. Midden in deze wilde natuur vormt 

Tromsø een stedelijke oase. Tromsø is de grootste stad van Noord-
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NOORDKAAP + LOFOTEN 15 DAGEN SCANDINAVIË 

Hotels*** (*)

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.

Noorwegen en wordt wel eens “Parijs van 
het Noorden” genoemd. Wij komen aan in Tromsø om 14u30. 

Avondmaal en overnachting in het Scandic Grand Tromsø.

9de dag: Tromsø - Honningsvåg
Ontbijt. Vandaag is het de laatste etappe naar het noordelijk-
ste punt van Europa, de Noordkaap. Een dag door een 
indrukwekkende toendra. We zien ook de “Lyngenalpen”, één 
van de mooiste berggroepen van Noorwegen. We rijden door 
de tunnel- en brugverbinding FATIMA naar het eiland 
Magerøya, waarop 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 cen-
trum 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, waar-
van 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;

• Vlucht Stockholm-Zaventem

• Transfer van Zaventem 

naar Deinze;

• Logies op basis van half-

pension;

• Ingang in Oslo in het 

Fram en Vikingmuseum;

• Ingang stadhuis 

Stockholm;

• Ingang in het Poolcirkel-

Center;

• Ingang op de uitkijktoren 

in Kuopio;

• Plaatselijke gids in Oslo, 

Helsinki en Stockholm;

• Alle boottochten;

• Middagmaal op de 

Hurtigruten;

• 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;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

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 = 9.17 NOK

•  Zweedse kronen:

 € 1 = 9,31 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 poolcirkel, 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 richting luchthaven Bromma voor een lijnvlucht naar Brussel. 

Een autocar van de Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.
€ 2.385,- pp

Datum 6 juni 
Vertrek Deinze 02u30 - Garage De Globetrotter
Duur 15 dagen
Vroegboekkorting € 75 p.p.
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1ste dag: 

Deinze - Antwerpen - Arlon - Luxemburg naar Strassbourg, 

Colmar, Mulhouse en Bazel. Via de grens in Zwitserland 

naar Zürich. We buigen af naar het Vierwoudstedenmeer 

richting onze verblijfplaats Hergiswil. Het hotel ligt zonge-

richt op 10 minuten rijden van Luzern. De attractie van het 

stadje is de glasfabriek met bijhorend museum. Het stadje 

ligt aan een baai dicht onder de Pilatus. Aan de oevers van 

het meer zijn er wandelmogelijkheden, kan men surfen of 

genieten van een aperitiefje op het terras.

Avondmaal en overnachting in Hotel****.

2de dag: 

Ontbijtbuffet. In de voormiddag varen we met de boot van 
Hergiswil naar Stansstad. Met de postbus gaat het verder naar 
Bürgenstock, een luxueus vakantieoord en traditionele stek voor 
de jet set. Er woonden al vele beroemdheden waaronder Sophia 
Loren en Audrey Hepburn. Je krijgt er op 600 meter hoogte 
prachtige uitzichten op het Vierwoudstedenmeer, de Pilatus en de 
Rigi. In de omgeving bevindt zich de historische Hammetschwand-
lift. Die brengt ons in 1 minuut naar een indrukwekkend 
uitzichtplateau. Na een wandelingetje van circa 2,5 km gaat het 
met het tandradtreintje terug naar beneden. We nemen de trein 
terug naar Hergiswil. Vrije tijd.
Avondmaal en overnachting in hotel****. Bij goed weer kunnen we 
een paar uurtjes boven blijven. De lift brengt ons van 961 m naar 
1.114 m.

3de dag: 

Ontbijtbuffet. Met de trein sporen we van Hergiswil naar Stans. 
Een interessant dorpje met prachtige barokke kerk en interessante 
gebouwen zoals het middeleeuwse Höfli. Voor de middag bereiken 
we na een traject van 4 km met een oude tandradbaan en 
moderne Cabrio-zweefbaan de top van de 1.898 m hoge 
Stanserhorn. Daar genieten we van een prachtig panorama op de 
gletsjers van de Titlis en het Jungfraumassief. We keren terug met 
de trein vanuit Stans naar Hergiswil. 
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

4de dag: 

Ontbijtbuffet. Vandaag brengen we een bezoek aan de eerste 
Europese bergbaan. Die brengt ons naar de bijna 1.800 meter 
hoge Rigi. We vertrekken met de trein naar Luzern en nemen daar 
de boot tot in Vitznau. We stappen daarna over op het 
tandradtreintje dat ons naar de top van de Rigi brengt. 
De landschappelijke schoonheid, de unieke flora en de prachtige 
vergezichten vanaf deze berg maken een bezoek geschikt voor 
wandelaars. Er zijn niet minder dan 100 km wandelpaden 
uitgezet. De berg beschikt per jaar over het hoogste aantal 
zonnedagen van gans Centraal-Zwitserland. We keren met de 
boot terug naar Hergiswil. 

Avondmaal en overnachting in Hotel****.

HELDENSTAD MET EEN MUZIKALE INSLAG ZWITSERLAND 8 DAGEN  DE ‘BIG FIVE’ VAN DE BERGBAANWERELD

4342
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De Rigi, Pilatus, Tirlis, Bürgenstock, Stanserhorn en Luzern onthullen 
hun geheimen Het is een tijdje geleden maar met deze nieuwe reis 

naar Zwitserland ontdekken we de wondere wereld van de bergbanen 
rond het Vierwoudstedenmeer. We maken een unieke reis waarin we 
de bergwereld op een eenvoudige manier leren bekijken. Onze route 

brengt u door een van Zwitserlands historisch meest beladen streken. 
De kantons Uri, Unterwalden en Luzern waren indertijd drie van de vier 

‘woudstreken’ die samen met Schwyz het naar hen vernoemde meer 
omringen. ‘Die Urschweiz is de reisbestemming van koningen en dichters 

uit de ‘Belle Epoque’ en heeft nog niets van haar grandeur verloren’, 
blokletteren de toeristische folders. Als echte pioniers herontdekken 
we deze prachtige bergregio vanuit het sublieme Seehotel Pilatus**** 

in Hergiswil. We reizen vanuit het hotel afwisselend met trein, boot, 
kabelbaan, tandradtrein en lift als pioniers door de streek waar Schiller, 

Goethe en Mark Twain hun sporen hebben achtergelaten. We doen 
dat stressvrij want je kan in het hotel genieten van het Aqva Romana 

Wellness Resorts met groot zwembad, massage bad, Finse en bio sauna, 
kuur- en borrel bad, zonneterras met fitness-center en nog veel meer. 

Ben je enthousiast over al de avonturen die je mag meemaken dan krijg je 
van de hoteleigenaar een ‘Bergbaandiploma’ als afscheidsgeschenk. 

Kortom een exclusieve reis .

NIEUW



HELDENSTAD MET EEN MUZIKALE INSLAG ZWITSERLAND 8 DAGEN  DE ‘BIG FIVE’ VAN DE BERGBAANWERELD

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Half pension vanaf de 

eerste dag ’s avonds tot 
het ontbijtbuffet van de 
laatste dag;

• 1 feestmenu en op de 
andere avonden keuze 
voor het hoofdgerecht 
en dessert;

• Kamers met bad/ 

douche, toilet, internet-
verbinding, satelliet-tv;

• BTW en baantaksen;
• Hotel**** met gratis 

internet;
• Vrij gebruik van alle spa 

faciliteiten van het hotel;
• Vrij gebruik van alle 

bergbanen, liften, treinen 
enz… zoals beschreven 
in het programma;

• Vrij gebruik van alle ver-
voerkosten naar de Big 
Five;

• Wandelkaart van de 
omgeving;

• Diploma bij de terugreis;
• Ervaren chauffeur en 

gids bij terplaatse.

Niet inbegrepen: 
• Drank en persoonlijke 

uitgaven;
• Alle middagmalen;
• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 130,-;
• Annulatie- en reis-         

bijstandsverzekering.

Reisdocumenten: 

• Geldige identiteitskaart

Munteenheid: 
•  Zwitserse frank/Euro

 € 1 = 1,08 CHF

Seehotel Pilatus****

Een 4-sterren hotel gelegen op een buitengewoon mooie 

plaats direct aan de oever van het Vierwoudstedenmeer. 

Een zeer verzorgde accommodatie met een prachtig park, 

70 kamers en 2 suites met uitzicht op het meer of op de 

bergen, restaurants en eetzalen met een geweldig uitzicht 

en een groot badcentrum. Het Seehotel Pilatus Hergiswil ligt 

midden in het idyllische hart van Centraal-Zwitserland, dicht 

bij de A2 en slechts 10 minuten van de lichtstad Luzern.

Er is een overdekt zwembad, sauna, spa en fitnesscentrum, 

met zonneweide en een eigen strand. Twee restaurants in het 

hotel en het eetterras bieden al het culinaire genot dat uw 

hartje begeert.

Er is een heerlijk ontbijtbuffet, en ‘s avonds een verzorgde 

maaltijd. Er heerst een rustieke sfeer in dit restaurant voor 

fijnproevers met zijn verzorgde service. Geweldig uitzicht op 

het meer begeleidt hier uw smaakgenot.

434342 € 1.150,- pp

Datum 30 juli & 24 september
Vertrek Deinze 06u00 - Garage De Globetrotter
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

5de dag: 

Ontbijtbuffet. Vandaag maken we de koningsetappe naar de 

Pilatusberg en Luzern. We varen eerst tot in Hergiswil en 

nemen dan de trein naar Alpnachstad om dan met de steilste 

tandradbaan ter wereld in iets minder dan een uur naar boven 

te sporen. Het stijgingspercentage bedraagt 48 procent en 

het treintje brengt ons van 440 meter hoogte naar 2.073 

meter. De Pilatus dankt zijn naam aan de legende dat de ziel 

van de Romeinse stadhouder na zijn dood werd verbannen 

naar de ongenaakbare berg om in sneeuw en ijs te moeten 

ronddolen. We keren terug via Kriens met een gondelbaan. 

We brengen een bezoek aan Luzern, deze prachtige stad met 

wereldberoemde Kapellbrücke en de gletsjer tuin. 

Vanzelfsprekend is er nog shopping mogelijkheid. We keren 

met de boot (bij goed weer) en anders met onze bus terug 

van Luzern naar ons hotel in Hergiswil. Avondmaal en over-

nachting in Hotel****.

6de dag: 

Ontbijtbuffet. Vandaag ronden we onze top 5-bezoeken af 

met een tocht naar de gletsjerwereld van de Titlis in 

Engelberg. We sporen met de trein naar Engelberg dat aan 

de voet van de 3.039 m hoge met eeuwige sneeuw bedekte 

berg Titlis ligt. Met de eerste draaiende cabinebaan in de 

wereld gaat het in vijf minuten naar het bergstation toe op 

3.020 m. De berg- en gletsjerwereld slaat ons hier met ver-

stomming. Na de middag bezoeken we in Engelberg het 

fraaie benedictijnenklooster dat in 1120 werd gesticht ter ere 

van Maria, de moeder van Jezus van Nazareth. In de biblio-

theek steken middeleeuwse 

handschriften. We keren terug met de trein 

naar het hotel**** voor feestelijk avondmaal en overnachting.

7de dag: 

Ontbijtbuffet. Je kan genieten van je vrije tijd. 

Avondmaal en overnachting in Hotel****.

8ste dag: 

Na het ontbijtbuffet keren we uitgerust terug naar België. Vrij middagmaal in 

de buurt van Colmar of Straatsburg. Kort bezoek. Daarna terug over 

Luxemburg en Arlon naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.



SALOU 10 DAGEN SPANJE SUPER HOTEL SALOU 12 DAGEN SPANJE HIER VOELEN BELGEN ZICH THUIS! 
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-Niklaas, Hotel Serwir: 12u30 

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: € 90,-; 

• Annulatie- en 

Reisbijstandsverzekering.

44 € 564,- pp

Datum 23 september
Vertrek Deinze 14u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 45 p.p.



SALOU 10 DAGEN SPANJE SUPER HOTEL

Als mooiste plaats aan de Costa Dorada kiest 

De Globetrotter al jaren voor Salou. Nog steeds is dit de ideale vakantie-

plaats 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, boe-

tiekjes, 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****.

Onze service:
• Vervoer naar Zaventem 

H/T en van de lucht-
haven in Spanje naar het 
hotel H/T;

• Kamers met airconditio-
ning, bad of douche, WC 
en flat screen TV;

• BTW;
• 20 kg bagage p.p.;
• 6 kg handbagage p.p.
• Nederlandstalige bege-

leiding blijft bij u ter 
plaatse;

• Verblijf in vol pension;
• In samenwerking met 

JetAir.

Niet inbegrepen: 

• Drank aan tafel;

• Persoonlijke uitgaven;

• Facultatieve uitstappen;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 165,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

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 airconditio-

ning, bad/ douche, telefoon, Flat screen TV en terras. 

Op het dakterras gratis ligzetels, klein zwembad en hy-

dromassage. De maaltijden zijn overvloedig en in buf-

fetvorm. Eén keer in de week is er 's avonds Cava en 

worden er speciale gerechten als zalm, scampis, kwar-

tels 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 worsten-

hoekje 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. Een super hotel! Eens je er geweest bent, 

ga je zeker nog terug.

Hotel Olympus Palace****

Heenreis: 
De autocar van De Globetrotter brengt u naar Zaventem. Hier nemen we de vlucht 
naar Reus. Transfer naar het hotel Olympus Palace****.

Terugreis: 
Transfer van het hotel naar de luchthaven van Reus. Een autocar van de 
Globetrotter brengt u terug naar de garage waar uw auto veilig geparkeerd staat.

Verblijf: 
Wij bieden u een verblijf aan in vol pension, vanaf de 1ste dag tot de laatste dag. 
Dit volgens aankomst/vertrek vluchten.

€ 930,- pp

Datum 11 september
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 12 dagen
Vroegboekkorting € 50 p.p.

Tips voor trips: 
• Montserrat: Midden in het woeste gebergte bevindt 

zich het pelgrimsoord Montserrat, dat jaarlijks bezocht 
wordt door duizenden pelgrims. 

• Barcelona: De hoofdstad van Catalonië. Bezoek aan 
de Sagrada Familia - Ramblas - Montjuïch - voetbal-
stadion F.C. Barcelona.

• Catamaran Relax: Lunch inbegrepen
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SALOU 12 DAGEN SPANJE HIER VOELEN BELGEN ZICH THUIS! 

4545



1ste dag:

Vlucht vanuit Brussel naar La Palma. Bij aankomst worden we met de bus naar 

ons hotel gebracht hotel H10 Taburiente Playa****.

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 

gids, 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
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LA PALMA 8 DAGEN SPANJE DE PRACHT VAN LA PALMA

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 nationa-

le park:“Caldera de Taburiente”. Verder langs de 

Reventonkam, Don Aguas en verschillende bergbeekjes. 

Klimmen: 100m / dalen: 900m

8ste dag

Vrije dag afhankelijk van de vluchturen. We vertrekken richting 

luchthaven voor terugvlucht naar Brussel.

De autocar van de Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Onze service:

• Transfer naar Zaventem 

H/T;

• Vluchten La Palma H/T;

• Maaltijden tijdens de 

vluchten;

• Eventuele toeslagen 

fueltaksen;

• 20 kg bagage p.p;

• 6 kg handbagage p.p.;

• Transfer in La Palma 

luchthaven H/T;

• Verblijf in H10 Taburiente 

Playa**** in half pension;

• Nederlandstalige  

begeleider;

• In samenwerking met 

Thomas Cook.

