NEDERLANDSTALIGE

BEGELEIDING

ZOMER 2017

BUSREIZEN - CITYTRIPS - VLIEGREIZEN ACTIEVE VAK
ANTIES

1

IN HOU D

W

BIJ EN RESERVE
EES ER SNEL

ER DE BESTE PLAATSEN OP DE BUS EN GENIET VAN ONZE VROEGBOEKKORTINGEN

BUSREIZEN
SKI (ISCHGL)
DRESDEN

SALOU

22/09 - 01/10/2017

52

06/10 - 08/10/2017

48

MOEZEL, RIJN, SAAR & LAHN NIEUW BOOTTOCHTEN & GENIETEN

15/10 - 20/10/2017

44

WILDER KAISER

ADVENTSREIS

10/12 - 14/12/2017

49

MOEZEL
VERNIEUWD SKIVAKANTIE
EXCURSIE PROGRAMMA

03/02 - 12/02/2017

5

11/04 - 16/04/2017

46

RUST VAKANTIE
NIEUW GENIETEN

MOEZEL

NIEUW GENIETEN

19/05 - 21/05/2017

48

MALLORCA

NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA

19/05 - 28/05/2017

26

LIGURIË

NIEUW EXCURSIE & GENIETEN

20/05 - 29/05/2017

22

VERNIEUWD EXCURSIE PROGRAMMA

03/06 - 18/06/2017

36

VLIEGREIZEN

EXCURSIE PROGRAMMA

06/06 - 09/06/2017

16

CYPRUS

EXCURSIE PROGRAMMA

05/05 - 12/05/2017

72

NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA

12/06 - 19/06/2017

8

DE BALEAREN

EXCURSIE PROGRAMMA

11/05 - 23/05/2017

56

VERNIEUWD EXCURSIE PROGRAMMA

30/06 - 11/07/2017

34

TENERIFE

NIEUW RUST VAKANTIE

22/05 - 29/05/2017

51

NOORDKAAP
ELZAS
KARINTHIË
UNIEK NOORWEGEN
ITALIAANSE MEREN

NIEUW EXCURSIE & GENIETEN

04/07 - 11/07/2017

24

MENORCA

NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA

03/06 - 10/06/2017

60

DORDOGNE

NIEUW EXCURSIE & GENIETEN

12/07 - 18/07/2017

20

STOCKHOLM & KOPENHAGEN NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA

20/06 - 27/06/2017

74

VERNIEUWD EXCURSIE & GENIETEN

21/07 - 27/07/2017

6

AZOREN

NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA

26/06 - 03/07/2017

70

SUCCESREIS EXCURSIE PROGRAMMA

01/08 - 09/08/2017

38

IJSLAND

NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA

02/07 - 12/07/2017

76

DRESDEN

EXCURSIE PROGRAMMA

08/08 - 13/08/2017

46

ST. PETERSBURG & MOSKOU

EXCURSIE PROGRAMMA

02/08 - 08/08/2017

78

BERLIJN

EXCURSIE PROGRAMMA

14/08 - 18/08/2017

40

DE BALEAREN

EXCURSIE PROGRAMMA

07/09 - 19/09/2017

56

KROATIË

VERNIEUWD EXCURSIE PROGRAMMA

15/08 - 25/08/2017

30

SALOU

RUST VAKANTIE

10/09 - 21/09/2017

52

16/08 - 23/08/2017

18

BENIDORM

RUST VAKANTIE

19/09 - 28/09/2017

55

TIROL
SCHOTLAND

PROVENCE LUBERON

NIEUW EXCURSIE & GENIETEN

POLEN

EXCURSIE PROGRAMMA

16/08 - 25/08/2017

32

ANDALUSIË

NIEUW

EXCURSIE PROGRAMMA

22/09 - 03/10/2017

58

ANDORRA

EXCURSIE PROGRAMMA

25/08 - 02/09/2017

28

COSTA DE LA LUZ

NIEUW

RUST VAKANTIE

24/09 - 03/10/2017

54

ZWITSERLAND

EXCURSIE PROGRAMMA

26/08 - 02/09/2017

10

MENORCA

NIEUW

EXCURSIE PROGRAMMA

30/09 - 07/10/2017

60

HAMBURG

EXCURSIE PROGRAMMA

09/09 - 13/09/2017

42

TENERIFE

NIEUW

RUST VAKANTIE

09/10 - 16/10/2017

51

BRETAGNE

VERNIEUWD EXCURSIE PROGRAMMA

09/09 - 15/09/2017

12

CUBA

EXCURSIE PROGRAMMA

17/10 - 28/10/2017

82

EXCURSIE PROGRAMMA

17/09 - 26/09/2017

14

USA

EXCURSIE PROGRAMMA

02/11 - 15/11/2017

80

CORSICA

N

BIJ ONS KAN JE
TERECHT VOOR ALLE
TOUROPERATORS

ACTIEVE REIZEN PER VLIEGTUIG

Bij Reizen De Globetrotter boek je
met een gerust hart je reis
bij je favoriete touroperator.