Niet inbegrepen:

• Persoonlijke uitgaven;

• Wandeluitstappen 

 vooraf te melden bij 

reservatie;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 145,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering

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 wandelschoe-

nen 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 waar-

onder een internethoek (tegen betaling), gratis wifi in de gemeenschap-

pelijke ruimtes, een mooi zonneterras met panoramisch zicht en 2 open-

luchtzwembaden. Voor eten en drinken zijn er 2 bars, een snackbar en 

een buffetrestaurant met show-cooking.

Datum 5 oktober
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

Rust €    940,- pp
Programma € 1.065,- pp
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MADEIRA 8 DAGEN ONTDEKKING VAN DE NATUUR

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: 

1ste 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 

uitgesleten 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 Vila Gele Santa Cruz****, waar we 

de hele week zullen verwend worden in een half pension of All-in formule.

2de tem 7de dag:

Je kan kiezen voor een vrij verblijf om te 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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MADEIRA 8 DAGEN ONTDEKKING VAN DE NATUUR

8ste dag

Vrije dag afhankelijk van de vluchturen. 

We vertrekken richting luchthaven voor de 

terugvlucht naar Brussel.

TOESLAG ALL INCLUSIVE: 

Eten en drinken: 

• Lunch en diner in buffetvorm

• Sandwiches, koekjes en ijsjes 10u30-18u00 

• Water, frisdranken, koffie, thee, wijn, bier en lokale (alcoholische) dranken 

10u30-23u00 

Hotel Vila Gale Santa Cruz****

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 buitengewone 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 

fueltaksen;

• 20 kg bagage p.p;

• 6 kg handbagage p.p.;

• Transfer in Madeira 

luchthaven H/T;

• Verblijf in Hotel Vila Gale 

Santa Cruz****

• Verblijf in Half Pension of 

All-inclusive

• Nederlandstalige bege-

leider;

 Niet inbegrepen: 

• Persoonlijke uitgaven;

• Eventuele Fuel toeslagen 

en taksen;

• Maaltijden op het vlieg-

tuig;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 215,-;

• Toeslag All-inclusive for-

mule: € 125,- pp

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

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. 

Hotel Vila Gale Santa Cruz in onmiddellijk aan zee gelegen. Op 
slechts ca. 100 m van het centrum van Santa Cruz met winkel-
tjes, restaurants en bars. Ca 22 km van het centrum van Fun-
chal en 2 km van de luchthaven. Het hotel heeft een zwembad 
met ligbedden, parasols en handdoeken (borg). 
Het ontbijt en diner is in buffetvorm. Het hotel beschikt over 
een buffetrestaurant met internationale keuken en terras, een 
à-la-carte restaurant met Portugese keuken en 2 bars. (cock-
tailbar en poolbar). Om te ontspannen kan je genieten in o.a. 
het binnenzwembad, bubbelbad, hamam en sauna. 
Tegen betaling: wellnesscenter met een aanbod van verschil-
lende massages en behandelingen. 

Datum 11 juni
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

rustvakantie € 1.020,- pp
programma € 1.115,- pp
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CALABRIË 8 DAGEN ITALIË WANDELVAKANTIE

Wandelen tussen het dal van Lamezia Terme en het dal van Gioa 
Tauro in het Calabrië waar de tijd 70 jaren heeft stilgestaan!

Tijdens deze wandelvakantie maakt u een reis door de tijd in het ongerepte 
Calabrië en maakt u kennis met het landleven van Calabrië. Eerst wandelen 

we in de omgeving van de Monte Contessa die de grens vormt van de 
laagvlakte van Lamezia Terme en langs authentieke boerendorpjes. We 

genieten van overheerlijke lunches. Op de dinsdag maken we de transfer 
per bus, auto of per trein van de laagvlakte van Lamezia Terme naar 
het hoogmiddeleeuwse stadje Tropea met onderweg een stop in het 

visserstadje Pizzo Calabro. We bezoeken een grotkerkje Piedigrotta en 
zetelen neer op één van de uitnodigende terrasjes voor een overheerlijk 

tartufo-ijs. Daarna bezoeken we het middeleeuwse stadje Tropea tijdens 
een leuke stadswandeling. Daarna wordt u geconfronteerd met al het moois 
bij de resterende drie wandelingen. U maakt kennis met de Monte Poro die 

neerdaalt in de laagvlakte van Gioa Tauro met schitterende vergezichten 
op Sicilië met de Etna, de grootste vulkaan van Europa en de Eolische 

Vulkaaneilanden waarvan Stromboli de meest actieve vulkaan van Europa is. 
We wandelen door een omgeving waar de boerderijen rechtstreeks uit een 

openluchtmuseum lijken te komen. U snuift de geur op van kenmerkende 
paraplu pijnbomen en de schapen. We lopen op hetzelfde pad waar in 

de 14de eeuw Basiliaanse monniken liepen op zoek naar een schuiloord. 
Hier groeven ze hun holwoningen uit en verbleven er totdat ze op de 

vlucht moesten voor het iconoclasme. Naast de aangename wandelingen 
ontbreken ook zeker niet de interessante bezoekjes aan plaatselijke 

traditionele ambachtszaakjes en een olijfperserij.

schaapsherder zullen we genieten van zijn overheerlijke schapen-
kaas, buikspek en salamie, wijn …hmm. Onderweg een prachtig uit-
zicht op de vallei van Maida en olijfgaarden die eens bezit waren van 
de vader van (voormalig) koningin Paola. Onze wandeling eindigt in 
Balzano bij de sinaasappelgaard van hulporganisatie Mato Grosso, 
waar de opbrengst van de oogst ten goede komt aan projecten 
voor weeskinderen in Peru, Brazilië etc. Picknick lunch onderweg. 
Avondmaal en overnachting in hotel Gullo**** incl ¼ltr wijn en ½ltr 
water. 

3de dag: ± 11,8km. De grootste plataan van Europa, boeren-
dorpjes, Curinga en catacombe.
Ontbijt. vertrek naar onze wandeling De Vossekuil nabij het plaatsje 
Iancanella, een lieflijk boerenplaatsje. Over een boerenpad en prach-
tige vergezichten biedt over de landerijen en de Thyrreense Zee. We 
bereiken Sant Elia, een Byzantijnse kerkruïne. De route voert door 
prachtige boerendorpjes waar de tijd heeft stilgestaan en eindigt in 
het plaatsje Curinga. (versnapering). Een leuk wandelingetje gaat 
door het historische centrum van Curinga waar we o.a. een onder-
gronds kerkhof (catacombe onder de kerk) gaan bezoeken van kar-
melietenpaters die daar een zitplaats kregen en waar het lichaams-
vocht wegliep in een bassin. De kerk en catacombe worden speci-
aal voor ons geopend. Picniclunch in het plaatsje San Salvatore (een 
soort openluchtmuseum). Avondmaal en overnachting in hotel**** 
incl ¼ltr wijn en ½ltr water.

4de dag: Transferdag van hotel Gullo**** naar hotel Santa 
Lucia**** met bezichtiging van het vissersstadje Pizzo Calabro.
Ontbijt. Op onze weg bezoek aan Pizzo Calabro. We bezichtigen er 
een uit turfsteen gehouwen grotkerkje waar Calabrische kunstenaars 
100 bijbelse figuren gehouwen hebben uit turfsteen. Indrukwekkend! 
Dan is het tijd voor een tartufo-ijs in één van de Oeritaliaanse gelate-
ria’s en / of winkelen of een bezoek aan het Aragonese kasteel. Vrije 
lunch, heerlijke visgerechten te eten bij restaurant Moby Dick aan de 
pier van Pizzo Calabro. 
Avondmaal en overnachting in hotel Santa Lucia****. 

5de dag: ± 19,8km of 11,5km. De hoogvlakte van de Monte 
Poro met schitterende vergezichten op Tropea waar de 
wandeling eindigt.
Ontbijt. Onze wandeling begint op de hoogvlakte van de Monte 
Poro met ongerepte natuur. Langs een heuvelkam met uitzicht op 

1ste dag: 
Transfer luchthaven Lamezia Terme naar hotel Gullo**** en 
wandeling door de fruitgaarden van Acconia. Tijdens de 
wandeling bezichtigen we o.a. resten van Romeinse 
baden. Overnachting en diner in hotel.

2de dag: ± 12-13,5 km - ± 4,5-5u - bergafwaarts met 
ongeveer 100m stijging. 
Verkenning van de olijfmolens en de olijfgaarden van de 
vader van koningin Paola. Ontbijt: Vertrek naar San Pietro a 
Maida voor onze wandeling langs antieke molens waar in 
de late middeleeuwen de olijven werden geperst. Bij de 
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CALABRIË 8 DAGEN ITALIË WANDELVAKANTIE

Onze service:
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Vlucht naar Calabrië H/T;
• 20 kg bagage p.p.;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Calabrië 

luchthaven H/T;
• Nederlandstalige bege-

leider;
• Hotels****;
• Alle inkomgelden en alle 

attracties zoals vermeld 
in het programma;

• Alle lunches incl. water 
en wijn;

• Toeristenbelasting in 
beide accomodaties;

• Alle verplaatsingen in 
auto, taxi of bus, nodig  
voor de wandelingen;

• Verblijf op basis van vol-
pension muv dag 4, de 
aankomstdag en vertrek-
dag. 

• Verblijf met 3 nachten in 
agriturismo Gullo**** in 
Acconia in tweeper-
soonskamer op basis 
van halfpension en inclu-
sief ¼ liter wijn en ½ liter 
water per persoon;

• Verblijf met 4 nachten in 
Santa Lucia**** in 
Parghelia op 2 km van 
Tropea, op basis van 
verblijf in een tweeper-
soonskamer, halfpension 
inclusief ½ liter water en 
¼ liter wijn.  

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Alle extra versnaperin-

gen, de lunch, tartufo-ijs 
en eventueel een lunch 
op zaterdag, afhankelijk 
van de vluchttijden;

• Hotel Santa Lucia biedt 
overdag gratis shuttle- 
service aan voor transfer 
naar het stadje Tropea 
(op vastgezette tijden) 
avond shuttle:   

 € 2,50 pp/HT;
• Alle drank tijdens de 

lunch en of diner dan de 
inbegrepen ¼ ltr wijn en 
½ ltr water. 

• Fooiengelden;
• Toeslag éénpersoons-

kamer: € 170,-; 
• Annulatie- en
 reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd 

Bezoek aan een interessant 
folkloristisch museumpje. 
In Zungri kunnen we heerlijke broodjes bestellen, 
o.a. met gegrilde biologische worstjes etc. Na de lunch 
gaan we de holwoningen bezichtigen die uitgegraven zijn door 
de Basiliaanse monniken die er woonden. 
Avondmaal en overnachting in hotel****. 

7de dag: ± 11km - 3,5uren
Ontbijt. transfer naar de Monte Poro waar we de wandeling starten naar het 
kerkje van San Carmelo, de beschermheilige van de schapen. We pauzeren 
bij een bar waar u de allerfijnste grappa’s en limoncello of gewoon een 
cappuccino kunt nemen. Met uitzichten op Sicilië, de Eolische eilanden en de 
straat van Messina wandelen we bergafwaarts. Picnic tijdens de wandeling. 
We eindigen deze mooie dag in Capo Vaticano voor het adembenemende 
uitzicht op de azuurblauwe zee en de verlaten strandjes. Transfer hotel voor 
diner en overnachting. Mogelijkheid om te zwemmen in het zwembad of in 
zee. 
 
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 naar Deinze.

Hotel Gullo**** Hotel Lucia****

Het kleinschalige familiehotel 
(20 kamers) beschikt over 
een zwembad, gelegen in een 
mooi verzorgde hagentuin, 
met ligstoelen. Alle kamers 
zijn voorzien van bad/douche, 
toilet, minibar, safe, wifi 
aansluiting.

Zwembad met een 
strandpaviljoen waar per 

kamer 1 zonneparasol, 
1 ligstoel en 1 strandstoel is 

gereserveerd aan € 5,00 pdpk. 
U kunt deze faciliteiten ter 

plekke bestellen en betalen.  

Datum 11 september
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

€ 1.240,- pp 51

de heuvels van de vlakte, over een zandpad en 
langs panoramische routes. Een tussentijdse stop in bar 
doet ons goed. Via de flanken van de hoogvlakte wandelelen 
we naar Drapia waar we een betoverend uitzicht hebben op 
Tropea. Stadswandeling met bezoek aan het plaatselijke kerk-
hof. 
Terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting. 

6de dag: ± 18,5km of 11km.
Ontbijt. Naar Papaglionti Vecchio waar onze wandeling “in het 
spoor van de Basiliaanse monniken” begint. We volgen het 
voormalige oude karrespoor (is nu een verhard pad) door een 
landschap waar sinds de late middeleeuwen nog niets veran-
derd is. Een oase van groene begroeiing, statige olijfbomen 
en diverse fruitbomen. Met dorpjes en boerderijtjes gelegen 
op de heuvels die kenmerkend zijn voor het landschap van 
deze regio, opgetrokken uit leem. In San Giovanni wacht ons 
een heerlijk glas wijn, bier of koffie. We wandelen naar 
grotwoningen van de monniken. 



NIEUW

KAAPVERDISCHE EILANDEN 8 DAGEN ZON, ZEE, STRAND RHODOS 8 DAGEN GRIEKENLAND  

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 schitterende hotel is gebouwd op het nog ongerep-
te eiland Boa Vista en staat bekend om zijn eindeloze 
duinen. Hotel Royal Decameron Boa Vista is de ideale 
plaats om te genieten van zon, zee en strand. Hier kan 
je schitterende strandwandelingen maken. Luilekkeren 
aan het zwembad, genieten van heerlijke, gevarieerde 
buffetten. Rustig, direct aan het brede fijn zandstrand 
en slechts op 10 km gelegen van Sal Rei. Het hotel 
beschikt over 300 kamers, lift, bibliotheek, discotheek, 
shops, kapper, doktersservice en een wellnesscen-
trum, internethoek & wifi in de lobby (tegen betaling). 
Buffetrestaurant met terras, à-la-carte restaurant en 
4 bars. Er zijn 2 zoutwaterzwembaden waarvan 1 met 
bubbelbad & animatie en 1 relax). Gratis ligzetels, 
parasols en handdoekenservice aan het zwembad en 
het strand. Mits betaling kan je gebruik maken van het 
 wellnesscentrum met o.a. stoombad en massages.

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, telefoon, satelliet-tv, frigo, 
safe (betalend) en balkon of terras.

Hotel Royal Decameron Boa Vista****REIS MET ALL INCLUSIVE GOLD FORMULE!

Eten en drinken: ontbijt, lunch en dinerbuffet, diner à-la-carte, snacks in de beach-

bar (12u-17u), lokale (alcoholische) dranken (10u – 24u), fles water bij aankomst.

Sport en ontspanning: aerobics, basketbal, beachvolleybal, fitness, tafeltennis, 

tennis (2 courts mét reservering), voetbal, waterpolo, aquafit.

Animatieprogramma overdag en ’s avonds.

Tips voor trips:
• Eilandrondrit - 1/2 dag of een volledige dag;
• Bezoek aan 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 Hotel 

Decameron Boa Vista**** 
in ALL INCLUSIVE 
GOLD FORMULE;

• 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;
• Uitstappen;
• Toeristen Tax € 2,- p.d./ 

p.p. terplaatse te betalen;
• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 210,-;
• Annulatie- en
 reisbijstandsverzekering.

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 lucht-
haven, in de banken of in 
de hotels maar meestal 
kan je ook gewoon met 
euro's betalen. Contant 
geld is er het beste 
betaalmiddel aangezien 
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

Datum 17 maart
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 

1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

€ 1.061,- pp52
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Onze service:

• Vervoer naar Zaventem 

H/T;

• Vlucht H/T Rhodos;

• Transer H/T naar het 

hotel in Rhodos;

• Overnachting in hotel 

Mitsis Faliraki Beach****;

• Regime ALL 

INCLUSIVE;

• Nederlandstalige bege-

leider;

• 20 kg bagage pp;

• 6 kg handbagage pp;

• Maaltijd tijdens de vluch-

ten;

• Eventuele toeslagen 

Fueltaksen;

• In samenwerking met 

Thomas Cook;

Niet inbegrepen: 

• Persoonlijke uitgaven;

• Uitstappen;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 160,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

 

Reisdocumenten:

• Geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• Euro

Plaatselijke tijd: 

• Belgische tijd +1 uur

Gelegen in een grote weelderige groene tuin. Nabij het 
levendige centrum van Faliraki ligt dit gerenoveerde 
strandhotel. Het hotel is onmiddellijk aan het zand-
strand gelegen. Er is een uitgebreide All-inclusive 
 formule. Het hotel beschikt over 5 à la carte restau-
rants, buffetrestaurant met show-cooking, een ijssalon/ 
crêperie & 3 bars. Er zijn 5 zwembaden. Ligbedden en 
parasols aan de zwembaden zijn gratis. Mooie comfor-
tabele kamers! 

Hotel Mitsis Faliraki Beach****(*)

1ste dag: Brussel - Rhodos

Vlucht van Brussel naar Rhodos. Met de bus worden we naar ons hotel gebracht 

waar we genieten van een ALL INCLUSIVE. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Mitsis Roda Faliraki Beach****.

2de dag tot 7de dag:

Iedere dag in het hotel geniet u van uw All inclusive. Eventuele trips worden met 

de plaatselijke gids(e) van Thomas Cook geregeld. 

Tips voor trips: 

Jeep Safari: Met een terreinwagen rijdt u langs afgelegen wegen het onbekende 
binnenland van Rhodos in. Onderweg heeft u prachtige landschappen en kleine 
dorpjes.

Marmaris: Een daguitstapje naar Turkije. Grijp deze kans om een vreemd land te 

leren kennen. Marmaris is omgeven door groene wouden. Het is een van de 

meest geliefde vakantieplaatsen van Turkije. Wandel langs de havenpromenade en 

de mooie jachthaven. Duik in de levendige bazaar, waar u interessante inkopen 

kunt doen. Er staat u een leuke en afwisselende dag te wachten. 

Parels van Rhodos: De juweeltjes van het eiland: Lindos en Rhodos stad. 

U ontdekt het meest schilderachtige dorp op het eiland, Lindos, dat met zijn witte, 

kubusvormige huisjes een unieke charme uitstraalt. De imposante vesting die 

boven het dorp uittorent, maakt de wandeling naar boven de moeite waard. 

Fascinerend zijn de burcht en de tempel van Athena met het uitzicht over de zee 

en het binnenland. Een panoramische tocht brengt u naar de middeleeuwse stad 

van Rhodos.

Symi: Het kleinste eiland van de Dodekanesos en het juweeltje van de Egeïsche 

Zee, dat is Symi. U heeft een zicht op de dichtbijgelegen bergen van de Turkse 

kust. De kleine haven is omgeven door bontgekleurde traditionele huisjes. U ont-

dekt het dorpje en de geschiedenis van de sponsvisserij. U bezoekt ook daarnaast 

het bekende bedevaartsklooster van Panormitis.

8ste dag: Rhodos - Brussel

Transfer naar de luchthaven van Rhodos voor terugvlucht naar Brussel. 

De autocar van De Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

ALL INCLUSIVE
• Eten en drinken: Ontbijt, lunch- en dinerbuffet. Lunch 

en diner in de à-la-carterestaurants (mits reservering). 

Snacks, ijsjes en gebak in het ijssalon/crêperie 10u00-

2u00. Lokale (alcoholische) dranken 10u00-24u00

• Sport en ontspanning: Aerobics, jeu de boules, tafel-

tennis, tennis (1court), beachvolleybal, strandvoetbal, 

waterpolo, darts, animatie overdag en ‘s avonds.

RHODOS 8 DAGEN GRIEKENLAND  

Goudgele stranden, een ongerepte natuur, een gastvrije 

bevolking en eeuwenoude monumenten. De Akropolis 

van Lindos, het klooster op de Filerimosberg, kleurrijke 

dorpjes zoals Archangelos en Kamiros. Trek naar de 

prachtige stranden om te zonnen en te surfen. En kuier 

door Rhodos stad met zijn middeleeuws kasteel en leuk 

uitgaansleven. Rhodos, het grootste eiland van de 

Dodekanesos, heeft alles om je hart te veroveren. 

5353€ 965,- pp

Datum 22 mei
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.



3de dag: Washington-New York
Ontbijt in ons hotel. Daarna transfer naar de luchthaven van 
Washington voor onze vlucht met United Airlines naar New 
York. Transfer naar ons hotel in New York. In de namiddag 
voorzien wij een wandeling in Central Park. facultatief mid-
dagmaal in de stad. 
Avondmaal in New York en overnachting.

4de dag: New York
Ontbijt in ons hotel. volledige dag bezoek aan de wereld-
stad New York met officiële gids.
Inbegrepen: 
•  bezoek en beklimming van Empire State Building

• wandeling in Wall street, Times Square en Manhattan
• volledige sight seeing van de stad.
• avondmaal in een plaatselijk restaurant.
• overnachting.

Facultatief maar zeker aan te bevelen:
• 1/2 uur durende helicoptervlucht boven Manhattan en het 

Statue of Liberty. (kostprijs ± 150 $ per persoon)

5de dag: New York 
Ontbijt in het hotel. Volledige vrije dag in de bruisende stad New 
York. Avondmaal in Manhattan en overnachting. 

6de dag: New York - Orlando
Ontbijt in het hotel. Transfer naar de luchthaven van New York voor 
onze vlucht naar Orlando. Transfer naar ons hotel in Orlando. 
facultatief middagmaal. In de namiddag brengen we een bezoek 
aan een Amerikaanse Mall en Down Town Disney.
Avondmaal in een restaurant en overnachting.

7de dag: Magic Kingdom
Ontbijt in het hotel. Transfer naar één van de indrukwekkendste 
parken in Orlando: Magic Kingdom. Een hele dag genieten van de 
mooie attracties onder begeleiding van Eddy.
Middagmaal mogelijk in het park (sandwich, pizza of snack). 
Bijwonen van de Parade (één in de namiddag en één s ‘avonds). 
De Parade s’ avonds is de mooiste door zijn duizenden lichtjes en 
vuurwerk boven het Kasteel van Sneeuwwitje. Op onze terugweg 
avondmaal in een restaurant. Overnachting.

8ste dag: Epcot Center
Ontbijt in het hotel. Transfer naar het park van de toekomst: Epcot 
Center. Dit is zonder twijfel het meest adembenemende park. 
Genieten van zeeland en water met indrukwekkende attracties 
onder begeleiding van Eddy. We gaan racen op een testbaan, 
maken een echt reisje naar Mars, trekken de jungle in en beleven 
in Future World hoe de wereld er zal uitzien binnen 300 jaar. 
Facultatief middagmaal in het Park. In de namiddag maken we 
een wandeling langs het enorme meer met 12 verschillende pavil-
joenen, landen die gepresenteerd worden met films en attracties. 
Voornaamste landen zijn: Canada-Frankrijk-Italie-China-Japan-
Noorwegen en Mexico. 

U.S.A. 13
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RONDREIS  WASHINGTON-NEW YORK-ORLANDO + 4 DAAGSE CRUISE NAAR DE BAHAMAS

1ste dag: Brussel - Washington
Een autocar van De Globetrotter brengt u naar Zaventem. Vlucht vanuit Brussels 
Airport naar Washington. Transfer naar ons hotel in Washington. In de omgeving 
van ons hotel genieten we van een avondmaal. 

2de dag: Washington
Ontbijt in ons hotel. Volledige dag bezoek aan de indrukwekkende stad 
Washington met officiële gids. Panoramische rondrit in al zijn aspecten met stops 
aan Het Witte Huis-Capitool-monumenten en de voornaamste bezienswaardig-
heden van de stad (ook bezoek begraafplaats John Fritz Kennedy). Facultatief 
middagmaal. In de late namiddag transfer naar ons hotel en overnachting.
Avondmaal in de omgeving van ons hotel.

54

Washington en New York! Twee spectaculaire steden in één reis waar 

u het witte huis en het vrijheidsbeeld kan bewonderen. Onvergetelijke 

indrukken zal u terug meebrengen naar huis!

Laat je betoveren door Magic Kingdom en reis mee door de tijd tijdens 

een bezoek aan Epcot Center. Hier kom je alles te weten over de 

geschiedenis en de toekomst van de mensheid. 

Sluit deze prachtige reis af met een ontspannende cruise op de 

Bahama’s! Laat je onderdompelen in luxe en geniet volop van deze 

prachtige bestemming. 
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U.S.A. 13
 
DAAGSE

 
RONDREIS  WASHINGTON-NEW YORK-ORLANDO + 4 DAAGSE CRUISE NAAR DE BAHAMAS

Onze service:
• Transfer heen en terug 

naar Zaventem;
• Lijnvluchten Brussel- 

Washington-New York-
Orlando-Brussel;

• Seats aangewezen door 
de luchtvaartmaat-
schappij;

• Maaltijden tijdens de 
internationale vluchten;

• Alle transfers gedurende 
de volledige reis;

• Verblijf in goede hotels 
(type superieur);

• Half pension gedurende 
de volledige reis (ontbijt 
+ avondmaal);

• Vol pension gedurende 
de 4 daagse cruise naar 
de Bahama’s;

• Avondmalen in typisch 
American Restaurants;

• Toegangsticket voor de 
3 parken in Orlando 
(Magic Kingdom, Epcot 
Center en Kennedy 
Space Center;

• Toegangsticket Empire 
State Building;

• Excursies in Washington 
en New York met 
 officiële gids;

• Esta formulier
• Deskundige begeleiding 

vanaf België;
• Voorreisvergadering 

1 maand voor afreis;
• BTW;
• In samenwerking met 

Organizacion Royal.
• 23 kg bagage p.p.;
• 10 kg handbagage p.p.;

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Facultatieve uitstappen;
• Dranken bij de maaltij-

den;
• Middagmalen;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 495,-; 
• Annulatie- en 

Reisbijstands-
verzekering.

OPGELET:
• Minimum: 12 personen
• Maximum: 20 personen

Reisdocumenten: 
• Internationale reispas. 

Nog geldig tot 6 maand 
na retour;

• Esta Formulier (Visum) 
Gelieve een copy van 
uw reispas te bezorgen. 
Wij doen hiervoor graag 
het nodige; 

• Onze verkoopprijzen zijn 
berekend op basis van 
de wisselkoers van de 
amerikaanse dollar op 
datum van 24 november 
2015. Bij koerswisselin-
gen zullen, indien nodig, 
onze prijzen aangepast 
worden.

Munteenheid: 
• USD cash, gebruikelijke 

kredietkaarten

Elektriciteit: 
• 110V/120V. 
 Verloop- of wereldstek-

ker is noodzakelijk. 

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd - 6 uur

Middagmaal en 
avondmaal aan boord van 
het schip. Vertrek op 17u00 richting 
Nassau (hoofdstad).

11de dag: 
Aankomst in Nassau om 07u00 ’s morgens. In de voormiddag een excursie 
van een ½ dag op dit fascinerende eiland. Namiddag vrij voor shopping of 
zalig nietsdoen. Middagmaal en avondmaal aan boord van het schip.
Vertrek s ‘avonds om 23u59.

12de dag: 
Aankomst in Cape Canaveral om 07u00. Ontbijt op ons cruiseschip. 
Ontscheping om 10u00.  In de voormiddag een halve dag bezoek aan 
Kennedy Space Center (Nasa).
Interessant genoeg om het programma van de Nasa te bekijken met indruk-
wekkende films in 3D. Ook nemen wij plaats in een shuttle en beleven een 
lancering. Vertrek rond 16u00 naar de luchthaven van Orlando en vertrek in 
de vroege avond naar Europa (Brussel).

13de dag: Brussel 
Aankomst in de ochtend in Brussel. Een autocar van De Globetrotter brengt u 
terug naar Deinze.

Hotels: Superior klasse
Alle hotels zijn voorzien van het nodige comfort, met bad/douche, toilet, 

tv, wifi en airconditioning.

55€ 3.350,- pp

Datum 3 november
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 13 dagen

De dag wordt afgesloten met een nooit 
gezien vuurwerk op het meer met muziek en laserstralen. 
Avondmaal in een restaurant. Overnachting.

9de dag: 
Cruise van 4 dagen naar “De Bahamas” 
Verblijf in vol pension. Vertrek in Cape Kennedy om 16u00 
met het schip: “Allura of the seas“. Prachtig cruiseschip van 
Royal Carribbean International Lines. Een luxe van 4 dagen. 
We verblijven in een buitenkajuit met zeezicht. Verblijf in vol 
pension (exclusief dranken)
Programma cruise: inscheping om 12u00 ’s middags op het 
cruiseschip. Middagmaal en avondmaal aan boord van het 
schip. Vertrek om 16u30 vanuit haven Cape Canaveral.

10de dag:
Aankomst op het eiland Cococay om 08u00 ’s morgens. We 
verblijven een volledige dag op dit tropisch eilandje. 
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ST. PETERSBURG - MOSKOU 7 DAGEN 

We bezoeken de parels 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 - St.-Petersburg 

Een bus van De Globetrotter brengt ons naar Zaventem waar we de vlucht nemen 

naar St. Petersburg.  Na onze grensformaliteiten te hebben voldaan in 

St. Petersburg naar het hotel voor avondmaal en overnachting in hotel****.

2de dag: St. Petersburg 

Ontbijtbuffet. We beginnen aan een rondrit naar de bezienswaardigheden van de 

oude tsarenstad aan de Neva. Onder leiding van onze  Nederlandstalige stadsgids 

zien we het admiraal staatsgebouw, de burcht-

plaats, 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 overnach-

ting in hotel****.

3de dag: St. Petersburg

Ontbijtbuffet. 's Morgens bezoeken we het Petershof. Met de hydro-

foil gaat het naar het zomerpaleis, een verbluffende pracht en praal. 

Met een fonteinengroep die de grootste ter wereld zou zijn met meer 

dan 200 vergulde beelden. 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 dich-

ter Alexander Poesjkin, staat tevens als museumstad bekend. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.

4de dag: St. Petersburg - Moskou

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****.

5de dag: Moskou

Ontbijtbuffet. We beginnen ons bezoek in Moskou. Een stadsrondrit 

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 metrostations zijn één voor één onder-

grondse 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. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.56



ST. PETERSBURG - MOSKOU 7 DAGEN 

6de 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****.

Onze service:
• Vervoer naar Zaventem H/T;
• Vlucht Zaventem- 

St.-Petersburg;
• Vlucht Moskou-Zaventem;
• Visa voor Rusland:            

€ 135,- p.p.;
• Bezoek aan 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 middagmaal 
van de laatste dag;

• Lokale Nederlandstalige 
gidsen in St. Petersburg 
en Moskou;

• 20 kg bagage p.p.;
• 6 kg handbagage p.p.
• BTW;
• Nederlandstalige bege-

leider blijft bij u gedu-
rende de ganse reis.

• In samenwerking met 
Thomas Cook.

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: € 200,-;
• Annulatie- en
 reisbijstandsverzekering 

(verplicht).

Munteenheid en
betaalfaciliteiten:
• Roebels: aankopen in 

bankautomaten in het 
hotel met creditcard: 
alleen voor dranken. 
Soms mogelijk om in 
Euro te betalen.