MALLORCA

WANDELVAKANTIE

03/04 - 10/04/2017
01/05 - 08/05/2017
02/10 - 09/10/2017

62

MENORCA

FIETSVAKANTIE

13/05 - 20/05/2017
03/06 - 10/06/2017
30/09 - 07/10/2017

64

WANDELVAKANTIE

18/06 - 25/06/2017

68

FIETSVAKANTIE

07/10 - 14/10/2017
11/11 - 18/11/2017

66

PORTUGAL
LANZAROTE

NIEUW

Wandelvakantie

Bij je reservatie vragen we een voorschot van
30% op de reissom of minimum € 200 p.p. +
de eventuele reisverzekering.
Kan je niet naar ons reisbureau komen?
Reserveer je vakantie dan makkelijk en snel via
telefoon, e-mail of op onze website.

ACTIEVE REIZEN MET DE AUTOCAR
WILLINGEN

Wij zorgen voor een goede afhandeling van je reservatie.
Je voorschot, een repatriëring en de voortzetting van je reis
blijven altijd gewaarborgd, ook bij financieel onvermogen van
het reisbureau of de touroperator.

16/07 - 23/07/2017

50

Wil je zeker zijn van je plaats? Reserveer dan snel. We
kennen de plaatsen toe volgens datum van inschrijving.
Wacht je te lang, dan is je favoriete
vakantiebestemming misschien volgeboekt.

THOMAS COOK
PEGASE
TUI- RIU HOTELS
VIP SELECTION
GALLIA
ANDERS DAN ANDERS
CARACTERE
7-PLUS
TRANSEUROPE
VTB
CLUB MED
MSC CRUISES
COSTA CRUISE
IMAGINE
...

REIZEN
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
zaterdag
09u30 - 12u00 en 14u00 - 17u00
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Luxueuze bussen****
Bij Reizen De Globetrotter reis je in Comfort
Class. Jouw gemak en veiligheid staan op de
eerste plaats. Wij zorgen voor een gezellige en
boeiende reis, onze luxueuze bus maakt het ook
ontspannend.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reisleiders
Onze reisleiders zorgen altijd voor een deskundige uitleg en geven je nuttige tips over de
bezienswaardigheden. Ook met specifieke vragen kan je bij hen terecht. Ze helpen je met veel
plezier verder en zorgen nauwgezet voor het welslagen van jouw vakantie.

Minitrips
We bieden je een aantal korte trips waarbij we je
een stevige eerste indruk geven van de regio. We
zorgen voor een gevarieerd programma met
bezoeken, degustaties en gastronomie. Is je interesse gewekt? Doe het later nog eens over en
neem je tijd om er dieper op in te gaan.

Extra reisleiders
Op sommige bestemmingen zorgt Reizen De
Globetrotter voor gespecialiseerde, plaatselijke
gidsen die je nog meer uitleg geven. We proberen zoveel mogelijk Nederlandstalige gidsen in te
schakelen. Dit is allemaal inbegrepen in de prijs.

Vliegreizen en verblijfsvakanties
Teken je hierop in, dan bereik je je bestemming
op dag 1 of 2. We organiseren zorgvuldig uitgekozen en voorbereide uitstappen waaraan je vrijblijvend kan deelnemen. Bij de meeste reizen
zorgen we voor een begeleider ter plaatse of van
bij je vertrek in Deinze.

comfortabele en verstelbare relaxzetels met
ruime zetelafstand
toilet en lavabo
dvd
verstelbare voetsteunen
extra beenruimte
elektronisch geregelde full-airconditioning
dubbel panoramische ruiten
doeltreffend verwarmingssysteem
ABS - ASR
remvertragers zoals Telma of Voith
navigatiesysteem

Gordelplicht
Al onze bussen hebben op elke
zitplaats een gordel. Je bent wettelijk verplicht
om deze te dragen tijdens de reis. Reizen De
Globetrotter is niet verantwoordelijk voor eventuele nalatigheid.

Audioguide-systeem
Bij sommige reizen maken we
gebruik van een audioguide-systeem.
Zo hoor je alles wat de gids vertelt maar ben je
toch vrij om bv. ongestoord foto’s te maken.
Op maat gemaakte uitstappen
Op elke bestemming organiseren we op maat
gemaakte uitstappen. Deze zijn inbegrepen in de
prijs. Je kunt altijd ter plaatse extra uitstappen
regelen met de reisleider. Niemand is verplicht
om hieraan deel te nemen.

Rookvrije bussen
Het is verboden om te roken aan
boord van de bus, zowel voor de chauffeur als
voor de passagiers. We lassen regelmatig rookhaltes in.
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Ervaren chauffeurs
Onze ervaren chauffeurs laten je zorgeloos genieten van je vakantie. Met hun vakkennis, rijvaardigheid, behulpzaamheid en vriendelijkheid zijn zij
het visitekaartje van onze firma.