• Euro om te wisselen in 
Rusland, Visa 

 en Mastercard

Plaatselijke tijd:

• St. Petersburg: + 1 uur;

• Moskou: + 2 uur.

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.

7de 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 uit-

gebreide collectie Russische schilderkunst uit de 18de tot de 20ste eeuw. 

Met werken van Vroebel, Ivanov, Repin Savrasov. Middagmaal. Nadien ver-

trekken 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 heel goeie kwaliteit. Kamers met 

bad/douche, toilet, TV, airconditioning. 's Morgens is er 

ontbijtbuffet en 's avonds buffet of verzorgd 3-gangen menu.

€ 1.690 pp

Datum 3 augustus
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 7 dagen
Vroegboekkorting € 50 p.p.
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Ontariomeer tussen 1000 eilanden. Transfer naar Ottawa 
en ons Hotel Four Points by Sheraton Gatineau. 
Avondmaal en overnachting. 

5de dag: Ottawa - Montreal (O-M)
Ontbijt. We vertrekken naar de stad Ottawa voor een volle-
dig bezoek aan de stad. Via een oriëntatietoer ontdekken 
we de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Na 
het middagmaal, vertrek naar Montreal, de culturele hoofd-
stad waar een fascinerende mengeling van stijlen uit het 
verleden en heden samengaan. Transfer naar ons hotel 
Le Meridien**** in het centrum van de stad. Avondmaal 
(vrije keuze) en overnachting.

6de dag: Montreal (O-M)
Na het ontbijt een nieuwe excursie: “VIENS VOIR MON 
MONTREAL“. Begeleid bezoek aan het oude Montreal met zijn 
oude elegante gebouwen en moderne wolkenkrabbers. Bezoek 
aan de meest indrukwekkende kathedraal in de wereld: Basiliek de 
Notre Dame van Montreal. In de namiddag bezoeken we de 
Biodôme; een uniek museum over de verschillende ecosystemen 
van Amerika. In de namiddag heeft u vrije tijd om de oude stad of 
het ondergrondse shoppingcenter te ontdekken. We wandelen in 
de namiddag vanuit het oude stadsgedeelte naar ons hotel. Vrij 
avondmaal en overnachting in Hotel Le Meridien Versailles****.  

7de dag: Region de Montreal - Saint-Alexis-das-Monts  
(± 170 km) (O-M-A)
Ontbijt. Vertrek voor een natuurtocht door wouden, bossen en 
meren! In de namiddag is de natuur helemaal voor ons. We maken 
een canovaart (± 10 personen per cano) Rabaska. Deze cano 
werd vroeger gebruikt door de stropers voor de bonthandel. 
Gewoon genieten van Canada op zijn mooist! Wij maken een eco-
logische wandeling in het groene woud met een natuurgids. 
Transfer naar ons Hotel Auberge du Lac à l ‘eau Claire met 
unieke ligging aan een meer. Avondmaal en overnachting.

8ste dag: Saint-Alexis-des-Monts/Region du Lac St.-Jean 
(± 350 km) (O-M-A)
Ontbijt. Vrije tijd in de ochtend. Middagmaal in ons hotel en 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 met een aantal typische Canadese 
opgezette dieren. In de late namiddag aankomst in St.-Felicien in 
ons Hotel Du Jardin in St.-Felicien. 

9de dag: Region Lac St Jean - Region du Saguenay 
(± 140 km) (O)
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. Vrije lunch. In Chambord 
bezoeken we een openluchtmuseum over 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 
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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! 

1ste dag: Brussel - Toronto
Vlucht vanuit Brussels naar Toronto. 
Wij worden opgewacht door onze Nederlandstalige gids in Canada. Transfer naar 
het hotel Holiday Inn in het centrum van de stad Toronto. Overnachting.

2de dag: Vrije voormiddag (O-M-A)
Ontbijt in ons hotel. In de voormiddag kunnen wij even uitslapen en recupereren 
van onze jetlag. In de namiddag plannen we een oriëntatietocht door deze kosmo-
polische stad Toronto. De zeer moderne financiële en industriële hoofdstad van 
Canada. Overnachting.  

3de dag: Toronto - Niagara Falls - Toronto (± 260 km) (O-M)
Bezoek aan de legendarische Niagara watervallen, één der mooiste natuurver-
schijnselen ter wereld. We maken een stop in Niagara-on-the-Lake. Met een crui-
seboot varen we tot aan de voet van de Falls. We bewonderen ook de watervallen 
van bovenaf. Geniet van wat vrije tijd.  Indrukwekkend! Tijdens een panoramisch 
middagmaal krijgen we de kans om de waterval te bewonderen en foto’s te 
maken. Avondmaal (vrije keuze) in een restaurant en overnachting. 

4de dag: Toronto - Thausand Islands Region - regio Ottawa (± 455 km) 
(O-M-A)
Ontbijt. We vertrekken richting Ottawa. We doorkruisen Kingston, de oude hoofd-
stad van Hoog-Canada. We maken een oriëntatietocht door deze universitaire 
stad. In Kingston, een charmant Victoriaans stadje, ontdekken we de pracht van 
een ver verleden. We bewonderen de vele gebouwen, opgetrokken in kalksteen. 
Een overblijfsel en herinnering aan een rijk British koloniaal verleden. Middagmaal 
of snack mogelijk in een typisch restaurantje in Kingston. In de namiddag rijden we 
naar het Natuurpark van de 1000 eilanden. Rondvaart aan de oevers van het 



CANADA 15 DAAGSE RONDREIS  DE HOOGTEPUNTEN VAN DE OOSTKUST
Onze service:
• Transfer Zaventem H/T;
• Lijnvlucht Brussel-

Toronto-Montreal-
Brussel;

• Seats aangewezen door 
de luchtvaartmaat-
schappij;

• Maaltijden tijdens de 
vluchten;

• Autocar met alle comfort 
gedurende 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 
Nederlandstalige gids 
ter plaatse;

• De volledige rondrit 
zoals vermeld in het pro-
gramma;

• ETA formulier;
• Deskundige begeleiding 

vanaf België;
• Voorreisvergadering 

paar weken voor afreis;
• BTW;
• In samenwerking met 

Organizacion Royal.
• 23 kg bagage p.p.;
• 10 kg handbagage p.p.;

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;

• Facultatieve uitstappen;
• Gewone seatreservatie: 

€ 40 pp H/T;
• Seats aan het raam:

 € 64 pp H/T;
• Seats aan de nooduit-

gang: € 112 pp  H/T;
• De maatlijden (vrije) en 

dranken die niet in het 
programma vermeld 
staan;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 645;-;
• Annulatie- en 

Reisbijstands verzekering.

Reisdocumenten: 

• Internationale reispas
 ETA formulier (Visum) 

Gelieve een copy van 
uw reispas te bezorgen. 
Wij doen hiervoor graag 
het nodige. 

Munteenheid: 
• CAD cash, gebruikelijke 

kredietkaarten.

Electriciteit:
• 110V/60Hz. Stekker 

Amerikaans model, 
adapter en transormator 
noodzakelijk.

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd - 6 uur.

(O-M-A):
• O: ontbijt
• M: middagmaal
• A: avondmaal

12de dag: Isle-aux-Coudres/
Baie Saint-Paul/Quebec (O)
Ontbijt. Vertrek naar het vasteland richting Baie Saint 
Paul voor bezoek aan dit kleine canadees dorpje. Middagmaal  
of snack gebruiken we in een restaurantje in het dorpje Baie Saint Paul. 
Vrije tijd. In de namiddag bezoeken we een fabriek met artisanale bewerking 
van melkprodukten. In de late namiddag transfer naar ons Hotel Le Chateau 
Laurier in Quebec. Overnachting.  

13de dag : Stad Québec (O-M-A)
Ontbijt. Québec heeft een prachtig zicht op de Sint Laurens Rivier. We bezoe-
ken de belangrijkste bezienswaardigheden van de oude stad, zoals Chateau 
Frontenac en het pittoreske oude stadsgedeelte van Petit Champlain en de 
Place Royale. Niet te vergeten zijn:  het parlement - de pleinen van Abraham 
en de Citadelle.
Het middagmaal  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 Quebec. Daar Canada gekend is voor zijn lekkere 
kreeften, voorzien wij voor iedereen een kreeftendiner! Overnachting.

14de dag: Quebec - bisonboerderij - stops in enkele typische dorpjes en 
verder naar de luchthaven van Montreal (ongeveer 270 km) (O-M-A)
Ontbijt vertrek via le chemin du Roy, de eerste aangelegde route tussen 
Quebec en Montreal. We maken een stop in Saint-Prosper voor een bezoek 
aan een bisonkwekerij. Een plaatselijke gids(cowboy) legt u de historie uit 
over deze dieren in Amerika. Wij gaan in een speciale aanhangwagen een 
soort mini-safari beleven door het aanschouwen van deze dieren. 
Middagmaal in de boerderij. We rijden verder naar de luchthaven van 
Montreal. Inschepen en vertrek naar Brussel. Vlucht is voorzien in de vroege 
avond. 

15de dag: aankomst in Brussel
Aankomst in de ochtend in Brussel.
Een autocar van De Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Hotels****

Alle hotels zijn voorzien van het nodige comfort, met bad/

douche, toilet, tv, wifi en airconditioning.VERNIEUWD

59€ 3.710,- pp

Datum 20 juni
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 15 dagen

van Ouiatchouane. Nadien vertrekken naar ons Hotel Le 
Montagnais. Overnachting en hotel. 

10de dag: Sagunay - Tadoussac - Isle-aux-Coudres 
± 230 km + ferry 15min) (O-A)
Ontbijt. In de voormiddag ontdekken we de noordzijde van de 
Saguenay met een halte in Sainte-Rose-du-Nord. Hier 
bewonderen wij de Sagenuay fjord. Vrij middagmaal.  In de 
namiddag bezoeken we Tadoussac, gelegen op de samen-
vloeiing van de rivieren Saguenay en Sint-Laurence. Dit is dé 
plaats om walvissen te spotten. We varen uit om deze reuzen 
van de zee te observeren. Quebec is één van de belangrijkste 
walvisreservaten ter 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 begeleiding. Overnachting in 
Hotel La Roche Pleureuse. 

11de dag: Isle-aux-Coudres (O-M-A)
Ontbijt. We genieten een volle dag van dit fascinerende 
eiland. Bezoek aan des Moulins de l’Isle-aux-Coudres. In de 
namiddag wandelen we over de nieuwe multi-gebruik trail 
4 seizoenen van 8.7 km lang. Na de middag bezoek aan 
cidrerie Pednault. Deze ciderie zal zijn productie voorstellen. 
Op het menu staan 4 verschillende producten voor degus-
tatie.  
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KRETA 8 DAGEN  
HET FAVORIETE EILAND VAN DE GRIEKSE GODEN. WANDELPROGRAMMANIEUW

60

Kreta, een trots, charmant en gastvrij eiland 
met adembenemend natuurschoon en een rijke cultuur. 

Zo’n 4000 jaar geleden bloeide op Kreta de Minoïsche cultuur en werden 

de paleizen van Knossos en Phaistos gebouwd. Ook de natuur van 

Kreta spreekt tot de verbeelding, met weidse zeepanorama’s, groene 

eucalyptusbossen en diepe ravijnen. In het zuiden liggen authentieke 

dorpjes als Plakias en Agia Galini, in een adembenemend landschap. De 

Kretenzische bevolking is bovendien trots, ongebonden en heel gastvrij. 

1ste dag: 

Vlucht vanuit Brussel naar Heraklion. Bij aankomst met de 

bus naar ons resort-hotel. We verblijven in het hotel 

Iberostar Creta Panorama****, waar we de hele week zullen 

verwend worden in een half pension of all-inclusive formule.

Enkele troeven van Kreta

• Mooie kusten met strandjes en baaitjes en een schitterend blauwe heldere zee

• Een indrukwekkend berglandschap en talrijke kloven waaronder de beroemde 

Samaria kloof

• Pittoreske dorpjes waar je kennis maakt met de typisch Kretenzische levensstijl

• Talrijke overblijfselen van de grote Minoïsche beschaving met als climax het 

legendarische paleis van Knossos

• De gezondste keuken ter wereld, mede door de zuiverste olijfolie

2de t.e.m. 7de dag:
Je kan kiezen voor een vrij verblijf waar je kan genieten van het 
hotel en de omgeving. Je kan ook vooraf reserveren voor het actief 
pakket. Het pakket voorziet u van prachtige wandelingen door-
heen de natuur van Kreta. Alle wandelingen zijn ideaal voor wie 
aan een rustig tempo het prachtige eiland wil ontdekken.

Wandelprogramma: 
2de dag: in het dal van de Molens
De eerste wandeling zal ons naar de streek van Rethymnon 
brengen. Op weg naar de dorpen “Xiro Chorio” en Chromonastri 
krijgen wij een eerste indruk van de kruidentuin op Kreta, evenals 
de christelijk-orthodoxe geschiedenis van het eiland. 
Nadien wandelen wij door het dal van de molens, die tot vorige 
eeuw Rethymnon van granen voorzag. 
Beklimming: ca 300m Afdaling: ca 300m Route: ca 12km 
Tijdsduur: ca 3-4 uur

3de dag: GEORGIOUPOLIS - Stille eiland wegen
De huidige wandeling begint dicht bij het dorp Georgioupolis, dat 
door Prins Georg werd gesticht. Wij wandelen langs een oude 
eiland weg, met een prachtig uitzicht op de Witte bergen. We 
komen langs de kleine dorpen Likokonitaira en Kefalas, deze wer-
den gebouwd door gevluchte communisten tijdens de burgeroor-
log om uiteindelijk Gavalochori te bereiken. 
Beklimming: ca 300m Afdaling: ca 300m Route: ca 12km 
Tijdsduur: 3-4 uur

4de dag: Moni Arkadi - Het nationale Heiligdom en symbool 
van het verzet
Vanaf Ano Viran-Episkopi, een klein dorp in de landelijke omgeving 
van Rethymnon, gaan wij langs stille veldwegen altijd maar dieper 
en hoger landinwaarts. Onze wandeling eindigt op het plateau van 
Arkadi, waar zich het oude klooster bevindt. Het nationale 
Heiligdom en het symbool van verzet tegen de Turkse bezetting. 
Beklimming: ca 500m Afdaling: ca 100m Route: ca 10km 
Tijdsduur: 3-4 uur

5de dag: Preveli - het oog van Megalou
Transfer tot het dorp Asomatos. Vanuit de in het zuiden gelegen 

kloof Kourtaliotik zou het mogelijk zijn, zo wordt er door de 



KRETA 8 DAGEN  
HET FAVORIETE EILAND VAN DE GRIEKSE GODEN. WANDELPROGRAMMA

Onze service:

• Transfer naar Zaventem 

H/T; 

• Vluchten Heraklion H/T;

• Maaltijden tijdens de 

vluchten;

• 20 kg bagage p.p;

• 6 kg handbagage p.p.;

• Transfer naar Kreta 

luchthaven H/T;

• Verblijf in Hotel Iberostar 

Creta Panorama****;

• Verblijf in half pension of 

All Inclusive;

• Nederlandstalige bege-

leider;

Niet inbegrepen: 

• Persoonlijke uitgaven;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 90,-;

• Toeslag All Inclusive: 

 € 200,- pp;

• Annulatie- en 

Reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten: 

• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid: 

• De Euro 

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd +1u.

Hotel Iberostar Creta Panorama****

Hotel Iberostar Creta Panorama heeft een bevoorrechte ligging 

aan twee prachtige kleine baaien. Het hotel heeft uitgestrekte 

en verzorgde tuinen met spectaculaire zwembaden. Het 

hotel beschikt eveneens over een overdekt zwembad. Er is 

animatie voor alle leeftijden en een gevarieerd sportaanbod. 

Verschillende watersporten mogelijk mits betaling. Het ontbijt 

en diner zijn in buffetvorm. Er is een restaurant met terras, 

taverna/snackbar, Griekse Barbecue. Tegen betaling kan je 

genieten van een sauna, bubbelbad, massages en fitness. 

ALL INCLUSIVE

Buffet. Vroeg ontbijt, laat ontbijt. O.a. Italiaanse, Griekse 

en internationale themabuffetten. 1 x per week diner met 

vast menu (met reservatie). Afternoon tea 16.00 - 17.00. 

Snacks 10.00 - 18.00. Middernachtsnacks 24.00 - 01.00. 

Ijsjes. Huiswijn, bier, fruitsappen, water en frisdranken in 

de restaurants. Huiswijn, bier, een selectie van lokale en 

internationale dranken, cocktails 10.00 - 01.30
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Datum 15 april 
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

rustvakantie €    755,- pp
programma € 1.054,- pp

 inwoners verteld, ’s nachts de geesten van de strijders te 

horen. Hier bevinden zich ook de bronnen van het Megalou 

Potamos. Van hieruit wandelen we richting het strand van 

Preveli. Na een beklimming van 20 min bereiken we onze bus 

om terug naar het hotel te rijden. 

Beklimming: ca 500m Afdaling: ca 300m Route: ca 10km 

Tijdsduur: 3-4 uur

6de dag: Imbros-kloof: 

via oude wegen richting zuidkust

Kreta is bekend voor haar talrijke kloven. Per bus gaan 

we richting het Askifou plateau en het dorp Imbros. 

Hier begint onze wandeling van vandaag. Via de kloof gaan we richting zuid-

kust. Tot aan de laatste eeuw was deze weg de oude verbindingsweg van de 

noordkust naar Chora Sfakion. Aan de haven van Chora Sfakion is eten en 

ontspanning voorzien. 

7de dag: Rustdag

Vandaag kan u genieten van een dagje rust. Volgens eigen voorkeur kunt u 

zonnebaden, shoppen of de bezienswaardigheden zelf op eigen houtje gaan 

bezoeken. In elk geval houdt u een schat aan herinneringen aan deze indruk-

wekkende wandeltochten over!

8ste dag:  Afreis

Vrije dag afhankelijk van de vluchturen. We vertrekken richting luchthaven om 

onze terugvlucht te nemen naar Brussel 
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Enkele troeven van Marmaris

• De populaire badplaats Marmaris heeft een 7 km lange promenade en biedt 

talloze mogelijkheden voor ontspanning

• Prachtige azuurblauwe baaien, afgewisseld door met pijnbomen bedekte 

 heuvels

• In de omgeving zijn er ook kleinere, maar des te leuke badplaatsen als Içmeler, 

Fethiye en Olüdeniz

1ste dag:
Vlucht vanuit Brussel naar Dalaman. Bij aankomst met de bus naar 
ons hotel. We verblijven in het hotel Pasa Beach****, waar we de 
hele week zullen verwend worden in een ALL-INCLUSIVE 
 formule. Ontvangst in het hotel door de KRAULAND-wandelgids, 
die u zal informeren over het verloop van de wandelweek. 

2de t.e.m. 7de dag:
Je kan kiezen voor een vrij verblijf waar je kan genieten van het 
hotel en de omgeving. Je kan ook vooraf reserveren voor het wan-
delpakket. Het pakket voorziet u van prachtige wandelingen door-
heen de natuur van Dalaman. Alle wandelingen zijn ideaal voor wie 
aan een rustig tempo deze prachtige regio wil ontdekken. 

Wandelprogramma: 
2de dag: GÖKOVA - Het strand van Cleopatra
Weg van de beschaving, zo lijkt het wel met onze eerste wande-
ling in het achterland van de toeristische grootstad Marmaris. 
Langs pijnbomen, aardbeistruiken en veelkleurige zonneroosjes 
ontdekken we hier de Oosterse amberboom, één van de meest 
zeldzame Europese boomsoorten. Het wandelpad brengt ons 
langs akkers naar de Golf van Gökova. Op het nabijgelegen ceder-
eiland bevindt zich wit zand, dat door Cleopatra hierheen werd 
gebracht van de Rode Zee. 
Beklimming: ca 100 m afdaling: ca 300m Route: 10km 
Tijdsduur: ca 3-4 uur

3de dag: BAYIR - in de tuin van De Kalief
Deze wandeling begint aan de fantastische Katarakten van de 
Turgut-rivier. Een aangename beklimming door een bos voert ons 
doorheen een betoverend berglandschap, een waarlijk stukje 
ongerepte natuur. Langs de verbindingsweg tussen de kusten vind 
je orchideeën en een veelvoud aan inheemse planten. Na een stij-
gend bergbekken en opulente terrastuinen ontdekken we een 
2.300 jaar oude plataanboom in Bayir. 
Beklimming: ca 400m afdaling: ca 100m Route: 8km Tijdsduur: 
3-4 uur.

4de dag: CAUNOS - De ruïnen van het hoofdkwartier van de 
koning
Startpunt van de wandeling is het natuurparadijs rond de stad 
Dalyan aan het Köycegiz-meer met otters, meervallen en zee-

TURKIJE 8 DAGEN  
ONTDEK HET PRACHTIGE MARMARIS!  WANDELVAKANTIENIEUW
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Marmaris
Hier heb je voor ieder wat wils: kuieren op de wandelpromenade, 

ontspanning tijdens een prachtige boottocht, de beroemde barstreet 

voor jongeren, unieke koningsgraven voor cultuurliefhebbers,… 

Natuurliefhebbers kunnen er bovendien Caretta-Caretta 

schildpadden spotten. 

De Egeïsche kust is één van de mooiste landschappen van 

Turkije. Heerlijke stranden worden afgewisseld met subtropische 

vegetatie, kleurrijke bloemen en indrukwekkende rotsformaties. De 

badplaats Marmaris pronkt met een luxueuze jachthaven en tal van 

watersportcentra. Rijd door naaldwouden en olijfgaarden naar de 

prachtige momumenten van Troje, Efese, Pamukkale, Izmir of breng een 

bezoek aan de warmwaterbronnen van Sultaniye.



TURKIJE 8 DAGEN  
ONTDEK HET PRACHTIGE MARMARIS!  WANDELVAKANTIE

Onze service:
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Vluchten Turkije H/T;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Transfer in Turkije lucht-

haven H/T;
• Verblijf in Hotel Pasa 

Beach****
• Verblijf in ALL 

INCLUSIVE;
• Visum Turkije (gelieve 

ons een copy van uw 
identiteitskaart te bezor-
gen bij reservatie. Deze 
dient nog 6 maand gel-
dig te zijn na retour);

• Begeleider blijft bij u      
tijdens deze reis.

Inbegrepen in het wandel-
pakket: 
• Transfers van/naar het 

hotel - Nederlandstalige 
begeleiding.

Niet inbegrepen in het 
wandelpakket: 
• Dranken tijdens de wan-

deling, lunch. U kan 
eventueel wel een pick-
nick bestellen de dag 
vooraf aan de receptie. 

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Uitstappen;
• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 175,-;
• Annulatie- en 

Reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten: 
• Geldige identiteitskaart 

(dient nog geldig te zijn 
tot 6 maand na retour).

Munteenheid: 
• Turkse lira 
 (1 TRY= € 0.37), alle 

buitenlandse munten 
worden aanvaard.

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd +1u.

geitenhoeders met hun kuddes; 

dit laat ons proeven van de rust van het 

landelijke leven. Pas aan het einde van de wandelweg 

komen we terug in de beschaving met bescheiden boerderijtjes. 

Beklimming: ca 500m Afdaling: 0m Route: ca 10km Tijdsduur: ca 4-5 uur

7de dag: rustdag

Een welverdiende rustdag. Volgens eigen voorkeur kunt u zonnebaden, shop-

pen of de bezienswaardigheden op eigen houtje gaan bezoeken. In ieder 

geval houdt u een schat aan herinneringen aan deze indrukwekkende wan-

deltochten over!

8ste dag: Afreis

Vrije dag afhankelijk van de vluchturen. We vertrekken richting luchthaven 

voor terugvlucht naar Brussel. Een autocar van de Globetrotter brengt u terug 

naar Deinze.

Hotel Pasa Beach****

Recent gerenoveerd hotel met levendige sfeer vlakbij 

het strand. Het hotel heeft een centrale ligging op 3 km 

van Marmaris en 5 km van Içmeler. Gescheiden van het 

lichtaflopend zand-/kiezelstrand door de promenade. 

Ca 50 m van winkeltjes, restaurants en bars. Het hotel 

beschikt over een binnenzwembad, 2 buitenzwembaden 

waarvan 1 met glijbaan. Ligbedden, matrasjes en parasols 

aan het zwembad en aan het strand. Er is een buffetrestaurant 

met terras, een internationaal à-la-carterestaurant & 3 bars. 

In het wellnesscenter kan je tegen betaling genieten van 

een massage of schoonheidsbehandeling. Verschillende 

watersportmogelijkheden aan het strand. 

ALL INCLUSIVE

Eten en drinken: ontbijt-, lunch- en dinerbuffet. Laat ontbijt 

10.00 - 11.00. Afternoon tea 17.00 - 18.00. Snacks 12.00 - 

16.00. Middernachtsoep 23.00 - 24.00. Lokale (alcoholische) 

dranken 10.00 - 24.00. Water in de minibar bij aankomst. 

Sport en ontspanning: sauna, hamam, fitness, tafeltennis, 

animatieprogramma
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schildpadden. De wandeling langs de loop van de Dalyan-
rivier en het mooie landschap vormen achtergrond voor oude 
tempelruïnes, rotsgraven en het voormalige havenbekken. De 
aanblik van het theater doet alle speculatie rondom het al dan 
niet bestaan van de mytische koning Caunos verstommen. 
Het uitzicht vanop de Akropolis biedt een overweldigend uit-
zicht op het meer en omliggend landschap. 
Beklimming: ca 300m Afdaling: ca 300m Route: ca 10km 
Tijdsduur: ca 3-4 uur

5de dag: TASLICA - Langs oude smokkelwegen
Het kleine dorpje Taslica begeestert u met een heerlijk uitzicht 
op de zuidkust. Bloemenvelden en heide bieden een mooi 
contrast tussen de turkooisblauwe zee en de matzilveren olijf-
bomen. Op het zuidelijkste punt hebben we een prachtig 
zicht op Rhodos. We ontmoeten herders en boeren en kun-
nen ons het harde leven voorstellen. Desondanks maakt de 
vriendelijkheid van de bevolking indruk. 
Beklimming: ca 350m Afdaling: ca 350m Route: ca 10km 
Tijdsduur: ca 3-4 uur

6de dag: ICMELER - naar de kluizenaars in de bergen
In de buurt van Icmeler begint onze wandeling naar de kapel-

letjes te midden van prachtige bergen. Een wandelpad baant 

voor ons een weg door een pijnbomenbos. Open plaatsen 

duiden op mystiek uit voorbije tijden. Telkens weer wordt ons 

een mooi zicht gegund op de baai van Icmeler en Marmaris. 

Op onze weg ontmoeten we 

Datum 28 augustus
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

rustvakantie € 685,- pp
programma € 975,- pp Tu
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CORFU 10 DAGEN GRIEKENLAND  
NIEUWBENIDORM 10 DAGEN  

Onze service:

• Transfer naar Zaventem 

H/T;

• Transfer naar het hotel 

H/T;

• Vluchten H/T naar 

Alicante;

• 20 kg bagage p.p.;

• 6 kg handbagage p.p.;

• Overnachting in Hotel 

Don Pancho**** op basis 

van half pension;

• Een nederlandstalige 

begeleider gedurende de 

volledige reis;

Niet inbegrepen: 

• Persoonlijke uitgaven;

• Dranken en lunches;

• Plaatselijke uitstappen;

• Toeslag vol pension: 

 € 85 p.p.;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 230,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten:

• Geldige identiteitskaart

Munteenheid: 
Euro

Topvakantie in volledig gerenoveerd hotel.
Dit wordt een vakantie in stijl. Verzorgde kamers met 
alle comfort, lekkere gerechten en een onberispelijke 
service. Hotel Don Pancho ligt vlak bij het Levante-
strand en op wandelafstand van het centrum.

Hotel Don Pancho****

Heenreis:

De autocar van De Globetrotter brengt u naar Zaventem. We nemen de vlucht 

naar Alicante en vandaar naar het hotel Don Pancho****.

Terugreis:

Transfer van het hotel naar de luchthaven van Alicante. Een autocar van 

De Globetrotter brengt u terug naar de garage waar uw auto veilig geparkeerd staat.

Verblijf:

Wij bieden u een verblijf aan in half pension, vanaf de 1ste dag tot de laatste dag. 

Dit volgens aankomst/vertrek vluchten.

€ 975,- pp

Datum 10 oktober
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

Benidorm, gunstig gelegen in het zuiden. Het is de vermaarde 

kosmopoliete badstad aan de Costa Blanca. Het heeft onge-

twijfeld één van de mooiste stranden aan de Spaanse kust en 

heeft een uitzonderlijk mild klimaat gedurende het ganse jaar. 

Benidorm is een verademing voor als u het allemaal teveel vind 

in ons kille landje. Gegroeid uit een visserdorpje staat Benidorm 

bekend als een badplaats met internationale allures. Naast het 

moderne toeristische centrum is er ook het oude Benidorm, 

met zijn smalle straatjes, gezellige markten en zijn eigen sfeer.
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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: € 190,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Munteenheid:

• Euro

Plaatselijke tijd: 

• Belgische tijd + 1 uur

Minimum aantal 

 deelnemers: 

• 25 personen

Datum 10 mei
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 10 dagen

€ 895,- pp

All 
inclusive

CORFU 10 DAGEN GRIEKENLAND  
BENIDORM 10 DAGEN  

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 
alcoholische 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, tafeltennis, fit-
ness, beachvolley, kano, waterfietsen, 
windsurfen (mits brevet) en voetbal; (bij 
gebruik van het materiaal zal er enkel 
een waarborg gevraagd worden) inter-
nationale 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.

10de 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 
muizeneiland,…

• Parga en Paxos: boottocht en 
bezoek aan de dorpen,…

• Panoramarit in het noorden: 

bezoek aan het adembene-

mende 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****
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4de dag: Ibiza
Na het ontbijt starten we met een eiland rondrit met een officiële 
gids, en in de namiddag staat een bezoek gepland aan het oude 
stadsgedeelte (Ibiza-stad en de hippie-wijk). U ontvangt een hoop 
informatie over de gewoonten, de lokale keuken, de markten, de 
hippies, de natuur en andere interessante plaatselijke activiteiten 
van dit “witte eiland“. Avondmaal en overnachting.

5de dag: Ibiza 
Ontbijt. Check-out om 10u00. In de voormiddag plannen we een 
halve dagexcursie naar de oude stad Ibiza. Volledig bezoek. 
Mogelijkheid om iets kleins te eten en kennismaking met de hippie-
wijk + shopping. Onze bagage wordt bewaard in een bewaakte 
opslagplaats aan de haven van Ibiza. Avondmaal in een restau-
rantje. In de late namiddag gaan wij met de bagage naar de haven 
van Ibiza + check-in ferry naar Palma de Mallorca. Vertrek om 
21u00. Duurtijd: ± 4 uur. Aankomst om 01u00 in Palma de 
Mallorca. 
Overnachting in ons Hotel Pionero**** in Santa Ponsa.