Wandel- en fietsvakanties
Ook dit jaar bieden we actieve vakanties aan. Dit
zijn geen wedstrijden maar zorgvuldig doordachte tochten onder leiding van ervaren vakmensen.
We verliezen tijdens de ontspannende activiteiten
de streek niet uit het oog en genieten van lokale
specialiteiten. Wil je liever een iets minder actieve
vakantie? Ook dat kan. Iedereen is vrij om wel of
niet deel te nemen aan de activiteiten en heerlijk
te genieten van de omgeving.

Citytrips
Wil je een stad leren kennen en ondertussen
genieten van een glaasje wijn, gaan winkelen of
een musical bijwonen? Dan is een citytrip een
ideale oplossing. Reizen De Globetrotter selecteerde een aantal trips naar culturele steden. We
bezichtigen er de belangrijkste bezienswaardigheden, wandelen door het oude stadsgedeelte of
flaneren over een elegante boulevard. Bij onze
citytrips is alles mogelijk.
Rondreizen
Reizen De Globetrotter is al jaren specialist in
rondreizen. Enkele ingrediënten van onze succesreizen? Kunst en cultuur, prachtig natuurschoon, culinaire genoegens, het bruisende leven
of mogelijkheid tot shopping. We laten je intens
genieten van wonderlijke en fascinerende gebieden.

www.deglobetrotter.be

RESERVATIE

Bagagetips
De ruimte in onze luxebus is beperkt.
Daarom geven we je graag volgende tips mee:
• Neem maximum 1 koffer p.p. mee.
• Beperk het gewicht van je koffer, met dank
van onze chauffeurs die de koffers moeten
in- en uitladen.
• Hou kleine handbagage, die je onderweg
nodig hebt, bij je in de bus.
• Vermijd grote handtassen, ze verminderen je
zitcomfort.
• Hou je paspoort en geld altijd in de buurt.
Prijzen
Het slagen van je vakantie hangt af van veel factoren: de reisleiding, het hotel, de chauffeur en de
maaltijden … ze zijn allemaal belangrijk. Reizen
De Globetrotter streeft altijd naar een goede
prijs-kwaliteitsverhouding.
Dit bepaalt de prijs van je reis:
• inhoud van het programma
• de (ligging van de) hotels
• inkomgelden wel of niet inbegrepen
• feestelijke menu’s of 3 gangenmenu’s
• drank wel of niet inbegrepen
Extra kortingen:
Bij sommige reizen kan je extra korting krijgen,
bv. als je het actief pakket niet neemt.
Wij stellen ons altijd in de plaats van onze reizigers en proberen zoveel mogelijk aan je wensen
te voldoen. Er zijn veel mogelijkheden. Vraag ons
ernaar en we zoeken samen naar je ideale
vakantie.

Medicatie

We noteren bij elke reservatie je
geboortedatum en -plaats,
identiteitskaartnummer en
-geldigheid. We geven deze
gegevens alleen door aan de
hotels die je op je reis aandoet.
Zorg ervoor dat je tijdens de reis
een identiteitskaart bij je hebt
die geldig is tot 6 maanden na
terugkeer.

TIP!!

We raden je aan om een lijstje te
maken met je dagelijkse medicijnen. Bewaar dit
in een gesloten omslag en hou die bij jou.
Gebeurt er iets op reis, dan kunnen wij alle info
terugvinden die nodig is voor een behandeling.
We openen de omslag alleen bij hoogdringendheid.
Zorg ook voor een reserve van je medicijnen.
www.gezondheidspas.be.
Facebook - Social media
Je vindt Reizen De Globetrotter
terug op Facebook. Like ons en geniet mee van
alle nieuwtjes en foto’s van onze reizen. Of post
zelf je reiservaringen en laat je familie en vrienden
mee genieten van de mooie momenten op je reis.
Garantiefonds
Reizen De Globetrotter is lid van het
Garantiefonds dat je beschermt tegen
eventueel financieel onvermogen.
Hierdoor vertrek je met een gerust gemoed op
vakantie.

Krijg je jouw documenten
liever per mail?
Geef ons je e-mailadres en
we sturen ze meteen door.

Busreizen

Rustvakantie

Vliegreizen

Fietsvakantie

Bootreizen

Wandelvakantie

Audio systeem

Skivakantie
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VASTE OPSTAPPLAATSEN:
DEINZE: Garage De Globetrotter
GENT: De Sterre - Taverne Fenixhof
SINT-NIKLAAS: Hotel Serwir
ANTWERPEN: Hotel Crown Plaza

BIJKOMENDE OPSTAPPLAATSEN:
Voor sommige bestemmingen kunnen we een
extra opstapplaats op de reisweg bespreken.
Vraag ernaar bij je reservatie.

Stal je auto
GRATIS en VEILIG
en vertrek met een
gerust gevoel op reis.
Boek je een meerdaagse reis bij Reizen
De Globetrotter en vertrek je vanuit Deinze?
Parkeer je auto gratis en veilig in onze
gesloten garage. Je reis begint als je bij ons
aankomt en eindigt als je opnieuw bij ons
vertrekt. Zo geniet je met een gerust gevoel
van je vakantie.