6de dag: Mallorca 
Ontbijt. We vertrekken naar het “bedevaartsoord Lluc” gelegen in 
het Tramuntanagebergte. Bezoek aan de Basiliek en aan de 
Zwarte Madonna. Verder langs de prachtige bergroute naar het 
pittoreske dorpje “Pollença”. We bezoeken dit Romeins dorpje met 
Arabische achtergrond. Beklimming van de “Calvari” 365 trappen 
naar het kapelletje van “Son Calvari”. Een uniek panoramisch uit-
zicht over het Noorden van Mallorca en uiteraard over het stadje 
Pollença. Rond de middag naar Puerto de Pollença. Een prachtige 
ongeschonden kust met lang zandstrand en vele restaurantjes. 
Vrije middagmaal. Na de middag naar de “Mirador de Formentor”: 
gegarandeerd het mooiste natuurprentje van het ganse eiland! Dit 
schouwspel is uniek! Wij maken een wandeling van 45 minuutjes. 
Onvergetelijke panoramische natuurbeelden die u nooit zal verge-
ten. Gratis een boottochtje van Formentor naar Alcudia (30 min). 
Avondmaal en overnachting in ons Hotel Pionero**** in Santa 
Ponsa.

7de dag: Mallorca 
Na het ontbijt bezoeken we de hoofdstad Palma. Drie uur durende 
wandeling door de Stad Palma, naar de Plaza de la Reina-
kathedraal en omgeving, Plaza cort en stadhuis, Plaza mayor, als-
ook naar het eigenlijke centrum van de stad. 
Wij bezoeken het mooiste kerkje (parochie Sant Miquel), de 
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 DE DRIE EILANDEN: IBIZA - MALLORCA - MENORCA
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1ste dag: Brussel - Barcelona
Transfer van Deinze naar de luchthaven. Vlucht vanuit Zaventem naar Barcelona. 
Bij aankomst is een transfer voorzien vanaf de luchthaven Barcelona naar het cen-
trum van de stad voor een sightseeing tour. Vrije lunch. ’s Avonds wordt een 
avondmaal voorzien in een restaurantje dicht bij de bekende straat “Ramblas”. Na 
het avondeten transfer naar de haven van Barcelona en vertrek met de nachtboot 
naar Ibiza. Vertrek in Barcelona om 22u30 en aankomst de volgende morgen in 
Ibiza rond 07u30.

2de dag: Ibiza
Ontscheping rond 08u00 ‘s ochtends en transfer naar ons Hotel Sol Pinet 
Playa*** gelegen in de baai van Sant Antonio. Check-in en vrije tijd voor kennis-
making met de omgeving en centrum van San Antonio. Welkomstdrink door Eddy, 
onze plaatselijke vertegenwoordiger. Avondmaal en overnachting.

3de dag: Ibiza 
In de voormiddag een begeleide wandeling naar het haventje van Sant Antonio. 
Mogelijkheid tot het proeven van een heerlijke vissoep met croutons.
Vrij om te genieten van zon, zee en strand.
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De Balearen zijn prachtige Spaanse eilanden gelegen tussen Europa 

en Afrika die gezegend zijn met een warme mediterrane zon en een 

verkoelende zeebries.  Dankzij dit milde klimaat, beleef je in elk seizoen een 

aangename vakantie. Geniet van de mooie stranden, Spaanse cultuur en 

historie, heerlijke tapas, excursies, mooie hotels en prachtige natuur van 

deze eilanden. Een vakantie op de Balearen is voor iedereen ideaal!
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 DE DRIE EILANDEN: IBIZA - MALLORCA - MENORCA

Onze service:

• Transfer naar Zaventem 

H/T;

• Vluchten Brussel-

Barcelona-Brussel;

• Bootoverzet Ibiza-Palma 

(fast-ferry);

• Bootoverzet Mallorca - 

Menorca;

• Bootoverzet Menorca-

Barcelona;

• Hotel Sol Pinet Playa*** 

Ibiza half pension;

• Hotel Pionero**** 

Mallorca half pension;

• Hotel Almirante 

Farragut**** half pension;

• Hotelkeuze onder voor-

behoud van beschik-

baarheid;

• Alle excursies (zoals ver-

meld in ons programma); 

• Ervaren Nederlandstalige 

begeleiding door Eddy 

(gans de reis)

Niet inbegrepen: 

• Persoonlijke uitgaven;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer € 199,-;

• Annulatie- en 

Reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten: 

• Geldige Belgische 

 identiteitskaart 

Munteenheid: 

• Euro

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd

Opmerking:

Dit programma is gebaseerd 

op minimum 15 personen en 

maximum 25 personen

eiland Menorca. Indrukwekkend 
zijn de plaatsjes San Luis - Punta Prima-
S’Algar en Es Canutells. Wij gaan een dagje genieten 
van de natuur, de ongeschonden rotskusten en het volledige 
Menorcaanse landschap, o.a. de “Calas”. Avondmaal en overnachting 
in ons Hotel Almirante Farragut****.

11de dag: Menorca 
Ontbijt. Wij organiseren een wandeltocht langs de ongerepte kusten van 
Menorca om aan te komen in het stadje Ciutadella. Wij gaan naar de 
wekelijkse markt en bezoeken de stad en het oude stadsgedeelte. 
Mogelijkheid tot een typisch Menorcaans middagmaal. 
Avondmaal en overnachting in ons Hotel Almirante Farragut****.
Voor diegenen die willen organiseren wij een speciaal afscheidsdiner voor 
onze klanten in een typisch restaurantje met het streekgerecht: “Caldereta de
Langosta“

12de dag: Menorca 
Ontbijt. Vrije voormiddag om te genieten van zon, zee en strand. Rond 14u30 
transfer naar de zeehaven van Mahon en inscheping op de nachtboot. Wij 
reserveren op de boot kajuiten met slaapgelegenheid.
Vertrek van het schip om 17.00 uur en aankomst in Barcelona de volgende 
morgen om 08.00 uur.

13de dag: Barcelona - Brussel 
Aankomst schip om 08.00 uur in Barcelona. Ontbijt in Barcelona. Op het 
geplande uur transfer naar de luchthaven van Barcelona voor de terugvlucht 
naar Brussel. Transfer van Zaventem naar Deinze.

Ibiza - Hotel Sol Pinet Playa*** 
Mallorca - Hotel Pionero**** 
Menorca - Hotel Almirante Farragut****

Deze hotels zijn allemaal voorzien van het nodige comfort, 

zoals bad/douche, toilet, TV, telefoon.
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 verkeersvrije winkelstraat, de overdekte markt om 
te eindigen op de Plaça d‘Espanya (grote markt). Op de over-
dekte markt is het mogelijk “Spaanse tapas“ te bestellen. Na 
de middag is iedereen vrij om op eigen houtje de stad te ver-
kennen, winkelen of rondkuieren in het oude stadsgedeelte. 
Avondmaal en overnachting in ons Hotel Pionero**** in 
Santa Ponsa.

8ste dag: Mallorca
Volledige dag vrij in Mallorca. Mogelijkheid tot een wandeling 
te maken met onze plaatselijke gids Eddy. Avondmaal en 
overnachting in ons Hotel Pionero**** in Santa Ponsa.

9de dag: Mallorca - Menorca
Ontbijt. Transfer naar de haven van Alcudia. Inscheping op de 
boot naar Menorca. Vertrek ±11u30 en aankomst in Mahon 
±13u30. Transfer naar Hotel Almirante Farragut**** gelegen 
in Ciutadella, in het zuiden van het eiland. Het is een prachtig 
4-sterrenhotel gelegen op een rots en daardoor heeft elke 
klant een indrukwekkend mooi uitzicht vanuit de kamer. In de 
namiddag vrije tijd voor iedereen om te genieten van alle facili-
teiten die het hotel te bieden heeft: het zwembad - de tuin - 
het strand en Ciutadella. Avondmaal en overnachting in ons 
Hotel Almirante Farragut****.

10de dag: Menorca
Ontbijt. Vertrek voor een volledige dagrondrit doorheen het 
eiland Menorca. Wij bezoeken “El Monte Toro“, het hoogste 
punt van het eiland, gelegen op een hoogte van ongeveer 
500 m. Verder bezoeken wij de hoofdstad Mahon, Cabo de 
Fornells: dit kustplaatsje heeft een aparte geschiedenis: hier 
werd de “Caldereta de langosta” voor de eerste maal klaarge-
maakt, ondertussen gekend als het  nationale gerecht van het 

€ 1.395,- pp

Datum 9 april - 26 september
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 13 dagen
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4de dag: Negombo - Pinnawala - Dambulla
Na het ontbijt vertrek naar het olifantenweeshuis Pinnawala. 
U ziet hier hoe de olifanten gevoederd worden. Hierna rij-
den we verder naar Dambulla waar u een grottempel 
bezoekt die in de 1e eeuw voor Christus gebouwd is door 

koning Walagabahu. Overnachting in Dambulla.

5de dag: Dambulla - Sigiriya - Polonnaruwa - Dambulla
Vanuit Dambulla vertrekt u naar Sigiriya waar u de 
'Leeuwenrots' beklimt (optioneel). Vanaf de top van de rots 

heeft u een fantastisch uitzicht over de omgeving. Daarna 

rijden we naar de oude koningsstad Polonnaruwa waar u 
per fiets of minibus een stadstour maakt. In de 

Middeleeuwen was Polonnaruwa de hoofdstad van Sri 
Lanka. Hierdoor zijn er enkele magnifieke overblijfselen uit het ver-
leden bewaard gebleven. Na de fietstocht volgt de transfer naar 
uw hotel.

6de dag: Dambulla - Trincomalee
In de loop van de ochtend vertrekt u richting de ongerepte oost-
kust van Sri Lanka. Hier vindt u langgerekte zandstranden omge-
ven door palmbomen. Na aankomst in de vissersplaats 
Trincomalee maakt u een stadstour. U bezoekt het grootste 
Nederlandse fort van Sri Lanka, Fort Frederick. Tegenwoordig is 
het leger van Sri Lanka hier gestationeerd. Ten noorden van het 
fort vindt u de Swami Rock waar u een kleurrijke Hindoetempel 
kunt bezoeken. U overnacht de komende nachten in 
Trincomalee/Nilaveli.

7de dag: Trincomalee
Vandaag heeft u een dag ter vrije besteding. In de omgeving van 
het hotel is het gedurende het seizoen mogelijk om vanuit Nilaveli 
walvissen of dolfijnen te spotten (optioneel, afhankelijk van het sei-
zoen).

8ste dag: Trincomalee - Habarana - Matale - Kandy
’s Ochtends verlaat u de oostkust van Sri Lanka en vertrekt u rich-
ting Habarana. Hier maakt u een wandeling door een jungle 
 achtige omgeving waar u kennis maakt met het alledaagse leven 
op het platteland van Sri Lanka. U bezoekt een lokaal dorp en 
onderweg ziet u kleurrijke vogels, vlinders en met een beetje geluk 
ook apen. Na de wandeling rijdt u verder met het kompas op zuid 
naar Matale met zijn vele specerijentuinen. We bezoeken een 
specerije ntuin. Na de uitleg over de verschillende specerijen maakt 
u zelf een overheerlijke curry tijdens een kookworkshop. Daarna 
rijden we naar Kandy voor 2 overnachtingen.

9de dag: Kandy - Peradeniya - Kandy
Deze morgen bezoeken we de international gekende botanische 
tuin te Peradeniya. Vervolgens rijdt u terug naar Kandy. De stad 
Kandy ligt op 488 meter hoogte en staat op de werelderfgoedlijst 
van de UNESCO. Bezoek aan de stadsbazaar, het kunst- en 
handwerkmuseum en het edelsteenmuseum. Vervolgens brengt u 
een bezoek aan de belangrijkste  boeddhistische tempel, waar de 

Tijdens deze rondreis 

kunt u vele avonturen beleven: van 

historische bezienswaardigheden tot een spannende safari in Yala 

National Park. Van rustig theedrinken in Nuwara Eliya tot de uitdagende 

beklimming van de 'Leeuwenrots' in Sigiriya. Een fascinerende reis die u alle 

hoogtepunten laat zien van dit veelzijdige land. De rondreis eindigt met een 

paar dagen in Koggala of Bentota waar u kunt nagenieten van alle indrukken 

en impressies die u heeft opgedaan tijdens deze rondreis.
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1ste dag: 
Een autocar van Globetrotter brengt u naar Zaventem. Vanuit Zaventem vertrekken 
we per autocar naar Amsterdam-Schiphol. Overnachting aan de luchthaven. 
‘s Avonds voorzien we een wandeling in het centrum van Amsterdam. 

Mogelijkheid tot avondmaal in het centrum. Logies met ontbijt.

2de dag: Amsterdam - Colombo

Vertrek vanaf Schiphol voor uw vlucht naar Colombo. Logies met ontbijt in ons 
hotel. Avondmaal en ontbijt in het vliegtuig.

3de dag: Negombo
In de loop van de ochtend wordt u na aankomst verwelkomd op de luchthaven 
door de Nederlands sprekende reisleiding. Aansluitend volgt de transfer naar het 
hotel om even te bekomen van de vlucht. In de namiddag maakt u een stadstour 
door Negombo. Dit dorp was in het koloniale tijdperk een belangrijke plaats, 
omwille van de grote groei van kaneel. Tevens bezoekt u de lokale vissersmarkt. 
Avondmaal. 



SRI LANKA 16
 
DAAGSE

 
RONDREIS

 
 SYMBOLEN VAN SRI LANKA: DE VELE GEZICHTEN VAN SRI LANKA

Onze service:
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• Lijnvluchten Amsterdam- 

Colombo-Amsterdam;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Hotel in Amsterdam op 

basis van K/O;
• 20 kg bagage p.p.;
• 6 kg handbagage p.p.;
• Alle transfers gedurende 

de volledige reis;
• Half pension gedurende 

de volledige reis;
• Deskundige begeleiding 

vanaf België;
• BTW;
• In samenwerking met 

Organizacion Royal;
• Voorreisvergadering 

1 maand voor afreis;
• Visum.

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Facultatieve uitstappen;
• Dranken bij de maaltijden;
• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 395,-;
• Annulatie- en 

Reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten: 
• International reispas. Nog 

geldig tot 6 maand na 
retour;

• Visum 30 dollar per 
 persoon, ter plaatse te 
betalen 

Munteenheid: 
• € 1 = 72,36 Rupee
• kredietkaarten.
• Sri Lanka: ter plaatse 

geld omwisselen. Best 
US-dollar mee te nemen.

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd + 3.5 uur.

verschijnt een 51 meter hoog Boeddhabeeld, dat aan weerszijden wordt 

beschermd door twee 40 meter hoge Bodhisattvas. We maken  een safari in 

Yala National Park (optioneel). Dit park beslaat een groot deel van het zuid-

oosten van Sri Lanka. U rijdt hier door dichtbegroeide bossen afgewisseld 

door meertjes, ook wel tanks genoemd. U hebt grote kans om wilde olifanten, 

zwijnen, buffels, krokodillen en wellicht zelfs luipaarden te spotten. De popula-

tie luipaarden is namelijk nergens ter wereld groter dan in Yala National Park. 

De chauffeur doet er dan ook alles aan om u dit prachtige dier te laten zien. 

U overnacht in Weerawila.

13de dag: Weerawila - Galle - Koggala of Bentota

In de loop van de ochtend bezoekt u onder begeleiding van een monnik een 

Boeddhistisch klooster. U heeft de mogelijkheid om mee te doen in een medi-

tatiesessie. Vervolgens vertrekt u naar de historische stad Galle. Na het 

bezoek aan Galle bezoekt u een weeshuis in Balapitiya. Daarna volgt de 

transfer naar uw strandhotel in Koggala.of Bentota.