DE CENTRALE
VERTREKPLAATS:
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Clemence
Dosschestraat 50
9800 Deinze

IS CH GL SEE

10 DAGEN OOSTENRIJK vernieuwd

SKIREIS IN SNEEUWZEKER TIR

Ischgl See ligt aan het begin van het Paznauntal in West-Tirol
en staat, dankzij z’n unieke ligging in de Alpen, bekend om
zijn grote hoeveelheid sneeuw. De meeste pistes liggen boven de
2000 meter en bieden sneeuwzekerheid tot begin mei.
Dit is dan ook een populaire wintervakantie-bestemming.
De Silvretta skipas is geldig in de vier verschillende skigebieden van See,
Kappl, Ischgl-Samnaun en Galtur, samen meer dan 320 km piste.
Het skigebied van Ischgl-Samnaun, 15 km van See, is de grootste
van de vier met 200 km piste. See heeft een klein maar
zeer aantrekkelijk skigebied met 35 km piste. Er is een 3 km
grote buckelpiste en een funpark voor boarders.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ comfortabel hotel vlak bij de pistes
✔✔ 320 km pistes in de omgeving mét sneeuwzekerheid
✔✔ genieten van uitgebreide après-ski en wellness-faciliteiten
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Dag 1
We reizen met onze luxueuze bus via Luxemburg naar Ischgl.
Vrij avondmaal onderweg.
Dag 2
Aankomst vroeg in de ochtend met ontbijt in het hotel. Wanneer de kamers nog
niet beschikbaar zijn, kunnen we onze bagage in een afsluitbare locatie plaatsen.
Er zijn ook kleedkamers ter beschikking in het wellnessgedeelte. Na het ontbijt
gaan we onmiddellijk op de latten.
Avondmaal en overnachting in hotel Mallaun****.

OL

Wellnesshotel Mallaun****

Dag 3 - dag 9
Na het ontbijtbuffet genieten we van een volle dag ski- of
snowboardplezier. Après-ski mag je niet missen in Ischgl.
Je kan natuurlijk ook nagenieten aan de bar van het hotel.
Wie wil kan overdag genieten van de wellnessfaciliteiten
van het hotel. Elke avond uitgebreid diner in hotel
Mallaun****.
Vervoer naar de skipistes gebeurt met onze eigen bus of
met de gratis skibus die aan het hotel stopt. Op de laatste
dag voorzien we nog een avondmaal voor we terugkeren
naar Deinze.
Dag 10
We komen tussen ± 06u30 en 08u00 aan in Deinze. Het
aankomstuur is afhankelijk van het weer en het verkeer.

Het volledig gerenoveerde hotel ligt aan de pistes van See.
De kamers hebben een badkamer met bad of douche,
haardroger, safe, radio, telefoon en tv.
Elke dag is er een uitgebreid ontbijtbuffet en een
vijfgangenmenu met saladebar en dessertbuffet.
In de namiddag kan je genieten van
lekkere verse soep met bijhorende koeken.
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.

Onze service:

•

waarborg skipas € 5 p.p.

•

•

toeslag éénpersoons-

reis per luxe-autocar met
extra beenruimte

•

twee ervaren chauffeurs
en bus blijven ter plaatse

•

ontbijt op dag 2 tem het
avondmaal op dag 9
•

btw en baantaksen

•

gebruik van de BergWellness-Oase

3 februari
Deinze 18u00 - Garage De Globetrotter
10 dagen

€ 815 p.p.

•

annulatie- en reisbijstandsverzekering

halfpension vanaf het

Niet inbegrepen:
Datum
Vertrek
Duur

kamer: € 160
•

Je kan de skipas apart
bijboeken:
6 dagen: € 282
7 dagen: € 317
8 dagen: € 350

alle dranken en

Reisdocumenten:

persoonlijke uitgaven

•

geldige identiteitskaart

•

middagmalen

•

wellness-behandelingen

Munteenheid:

•

skipas

•

euro
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TI R O L
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vernieuwd

Wie aan Tirol denkt, denkt meteen aan
natuurschoon: indrukwekkende bergen, heldere meren,
groene valleien met daartussen kleine dorpjes.
De regio is een geliefd vakantieoord voor wie van de bergen houdt.
Maar Tirol is meer dan natuur alleen. Het heeft ook een rijke geschiedenis en
cultuur. En de mensen houden er van gezelligheid, feesten en ambiance.

Dag 1
We vertrekken met onze luxueuze bus richting Colmar. Vrije lunch
onderweg. Via Bazel en Zurich rijden we naar St. Christoph aan de
Arlbergpass. Welkomstcocktail.
Avondmaal en overnachting in Hotel St. Arlberg Hospiz*****.
Dag 2
We genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en een vrije voormiddag. Je kan de omgeving verkennen, even gaan zwemmen of lang
uitslapen. Middagmaal in het hotel. Na de middag brengen we een
bezoek aan Liechtenstein, een bergachtige dwergstaat in het midden van Europa. Vrij bezoek aan de hoofdstad Vaduz (let op: je
hebt hier Zwitserse franken nodig). Een verrassingsaperitief leidt
het avondmaal in. We smullen van een feestmaaltijd met degustatie
van verschillende Oostenrijkse specialiteiten.
Avondmaal en overnachting in Hotel St. Arlberg Hospiz*****.

Ben je op zoek naar een combinatie van mooie natuur en gezellige
sfeer met lekker eten? Dan ben je met deze reis op goede weg.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ een rijke geschiedenis en cultuur
✔✔ Oostenrijkse sfeer en ambiance
✔✔ heerlijke feestmaaltijden met een prijs voor de beste hobbykok

Innsbruck met het gouden dak

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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AMBIANCE IN HET HART VAN DE ALPEN

Dag 3
Ontbijtbuffet. We rijden langs de Bodensee naar Friedrichshafen
voor een bezoek aan het prachtige luchtvaartmuseum en het imposante Zeppelin museum. Hier presenteert men ’s werelds grootste
collectie over het luchtschip in de compleet vernieuwde showroom
met 1500 exposities. Na het middagmaal rijden we naar Meersburg,
een prachtig middeleeuws stadje met het oudste nog bewoonde
kasteel van Duitsland. Nadien keren we terug naar het hotel. We
sluiten de dag af in stijl met een gala-avond met cocktail, diner, dans
en orkestmuziek.
Overnachting in Hotel St. Arlberg Hospiz*****.
Dag 4
Uitgebreid ontbijtbuffet. In de voormiddag zijn we vrij om te genieten
van alle faciliteiten die het hotel aanbiedt. Ook een wandeling in de
omgeving behoort tot de mogelijkheden. Middagmaal in het hotel.
In de namiddag maken we een wandeling waarna we genieten van
een snack met Tiroolse specialiteiten. ’s Avonds is er een verrassingsdiner in een boerderij met nadien mogelijkheid tot dansen.
Overnachting in Hotel St. Arlberg Hospiz*****.

Hotel St. Arlberg Hospiz*****

Dag 5
Na het ontbijtbuffet vertrekken we naar de rivier de
Lech om op forel te vissen. Deze worden ter plaatse klaargemaakt voor het middagmaal. In de namiddag krijgen we in
het hotel koffie met gebak.
’s Avonds helpen we 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 St. Arlberg Hospiz*****.

Het hotel ligt aan de voet van de Arlbergpass en in het
centrum van Sankt Christoph op een hoogte van 1802 m.
Het beschikt over alle comfort van een 5 sterrenhotel:
verschillende eetzalen, een groot salon met een monumentale
schouw, een bar, verwarmd zwembad, stoombad, sauna en een
fitnessruimte. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, toilet,
tv en telefoon. ’s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet en
’s avonds steeds verzorgde en afwisselende menu’s.
Eén van de beste verblijfsplaatsen waar de animatie verzekerd
wordt door uitbater Adolf Werner.

Dag 6
Uitgebreid ontbijtbuffet. Via GarmischPartenkirchen bereiken we Etthal. We bezoeken er de Benedictijner abdij. Het klooster kijkt terug op
een bijna 700 jaar oude geschiedenis. Lunch in Etthal. We rijden verder naar Oberammergau, beroemd om het Passionspiel dat van 1634
dateert. Het is ook gekend voor het houtsnijwerk van meestal religieuze
afbeeldingen. Vrij bezoek.
Fondue-avond en overnachting in Hotel St. Arlberg Hospiz*****.

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

21 juli
Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
7 dagen
€ 25 p.p.

€ 890 p.p.

Stamms Cisterciënzerklooster

Vissen op forel aan het hotel

Dag 7
Na het ontbijt reizen we via Feldkirch, Bazel en Arlon terug naar Deinze en
de verschillende afstapplaatsen.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• kamers met bad/
douche, wc, tv en
telefoon
• volpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 7
• drank aan tafel in het
hotel
• verrassingsdiner in een
boerderij
• op forellen vissen
• galadiner
• folkloristische avond
• koffie met gebak
• uitstappen zoals vermeld
in het programma
• volgorde programma
kan wijzigen in
samenspraak met
hotelier

•
•
•

inkomgelden volgens
het programma
btw en baantaksen
ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel bij de
uitstappen
• persoonlijke uitgaven
• toeslag éénpersoonskamer: € 125
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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Karinthië is het meest zuidelijke deel van Oostenrijk en wordt
omringd door bergen. Het zacht glooiend plateau, met
zijn vele meren, trekt de zon naar zich toe en het is er heerlijk toeven.
De meren liggen erg zuidelijk en hebben een aangename temperatuur.
Uitzichtpunten, kloven, watervallen, kastelen, historische resten en
mooie rivierdalen maken dat Karinthië zowel voor de natuur- en
kunstliefhebber als voor de levensgenieter iets in petto heeft.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ zonnige berglandschappen met schitterende vergezichten
✔✔ boottocht op het grote meer Wörthersee
✔✔ bezoek aan Augsburg, de stad van Mozart