14de en 15de dag: Koggala of Bentota - Colombo

U verblijft de komende dagen in het Koggala Beach Hotel of in het Samman 

Village Hotel in Bentota. U kunt heerlijk aan het strand bijkomen van alle 

indrukken of Negombo verder verkennen. Optioneel kunt u gedurende het 

walvisseizoen (nov t/m apr) op dag 13 walvissen spotten vanaf Mirissa.

16de dag: Koggala of Bentota - Colombo -Amsterdam

Vroeg in de morgen transfer naar de luchthaven van Colombo voor terug-

vlucht naar Amsterdam met overstap in Dubai. Aansluitend transfer met auto-

bus van Schiphol naar Zaventem. 

Een autocar van De Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Hotel****

De hotels tijdens deze rondreis beschikken over het nodige 

comfort.
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Tand van Boeddha, de  heiligste relikwie van het Boeddhisme 
wordt bewaard. De dag wordt afgesloten met een culturele 
dansshow. Overnachting in Kandy.

10de dag: Kandy - Nuwara Eliya - Bandarawela
Vandaag verkent u het centrale hoogland van Sri Lanka. We 
nemen de locale trein richting Nuwara Eliya (onder voorbe-
houd van lokale omstandigheden). Onderweg naar Nuwara 
Eliya wordt het landschap groener, passeert u enkele water-
vallen en wordt u omringd door de prachtige groene kleuren 
van de theeplantages. In dit gebied wordt een belangrijk deel 
van ‘s werelds beste thee geproduceerd. Na de treinrit 
bezoekt u een theeplantage- en fabriek waar u uitleg krijgt 
over de verbouwing en verwerking van thee. Na de rondlei-
ding gelegenheid om de verfijnde Ceylon thee te proeven. 
Daarna volgt de transfer naar Bandarawela waar u de 
2 komende nachten overnacht. 

11de dag: Bandarawela - Horton Plains - Bandarawela
Vroeg uit de veren! U bezoekt vandaag de Horton Plains gele-
gen op 2000 meter. Het landschap is hier heel anders dan in 
de rest van Sri Lanka. Onder de juiste omstandigheden, bij 
helder weer, is het mogelijk tot aan de Indische Oceaan te kij-
ken. Het is verstandig om voor deze wandeling stevige 
schoenen mee te nemen.

12de dag: Bandarawela - Budurawagala - 

Yala - Weerawila

Na het bezoek aan Nuwara Eliya verlaat u het hoogland en 

vertrekt u naar Yala. Onderweg stop bij Buduruwagala. Hier 

€2.445,- pp

Datum 26 augustus 
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 16 dagen
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2de dag: 49 km (vlakke route)
Na het ontbijt worden de “trekking-fietsen” door de fiets-
verhuurder in Hotel Apolo**** afgeleverd. (nieuwe fietsen 

met 21 versnellingen). Daarna is er een kennismaking met 

de streek. We fietsen een prachtige route langs de playa en 

El Arenal. We doorkruisen het binnenland met zijn typische 

windmolentjes over geasfalteerde binnenwegen, een kijk in 
het land van de Mallorcaanse boeren. Sanitaire stop in een 

typisch Mallorcaans cafeetje. Via mooie binnenlandse wegen 
komen we aan in Cala Blava. Hier is er een mogelijkheid voor een 
middagmaal in een Mallorcaans-Frans cafeetje. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

3de dag: 55 km (volledig vlak met af en toe een klimmetje)
Ontbijt. Met de mini-bus + aanhangwagen (fietsen) naar het dorpje 
Sineu. Mooi en typisch Mallorcaans dorpje met romeinse kerk. We 
bezoeken de meest typische markt. Op deze markt vindt u eigen-
lijk alles wat Mallorca als eiland te bieden heeft. ’s Middags moge-
lijkheid tot een middagmaal of snack. In de namiddag via het bin-
nenland over zeer mooie binnenwegen, rijden we terug naar onze 
kust via dorpjes Montuiri en Pina en Algaida. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

4de dag: 
Vrije dag voor iedereen. Een dagje om uit te rusten of te genieten 
van zon, zee en strand. Uw fiets is beschikbaar, misschien zin om 
eens met zijn tweetjes te gaan fietsen. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

“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.

MALLORCA 8 DAGEN SPANJE
 
  

“MALLORCA” AL FIETSEND VERKENNEN 
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1ste dag: 

Een autocar van de Globetrotter brengt u naar Zaventem. Vertrek vanuit Zaventem 

naar Palma de Mallorca. Aankomst in Palma en transfer naar Hotel Apolo****. 
Check-in in ons hotel en kamerverdeling. Om 17 uur is er een welkomstdrink in de 

bar van het hotel, u aangeboden door Eddy Boeckmans van Organizacion Royal. 
Bespreking en uitleg van het programma van de volledig week. Avondmaal en 

overnachting in Hotel Apolo****.



MALLORCA 8 DAGEN SPANJE
 
  

“MALLORCA” AL FIETSEND VERKENNEN 

Onze service:

• Transfer naar Zaventem 

H/T;

• Vlucht naar Mallorca H/T;

• Verblijf in Hotel Apolo**** 

met balkon, bad/douche 

en toilet;

• Transfers in Mallorca: 

luchthaven-hotel H/T;

• Transfers van klanten en 

fietsen volgens pro-

gramma;

• Transfer minibus en aan-

hangwagen gedurende 3 

dagen inbegrepen;

• Alle materiaal voor de 

fietsers zoals pomp 

-slot-bagagetas enz...;

• Verhuring fiets op maat 

voor een week (trekking 

met 21 versnellingen);

• Deskundige begeleiding 

per fiets door onze reis-

leiders: Eddy of Rafael;

• In samenwerking met 

Organizacion Royal.

Niet inbegrepen: 

• Dranken en persoonlijke 

uitgaven;

• Middagmalen;

• Supplement zeezicht: 

 € 35,- pp;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 130,-;

• Annulatie- en reis-           

bijstandsverzekering.

AANDACHT !!!!

Enige fietservaring vereist. 

Een 50-tal km kunnen fiet-

sen, alsook kleine beklim-

mingen te doorstaan (geen 

bergen in het programma).

6de dag: 44 km (volledig vlakke route)
Ontbijt. Via Aqua City richting Llucmayor. Hier 
nemen we een rustpauze op het typische marktpleintje. 
Daarna rijden we door een prachtig natuurgebied naar het dorpje 

Cala Pi (uniek in Mallorca) Op deze tocht is het vooral genieten van de echte 

natuur, veel groen, hier heb je een zeer goed idee van het echte binnenland 
van Mallorca. Hier lassen we een rustpauze in voor een drankje. Dan verder 

langs de Finca Hilton voor avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

7de dag: 55 km (de volledige dag licht golvend omhoog en omlaag)
Ontbijt. Met de mini-bus + fietsen, rijden we naar Camp de Mar. Hier begint 

onze fietstocht naar Paguera, zo verder naar Santa Ponsa. Sanitaire stop en 
verder naar Magaluf. Langs een fietsweg naar Palma Nova en dan verder 
naar Portals Nous. Van hieruit naar Illetas en de westdijk in de stad Palma. 
Gedurende onze route gebruiken we een lichte maaltijd. (onderweg). In de 

namiddag langs een schitterende fietsroute terug naar ons Hotel Apolo**** 
voor avondmaal en overnachting. 

8ste dag: 
Ontbijt in ons hotel. Inleveren van de fietsen. Op het gepaste tijdstip check-
out en transfer naar de luchthaven van Palma. Aansluitend vlucht Palma - 
Brussel. Een autocar van de Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Hotel Apolo****

Gezellig hotel met familiale en Belgische sfeer. 

Vlakbij Palma-stad en dicht bij het strand! Het hotel ligt 100m 

van de strandpromenade met winkeltjes, restaurants en bars. 

Het centrum van Ca’n Pastilla is op slechts 500m. 

De luchthaven van Palma is 5 km. Het hotel beschikt over 

bar, 3 liften, televisieruimte, internethoek en een safe kan je 

tegen betaling aan de receptie verkrijgen. Er is een grote tuin 

(3000 m2) met een zonneterras. 

Er is 1 overdekt zwembad en 1 openluchtzwembad. 

Er zijn gratis stoelen en parasols ter beschikking, aan het 

strand is dit wel tegen betaling. Het buffetrestaurant serveert 

een scala aan regionale en internationale gerechten met 

show-cooking. Tijdens de zomermaanden kunt u genieten van 

maaltijden op het terras met uitzicht op het zwembad. 

De kamers beschikken over airconditioning, verwarming, bad 

of douche, tegels, safe (te betalen), satelliet-TV, telefoon en 

balkon. 
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5de dag: 52 km (Bijna helemaal vlakke route en genieten 

van het landschap.)
Ontbijt. Met de mini-bus + fietsen naar het dorpje 
Valldemossa (bezoek en begeleide wandeling door het hele 
dorp + geschiedenis van Chopin en George Sand + bezoek 
geboortehuis Santa Catalina Tomas.) Vanuit Valldemossa rij-
den we al dalend en via het binnenland van Mallorca terug 
voor avondmaal en overnachting in 

Hotel Apolo****.

 

Datum 07 mei & 08 oktober
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

fietsen € 870,- pp
rustvakantie € 750,- pp
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MENORCA 8 DAGEN WANDELVAKANTIE VOOR "SENIOREN" 
1ste dag:
Vlucht vanuit Zaventem naar Menorca. Aankomst in Mahon en 
transfer naar Hotel Almirante Farragut****. We maken een prachti-
ge wandeling langs de ruwe en ongeschonden kust naar Ciutadella 
(ca 4km). Check-in in ons hotel vanaf 14 uur. Namiddag vrij. Om 18 
uur is er een welkomstdrink in de bar van het hotel, u aangeboden 
door Eddy Boeckmans. Onze wandelgids legt u haarfijn het wandel-
programma van de week uit met alle details. 
Avondmaal en overnachting Hotel Almirante Farragut****.

2de dag: Son Xoriguer - Cala Galdana
Wandelafstand: 14.5km  Tijdsduur: 4.15 uur  
Moeilijkheidsgraad: middelmaat
Deze wandeling in het zuiden van het eiland, leert u een aantal van 
de mooiste baaien in Menorca kennen, beroemd om zijn ongerepte 
witte zandstranden en turquoise kristalhelder water. Het pad begint 
op het strand van het vakantieoord Son Xoriguer en aanvankelijk 
volgen wij grotendeels de kust tot aan de twee brede stranden van 
Son Saura. Daarna verder naar de kleine Cala (inham) van Talaier. 
Vanaf daar loopt de route door het schaarse dennenbos in het ach-
terland en door een kleine kloof om alzo het pittoreske Cala 
Macarelleta te bereiken. We komen aan bij Cala Macarella over de 
rotsen met een fantastich panoramisch uitzicht over de kliffen. 

3de dag: Cala Pilar - Cala Morell  
Wandelafstand: 14.5 km  Tijdsduur: 4.45 uur  
Moeilijkheidsgraad: middelmaat                                                                           
In deze fase van de Cami de Cavalls ervaren we de volledige ver-
scheidenheid aan landschappen die het eiland ten noorden te bie-
den heeft: abrupte kliffen en zachte valleien, dennenbossen en weel-
derige velden, baaien met de mooiste stranden van de Noord-
Westkust en als de grote finale: Cala Pilar. Van Cala Morell volgen 
we de Cami de Cavalls ten oosten naar Codolar de Biniatram. Over 
de baai Ses Fontanelles bereiken we de stranden van Algaiarens. 
We bereiken opnieuw de zee bij Pla del Mar, met zijn grote, rode 
steentjes. Na wat laatste heuvels genieten we van het panoramische 
uitzicht over het strand van Cala Pilar. Een ontspannen wandeling 
door een schaars eikenbos leidt ons naar de parkeerplaats waar 
onze tocht eindigt. 

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 wandeleiland.
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MENORCA 8 DAGEN WANDELVAKANTIE VOOR "SENIOREN" 

4de dag: Es Migjorn - Son Bou
Wandelafstand: 14.5 km  Tijdsduur: 4.15 uur  
Moeilijkheidsgraad: licht tot middelmaat
Deze charmante wandeling in het zuiden van Menorca getuigt 
van enorm veel prachtige natuur met veel landbouwgrond, 
steenachtige getuigen van een mysterieuze oude cultuur, de 
groene kloof van Binigaus met zijn indrukwekkende Cova dels 
Coloms (duivengrot) en ten slotte is dit de kust met de langste 
zandstranden van het eiland, ideaal om te zwemmen. 
Namiddag tijd om dit middeleeuws dorpje Os de Civis te ver-
kennen.

5de dag: Cala Tirant - Pregonda - Binimella
Wandelafstand: 14.5 km  Tijdsduur: 4.15 uur  
Moeilijkheidsgraag: licht tot middelmaat
Een wandeling in het noorden van Menorca met een afwisse-
lende kustlijn. Gouden stranden, omgeven door een rotsach-
tig landschap met steeds veranderende kleuren, zijn een stre-
ling voor het oog. Vanaf het Cala Tirant wandelen we de “Tour 
de Cami de Cavalls” richting Cap de Cavalleria. (het mooiste 
plekje van het eiland) Dit gedeelte is eigenlijk een stukje noor-
delijk schiereiland. In dit gebied van de baai Sanitja ontdekken 
we de opgravingen van de voormalige Romeinse nederzetting 
uit de 2e eeuw Sanicera v. Chr. Daarna verder naar het strand 
van Cavalleria. We bereiken opnieuw ons pad langs de kust-
lijn, die we volgen in de richting van het westen tot Binimella.
Een omweg brengt ons uiteindelijk naar Cala Pregonda met 
zijn eigen baai en natuurlijk strandje. Mogelijkheid om te 

zwemmen. 

 

Onze service:

• Transfer naar Zaventem 

H/T;

• Vluchten Menorca H/T;

• Transfer in Menorca 

luchthaven H/T;

• Verblijf in Hotel Almirante 

Farragut**** in half 

 pension;

• Kamer met balkon, 

 douche en toilet;

• 20 kg bagage p.p;

• 6 kg handbagage p.p.;

• Transfers van onze wan-

delaars per minibusje: 

volgens programma;

• Deskundige begeleiding 

door onze wandelgids 

ter plaatse;

• In samenwerking met 

Organizacion Royal.

Niet inbegrepen:

• Dranken en persoonlijke 

uitgaven;

• Middagmalen; (pick-

nick: bestelling in het 

hotel 1 dag op voor-

hand)

• Begeleiding tijdens de 

vlucht;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 125,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten:

• Geldige identiteitskaart. 

Munteenheid:

• Euro

Plaatselijke tijd:

• Belgische tijd

6de dag: Son Bou - Canutells

Wandelafstand: 13.8 km  Tijdsduur: 4.15 uur  

Moeilijkheidsgraag: licht tot middelmaat

Een afwisselende wandeling langs de zuidkust van Menorca. 

Prachtige kloven. We bewonderen witte zanderige baaien en prehistorische 

grafgrotten in de rotsachtige kust. Vanuit Son Bou, het langste strand van 

Menorca, passeren we de abrupte wilde kloof van Llucalari. We wandelen 

over het plateau met zijn schijnbaar eindeloze netwerk van stenen muren en 

in de lente kleurrijke bloeiende velden. Daarna vervolgen we de loop van de 

Barranc van Rellotge. Deze kloof eindigt op het strand van Cala en Porter. 