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

nieuw

MET DE ZON TUSSEN BERGEN EN MEREN
Dag 1
Onze luxueuze bus brengt ons via Keulen en Würzburg naar
Nürnberg.
Avondmaal en overnachting in hotel***.
Dag 2 Maltadal, Kölnbreindam en Gmünd
Na het ontbijt reizen we via Salzburg naar Maltadal waar we een
buitengewoon stukje Karinthië ontdekken. Langs een spectaculaire, slingerende weg bereiken we de Kölnbreindam, met z’n 200 m
de hoogste dam in Oostenrijk. Nadien gaat het via Gmünd verder
naar onze bestemming St Urban.
Avondmaal en overnachting in hotel***.
Dag 3 Gurk
Ontbijt. Samen met een plaatselijke gids verkennen we de streek.
Na het middagmaal maken we een uitstap via St. Veith naar Gurk,
waar we de indrukwekkende Gurker Dom bezichtigen. Dit behoort
tot de belangrijkste romaanse bouwwerken van Europa. We
bewonderen de crypte met honderd zuilen en de fresco’s die de
Bishopskapel sieren. Nadien keren we terug naar ons hotel via
schilderachtige wegen met idyllische dorpjes.
Avondmaal en overnachting in hotel***.
Dag 4 Klagenfurt, boottocht op de Wörthersee en Velden
Na het ontbijt bezoeken we Klagenfurt. Een plaatselijke gids toont
ons de mooiste gebouwen en hoekjes van de stad. Nadien maken
we een boottocht op de Wörthersee, het grootste meer van
Karinthië. We leggen aan in Velden, een geliefde trekpleister voor
de jetset.
Avondmaal en overnachting hotel***.
Dag 5 vrije dag
Ontbijt. We genieten van een vrije dag. Je kan volop genieten van
de meren en de rust. Of je kan onder leiding van onze gids een
kleine wandeling maken in de prachtige streek.
Avondmaal en overnachting in hotel***.
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Dag 6 Goldeck Panoramastrasse en Mariawörth
Na het ontbijt rijden we naar de Oostenrijkse Alpen. De Goldeck
Panoramastrasse slingert met zijn 14.5 km door één van de mooiste natuurgebieden van Oostenrijk.

Hotel pfeffermühle***

We worden beloond met heerlijke vergezichten op de Millstätter See, de Nockberg, het
Karawankengebergte en zelfs Villach. Nadien gaat het naar
de Pyramidenkogel. Hier heb je een 360° panoramablik op de
wonderlijke meren van Karintië. Tot slot bezoeken we ook
Mariawörth, het idyllische schiereiland in het hart van de
Wörthersee.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

Dag 7
Tauernmassief en Augsburg
We verlaten onze zonnige bestemming en
reizen via Salzburg naar Mozartstad Augsburg,
historisch gezien één van de belangrijkste en mooiste steden van
Duitsland. Wie door de oude straten van de stad wandelt, kan zich met een
beetje fantasie voorstellen hoeveel betekenis Augsburg ten tijde van de
bankiers- en koopmansdynastie Fugger gehad moet hebben - als financieel
centrum, als internationale handelsmetropool en als stad van de kunsten.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 8
Na het ontbijt rijden we via Ulm en Stuttgart terug naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Het hotel is omgeven door groene weiden en wouden en
biedt een blik op het adembenemende Karawankengebergte.
Het is gelegen aan één van de warmste en zuiverste meren
van Karinthië. Alle kamers hebben bad/douche, toilet,
haardroger, kluisje, tv en radio.
Het hotel heeft een panoramisch terras, fitnessruimte,
solarium, biosauna, Finse sauna, relaxruimte, tafeltennis en
wijnkelder.
De bedden zijn voorzien van orthopedische
vacuümmatrassen.
Het hotel serveert typische huisgemaakte gerechten uit de
Oostenrijkse keuken.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• begroetingscocktail bij
aankomst in het
verblijfshotel
• powerpointvoorstelling
over Karinthië
• ontbijtbuffet met biohoek
• saladebuffet
• elke avond viergangen•
•
•

1 x taart en koffie/thee
op het panoramaterras

•

muzikale dansavond
alle uitstappen zoals
voorzien in het
programma
halfpension op dag 1,
dag 2, dag 7 en dag 8
volpension vanaf het
avondmaal op dag 2
tem het ontbijt op dag 7

•
Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

12 juni
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
8 dagen
€ 35 p.p.

€ 820 p.p.

keuzemenu
1 x schmankerl-buffet
1 x proeven van
huisgemaakte likeuren

•
•

•
•
•
•

begeleide wandeling
wellness in het hotel
btw en baantaksen
ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• dranken en persoonlijke
uitgaven
• middagmalen op dag 1,
dag 2, dag 7 en dag 8
• toeslag éénpersoonskamer: € 130
• alle inkomgelden, boottochten, liften en extra
gidsen
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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OP AVONTUUR ROND HET VIERWOUDSTEDENMEER

8 DAGEN

Dag 1
Onze luxueuze bus brengt ons via Luxemburg en Bazel naar
Hergiswil. Dit stadje ligt aan een baai van het Vierwoudstedenmeer, dichtbij de Pilatus, met als attractie de glasfabriek
met bijhorend museum. Aan de oevers van het meer kan je
wandelen, surfen of genieten van een aperitiefje op het terras.
Avondmaal en overnachting in Seehotel Pilatus****.

Het Vierwoudstedenmeer in Centraal-Zwitserland
wordt omringd door hoge bergen. De Rigi, Pilatus, Titlis,
Bürgenstock en Stanserhorn onthullen op deze reis hun geheimen.
We laten je graag kennismaken met het unieke berglandschap en
ontdekken samen de wondere wereld van de bergbanen. Met als kers op
de taart een rit met de steilste tandradbaan ter wereld.
Lonkt het avontuur en ben je klaar voor prachtige vergezichten
in een schitterend berglandschap?
Ga dan mee met ons op deze exclusieve reis!

Dag 2
Ontbijtbuffet. In de voormiddag varen we met de boot naar
Stansstad. Met de postbus gaat het verder naar Bürgenstock,
een luxueus vakantieoord en traditionele stek voor de jetset.
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 Hammetschwandlift.
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. Bij goed weer kunnen we een
paar uurtjes boven blijven. We nemen de trein terug naar
Hergiswil. Vrije tijd.
Avondmaal en overnachting in Seehotel Pilatus****.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ we ontdekken de top-5: Rigi, Pilatus, Titlis, Bürgenstock en
Stanserhorn
✔✔ spectaculaire rit met de steilste tandradbaan ter wereld
✔✔ pittoresk verblijf in een baai van het Vierwoudstedenmeer
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Luzern

Titlis in Engelberg

Pilatus

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Dag 3
Na het ontbijt nemen we de trein naar Stans, een interessant
dorpje met prachtige barokke kerk en interessante gebouwen
zoals het middeleeuwse Höfli. In de voormiddag bereiken we, na
een traject van 4 km met een oude tandradbaan en moderne
Cabrio-zweefbaan, de top van de 1.898 meter hoge Stanserhorn.
Daar genieten we van een prachtig panorama op de gletsjers van
de Titlis en het Jungfraumassief. We keren terug met de trein naar
Hergiswil.
Avondmaal en overnachting in Seehotel Pilatus****.
Dag 4
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

Seehotel Pilatus****

tandradtreintje dat ons naar de
top van de Rigi brengt. Met meer dan 100
km wandelpaden, een unieke flora en prachtige vergezichten
is dit een schitterende plek voor wandelaars. We keren met
de boot terug naar Hergiswil.
Avondmaal en overnachting in Seehotel Pilatus****.
Dag 5
Na het ontbijt maken we de koningsetappe naar de
Pilatusberg en Luzern. We varen eerst tot in Hergiswil en
nemen 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 naar 2.073 meter
hoogte. We keren terug via Kriens met een gondelbaan.
Vervolgens brengen we een bezoek aan de prachtige stad
Luzern met wereldberoemde Kapellbrücke en de gletsjertuin.
Vrije tijd om te shoppen. We keren met de boot (bij goed
weer) of de bus terug naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in Seehotel Pilatus****.

Het hotel is mooi gelegen aan de oever van het Vierwoudstedenmeer. Het is een zeer verzorgde accommodatie met een
prachtig park, 70 kamers en 2 suites met uitzicht op het meer
of op de bergen. Ook de restaurants en eetzalen hebben een
geweldig uitzicht op het meer. Er is een overdekt zwembad,
sauna, spa en fitnesscentrum met zonneweide en een eigen
strand. De twee restaurants serveren een heerlijk ontbijtbuffet
en ‘s avonds een verzorgde maaltijd.
Dag 6
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
meter hoge en met eeuwige sneeuw bedekte berg Titlis ligt. Met de eerste
draaiende cabinebaan in de wereld gaat het in vijf minuten naar het
bergstation op 3.020 meter. In de namiddag bezoeken we in Engelberg het
fraaie benedictijnenklooster dat in 1120 werd gesticht ter ere van Maria.
We keren terug met de trein voor een feestelijk avondmaal en overnachting in
Seehotel Pilatus****.
Dag 7
Ontbijtbuffet. Een vrije dag om te genieten van de omgeving.
Avondmaal en overnachting in Seehotel Pilatus****.
Dag 8
Na het ontbijtbuffet vertrekken we terug naar België. Vrij middagmaal in de
buurt van Colmar of Straatsburg. Kort bezoek. Daarna reizen we via
Luxemburg naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• halfpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 8
• 1 feestmenu en op de
andere avonden keuze
voor het hoofdgerecht
en dessert
• kamers met bad/
douche, toilet,
internetverbinding,
satelliet-tv
• btw en baantaksen
• vrij gebruik van alle spafaciliteiten van het hotel
• vrij gebruik van alle
bergbanen, liften en
treinen zoals beschreven
•

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

26 augustus
Deinze 06u00 - Garage De Globetrotter
8 dagen
€ 25 p.p.

€ 1.185 p.p.