7de dag: Favaritx - Es Grau

Wandelafstand: 12.5 km  Tijdsduur: 4.15 uur  Moeilijkheidsgraad: licht 

tot middelmaat

Het land van het natuurpark Albufera des Grau is het grootste weiland van het 

eiland. Dit gebied is volledig beschermd en vooral het meest ernstige land-

schap van het eiland. Dit gebied noemen wij de kernzone van het gehele bio-

sfeerreservaat in Menorca. Onze tour begint bij Cap de Favaritx. Hier kan u al 

wandelend de meest extreme en de meest indrukwekkende kale landscha-

pen van het eiland bewonderen. We volgen de Cami naar het zuiden, langs 

de Playa Tortuga. We zwerven over meerdere heuvels, trekken over de velden 

naar Cala Torreta om te genieten van de ruïnes van een Britse militairen toren 

met een panoramisch uitzicht op de offshore-eilanden Illa en Colom. Kleinere 

stranden en een aantal heuvels scheiden ons van de brede wegen. 

8ste dag: 

Na het ontbijt gaan wij uitchecken in ons hotel (naargelang uur van 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. Elke kamer is voorzien 
van airconditioning en satelliet-tv. Het buffetrestaurant van het 
hotel serveert een selectie van internationale gerechten. Gas-
ten 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 16 april & 3 september 
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen

wandelaar € 899,- pp
niet-wandelaar € 699,- pp
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CYPRUS 8 DAGEN 
MET KORT BEZOEK AAN NOORD-CYPRUS

UNIEK PROGRAMMA

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. tijdens deze reis bezoeken we één 

van de mooiste steden van het eiland in het Noorden: Kyrenia. 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 jacht-
haven. 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 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 heb-
ben 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 
verder tot in Pano Platres in het Trodoos-gebergte. Op een terras 
genieten we daar van een plaatselijke lekkernij: gebakken forel. Kort 
na de middag gaan we naar het Kykko-klooster toe, het belangrijk-
ste en rijkste klooster. We trekken een kazuifel aan en bezoeken de 
schatten die er te zien zijn. Hogerop maken we halt op een plaats 
waar aartsbisschop Makarios begraven ligt. We bezoeken het graf 
dat in een prachtige omgeving ligt. Op de terugweg naar Paphos 
houden we nog even halt op de Olympos, de hoogste berg van 
Cyprus (1951 meter). We besluiten de dag met een schitterend buf-
fet op het terras van het hotel in Paphos.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel****.

4de dag:
Vandaag komen we even op adem. Het is uitslapen geblazen of 
genieten van het mooie weer aan het zwembad of in de palmentuin. 
Kort voor de middag worden we afgehaald met de autocar en rijden 
we van het stadje naar een gezellig restaurantje. 
In de namiddag bezoeken we dan Pétra tou Romiou of de Rots van 
de Romein waar Aphrodite, de godin, uit het schuim van de golven 
van de Middellandse Zee werd geboren. Hier is het zalig vertoeven. 
We sluiten de namiddag af met een stop in Geroskipou waar we een 

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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CYPRUS 8 DAGEN 
MET KORT BEZOEK AAN NOORD-CYPRUS

atelier bezoeken waar 
een plaatselijke  specialiteit wordt 
geproduceerd (loukoumi). Nadien bezoek aan het 
dorpscentrum met het door de UNESCO geklasseerde kerkje 
(bezoek). Nadien te voet (in dalende lijn) en langs de boom-
gaarden (appelsienen en citroenen) naar ons hotel aan het 
strand toe. Wie vermoeid is kan met onze autocar mee. 
Daarna uitgebreid buffet of feestmaal in het hotel. 
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel****.

5de dag: 
Ontbijtbuffet. We maken van heel vroeg in de morgen een 
daguitstap naar de hoofdstad Nicosia of Lefkosia (Noord) 
maar overschrijden eerst de grens tussen Zuid- en Noord 
Cyprus (geen visum vereist). We bezoeken in het Noorden 
eerst het prachtige Kyrenia, de mooiste stad van Cyprus. 
Waar vroeger het Johannesbrood werd opgeslagen in pak-
huizen nemen we samen het middagmaal. Daarna keren we 
terug en brengen een bezoek aan Nicosia, de hoofdstad van 
Grieks Cyprus. We nemen een kijkje in het Byzantijns 
Museum met ongekende rijkdom aan iconen, de prachtige 
orthodoxe Agios loannis-kathedraal enz. Daarna wandelen 

we even in de voornaamste winkelstraat tot aan de grens tus-
sen het Griekse en Turkse gedeelte. Eventueel bezoeken we 
een lokaal museum. We krijgen er een fraai uitzicht over de 
ganse omgeving. Via Limassol terug naar ons hotel. 
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel****.

Onze service:

• Vervoer H/T naar 

Zaventem;

• Vlucht H/T Paphos;

• Transfer H/T op 

Phaphos;

• Nederlandstalige bege-

leiding door een ervaren 

reisleider;

• Hotel Athena Beach**** 

op basis van HP;

• Uitstappen inbegrepen 

voor wie het programma 

kiest;

• Alle inkomgelden 

beschreven zoals in pro-

gramma;

• Lunches bij programma 

inbegrepen 2de tem 6de 

dag;

• In samenwerking met 

Thomas Cook.

Niet inbegrepen:

• Dranken bij de maaltij-

den, indien anders 

beschreven in het pro-

gramma;

• Persoonlijke uitgaven;

• Middagmalen 7de en 

8ste dag bij het pro-

gramma;

• Rustvakantie is verblijf + 

half pension zonder uit-

stappen;

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 230,-;

• Annulatie- en

 reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten:

• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:

• Euro

Plaatselijke tijd: 

• Belgische tijd +1 uur

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 landschap tot in Panagio en bezoek aan het klooster. Even 
 verpozen in de rustige omgeving. Verder tot in Polis, gelegen aan een jacht- 
en vissershaven. Middagmaal op een van de mooie terrassen. In de namid-
dag 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 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. 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: 

Ontbijtbuffet. We maken onze koffers klaar en genieten op het terras of aan 

het zwembad van de uurtjes die ons resten op dit aardsparadijselijk eiland. 

Transfer naar de luchthaven. In Brussel worden we opgehaald door de auto-

car 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 27 mei
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

rustvakantie € 1.110,- pp
programma € 1.325,- pp
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CUBA 12 DAGEN  
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 één van de mooiste stranden ter wereld. 

4de dag: Havana 

Ontbijt. Vrije dag in Havana. Transfer heen en terug oud Havana 

inbegrepen. Avondmaal en overnachting.

5de dag: Havana - Cárdenas - Cienfuegos - Topes de Collantes

Ontbijt. Daarna trek je naar Cárdenas, waar je de 'suikertoer' zal 

maken, die volledig in het teken staat van de suikerrietplantages. 

Eerst bezoek aan het José Smith Comas museum. Bezoek planta-

ge, 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 

sluiten volgt er nog een tochtje in een oude stoomtrein met locomo-

tief over de sporen van Cárdenas. Middagmaal in de toeristische 

boerderij Fiesta campesina. 's Middags rij 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 vertoeven 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 ont-

dekt. 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 ber-

gen. Geniet van de prachtige berglandschappen met een rijke fauna 

en flora. Vrije tijd om te baden in een natuurlijk bassin. Breng je 

zwemgerief 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 

voorzien) 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 

architectuur. 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. 
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CUBA 12 DAGEN  
ONTDEK DE PAREL VAN DE CARAÏBEN

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 

producten, 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 

 hotel*****;
• Nederlandstalige  

begeleider;
• 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 inbe-
grepen. 

• In samenwerking met 
Jetair

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
•  Niet vermelde maaltijden;
• 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!

• Toeslag éénpersoons-
 kamer: € 135,-;

Reisdocumenten:
• Internationaal paspoort, 
 6 maanden geldig na 

retour. 

Inentingen:
• geen inentingen vereist 

Plaatselijke tijd: 
•  Belgische tijd -6 uur

PS: Minimuum 15 personen 
voor deze reis

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 creditcards 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 Be Live Experience Turquesa*****

Be Live Experience Turquesa, aan het prachtige strand van 
Varadero, heeft een uitgebreid culinair aanbod en een groot 
gamma aan faciliteiten en activiteiten. De kamers bieden al het 
nodige comfort voor een aangenaam en ontspannend verblijf!
Het hotel is onmiddellijk aan het strand gelegen, op 8 km 
van Varadero. Er is een hoofdrestaurant met buffetten, show-
cooking en thema-avonden. Er zijn ook 3 specialiteitenrestau-
rants: Cubaans, Mexicaans en Italiaans. Er is een snackbar, 
beachbar en lobbybar. Gratis ligzetels en parasols aan het 
zwembad en aan het strand, gratis handdoekenservice. 
De kamers beschikken over een badkamer (haardroger), 
tegelvloer, individuele airco, telefoon, satelliet-tv, koelkast, 
safe (betalend) en balkon of terras. 

Datum 21 oktober
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 12 dagen
Munt Cubaanse peso € 1 = ± 1,38 CUC
Vroegboekkorting € 30 p.p.

€ 1.735,- pp 77



3de dag: Tokyo (O-M-A)
Na het ontbijt vertrek voor uw eerste bezoek aan Tokyo. Bezoek 
aan het Heian Jingu shinto-heiligdom. Van het oude naar het 
moderne Tokyo: ontdek de wijk Harajuku, het centrum van de 
subcultuur van de ‘Otaku’, fans van elektronica, anime, manga, 
figurines, games,… Verder naar Omotesando-dori, de “Champs 
Elysees van Tokyo”, het mekka van de luxe boetieks en moderne 
architectuur. Na het middagmaal beklimt u de Tokyo Tower, 
gebouwd naar het model van de Eiffeltoren. Terugkeer naar het 
hotel. ’s Avonds ontdekt u Tokyo by night. Verkenning van het 
meest luxueuze district in de hoofdstad: Ginza en de neongloed 
van Shinjuku.

4de dag: Tokyo (O-M)
Na het ontbijt vertrek naar de Tsukiji vismarkt, één van ’s werelds 
grootste. Na het bezoek leert u heerlijke sushi maken in een lokaal 
restaurant. Rest van de dag bent u vrij. 

5de dag: Tokyo - Nikko - Tokyo (O-M)
Na het ontbijt vertrek naar Nikko, schitterend gelegen in de bergen 
in een Nationaal Park en beschermd door UNESCO 
Werelderfgoed. U bezoekt er het Toshogu heiligdom, het schilder-
achtige Chuzenji meer en de Kegon waterval, één van de mooiste 
watervallen van Nikko. 

KONNICHIWA TOKYO 8
 
DAAGSE

 
RONDREIS

 
 SAMENWERKING MET T R A V E L  

NIEUW
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1ste dag: Brussels - Tokyo
Een autocar van de Globetrotter brengt u naar Zaventem. Vertrek in Zaventem 
met een lijnvlucht rechtstreeks naar Tokyo.

2de dag: Tokyo
Aankomst in Tokyo. Onthaal en transfer naar uw hotel: New Otani Tokyo Garden 
Tower. Rest van de dag geniet u van een vrije dag. De gids geeft u tips. 



KONNICHIWA TOKYO 8
 
DAAGSE

 
RONDREIS

 
 SAMENWERKING MET T R A V E L  

Onze service:

• Transfer naar Zaventem 

H/T

• Lijnvlucht met  

Qatar Airways

• Luchthaventaksen en 

fuel 

• Overnachting in het ver-

melde hotel op basis van 

kamer en ontbijt.

• Maaltijden zoals 

beschreven in het pro-

gramma (O = ontbijt,  

M = middagmaal,  

A = avondmaal)

• Alle bezoeken, transfers 

en verplaatsingen  met 

comfortabele treinen of 

lokale bussen.

• De vermelde bezoeken 

met lokale engelstalige 

stadsgids

• Verzorgd documentatie-

pakket

• Begeleider van Reizen 

De Globetrotter
• 30 kg bagage p.p.;
• 6 kg handbagage p.p.;

Niet inbegrepen: 

• Optionele excursie

 naar Hakone:  

€ 230,- pp;

• Dranken en persoonlijke 

uitgaven;

• Fooien voor gidsen / 

chauffeurs... (tipping in 

hotels en restaurants is 

in Japan niet gebruike-

lijk);

• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 880,-;

• Annulatie- en 

Reisbijstands verzekering.

Reisdocumenten: 

• Internationaal reispas.

Munteenheid: 
• 1€ = 132,14 ¥

• kredietkaarten.

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd + 3.5 uur.

Hotel New Otani Tokyo Garden Tower****

Dit hotel is voorzien van het nodige comfort, zoals bad/

douche, toilet, TV, telefoon.
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6de dag: Tokyo - Kamakura - Yokohama - Tokyo (O-M)
Excursie naar de oude keizerlijke hoofdstad Kamakura. 
Bezoek aan de Kotoko-in tempel en de Grote Boeddha, een 
bronzen beeld van 13,5m hoog uit 1252. Bij de Hasedera 
tempel kunt u genieten van het uitzicht op Kamakura en de 
zee. Na het middagmaal verder naar Yokohama en bezoek 
aan Japans grootste Chinatown. Vervolgens naar Minato 
Mirai, gesitueerd aan het water. 

7de dag: Tokyo (O-M)
Vrije dag. Optionele excursie naar Hakone: € 230 p.p. Vertrek 
richting Hakone, toegangspoort tot Mt. Fuji en de nabijgele-
gen Nationale Parken. Hakone is gekend voor zijn onsen 
(warmwaterbronnen) en de natuurpracht waarbij meren en 
beboste hellingen het landschap vormen. Als het weer het 
toelaat rit naar het vijfde station van Fuji-San, Japans heilige 
berg. Tijdens de namiddag cruise op het Ashimeer en maak 
een spectaculaire rit met een kabelbaan over het zwavelhou-
dend Komagatake gebergte. 

8ste dag: Tokyo
Na het ontbijt transfer naar de 
luchthaven voor uw terugvlucht naar Brussel. 
Een autocar van de Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

€2.995,- pp

Datum 23 september
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis medegedeeld
Duur 8 dagen
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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 

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 dossierskosten 
mee. Bij wijziging vanaf 2 weken voor de afreis bedraagt de dossierskosten 50,- euro per 
persoon. Bij wijziging van annulering moeten de administratiekosten en annuleringskos-
ten 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.80

- Wettelijke borgtocht Verg. A. 9915,74 euro
Het adres van de Geschillenkommissie Reizen vzw is: North Gate 3, E. Jacqmainlaan 154, 1210 Brussel.
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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 de 2e dag van 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.

Ontspan. 

U bent uitstekend 
beschermd.

Allianz Global Assistance en Reizen De Globetrotter 
stellen u de Thomas Cook Travel Shop Selection voor.

Premie 8% van de totale reissom

Dubbel beschermd, dubbel genieten

A.G.A International S.A – verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 2769 
om de taken 1,2,7,9 15 en 18 te beoefenen. Ondernemingsnummer : 0837.437.919

Globetrobber.indd   1 16/12/15   10:25
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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 op 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-, 
kerstreizen 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 
29 FEBRUARI IS:

Genieten van de 
vroegboekkorting op 
sommige reizen Je kan ook bij ons terecht 

voor een“geschenkenbon” 

81



Tolpoortstraat 34
9800 Deinze

tel. 09 386 12 97
reizen@deglobetrotter.be
www.deglobetrotter.be

Verg. A5395

Noodnummer bij pech

09 386 57 15

Bij eventuele problemen 
onderweg kan u terecht 

op volgend noodnummer

GRATIS
TIELT

RING

DRONGEN

 E17 

KORTRIJK

• Reisbureau

 De Globetrotter

GARAGE DE GLOBETROTTER
Clemence Dosschestraat

9800 Deinze
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