•
•
•

Niet inbegrepen:
• drank en persoonlijke
uitgaven
• alle middagmalen
• toeslag éénpersoonskamer: € 130
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
Zwitserse frank en euro:
•
€ 1 = CHF 1,08

in het programma
vrij gebruik van alle
vervoerkosten naar de
Big Five
wandelkaart van de
omgeving
diploma bij terugreis
ervaren chauffeur en
gids blijven de hele reis
ter plaatse
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vernieuwd

EEN REGIO VAN AUTHENTICITEIT EN TRADITIE

Bretagne is een streek die boeit, betovert
en altijd een beetje raadselachtig is gebleven.
Met de ingesneden kusten, het rijk maritiem erfgoed en de
pittoreske dorpjes is het een uitgelezen plek voor liefhebbers
van natuur, kustlandschappen en tradities.
Ook de gastronomie is gevarieerd: van vis en
zeevruchten tot pannenkoeken en Bretoense galettes.

Dag 1
We reizen met onze luxueuze bus doorheen Picardië en Normandië
naar Quimper, met de nodige stops onderweg.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 2
Ontbijtbuffet. In de voormiddag rijden we naar het indrukwekkendste
uitzichtpunt van Bretagne: la Pointe du Raz. Deze plek vormt de

Reis met ons mee en ontdek deze groene regio met
oude steden, kerken en monumenten.

scheidingslijn tussen 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****.
Quimper

Hoogtepunten
✔✔ bezoek aan één van de mooiste dorpjes van Frankrijk
✔✔ indrukwekkend uitzichtpunt aan het Kanaal en de Atlantische
Oceaan
✔✔ gezellige kuststadjes en authentieke cultuur

Dag 3
Na het ontbijt laden we de bagage en brengen we een bezoek aan
het schiereiland Crozon. Dit biedt ons prachtige vergezichten en
gezellige kuststadjes. We maken een rondrit langs onder meer de

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

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, verkozen tot één van de
mooiste dorpjes van Frankrijk.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 4
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 en genieten we van 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. We bezoeken 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. Nadien volgt nog een bezoek aan een
enclois paroissial, een christelijk ommuurd domein, waarvan er in
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Bretagne zeer veel te vinden zijn.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

Hotel Oceania Quimper****
Een modern hotel op 2 km van het centrum en 15 km van
het strand. Je kan er ontspannen in de bar en het verwarmd
zwembad. De kamers hebben airconditioning, een satelliet-tv
en een eigen badkamer met bad of 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.

Dag 5
Tijdens deze vrije dag kunnen we genieten van het hotel, een
wandeling maken langs de baai of het dorp verkennen.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

mooie natuur
naar Ploumanac’h,
gekend om z’n roze granieten

Dag 6
We genieten van het ontbijtbuffet en rijden dan naar PerrosGuirec. Vanop het strand wandelen we langs één van de
mooiste paden van Bretagne doorheen een uitzonderlijk

rotsformaties. 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. Nadien rijden we door naar Montauban.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 7
Ontbijtbuffet. Onze luxebus brengt ons via Limoges en Lille terug naar

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

9 september
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
7 dagen
€ 30 p.p.

€ 795 p.p.

Pont de Recouvrance Brest

Hotel Oceania Quimper

Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Hotel Qualys La Paix Brest****
Het hotel, in het hart van Brest, biedt moderne,
comfortabele en rustige accommodatie op loopafstand
van alle bezienswaardigheden van de stad. Er is ook gratis
wifi. De kamers zijn warm en eigentijds ingericht met alle
moderne faciliteiten, badkamer, airco, satelliettelevisie,
kluisje en bureau.
Dagelijks wordt er een rijkelijk ontbijt geserveerd.
In het restaurant kan u proeven van traditionele en
inventieve gerechten in een stijlvolle omgeving.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• halfpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 7
• kamers met bad/
douche, toilet en tv
• btw en baantaksen
• ervaren chauffeur en
gids blijven de hele reis
ter plaatse

Niet inbegrepen:
• dranken en persoonlijke
uitgaven
• middagmalen
• inkomgelden:
± € 45 p.p.
• toeslag éénpersoonskamer: € 297 p.p.
• annulatie- en
reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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C O R S IC A

ZUIDERSE SFEER IN EEN PRACHTIG BERGLANDSCHAP

NKRIJK
10 DAGE N FRA

Dag 1

Corsica, het mooiste eiland onder de zon, is een
juweel in de Middellandse Zee, op slechts 7 km ten noorden
van Sardinië. Dit grootste Franse eiland met heel duidelijke Italiaanse
invloeden wordt niet voor niets "Ile de Beauté" of
“Eiland van de Schoonheid” genoemd. Corsica is een uniek eiland
met een enorme rijkdom en diversiteit aan natuurlijke schoonheden.

naar Dijon voor een vrij middagmaal. Nadien is er een vrij bezoek
aan het Bourgondisch stadje Tournus, mooi gelegen aan de Saône.
We rijden verder via Lyon naar Valence.
Avondmaal en overnachting in hotel***.
Dag 2
Bonifacio

Wil je de sfeer opsnuiven van dit karaktervolle zuiderse eiland en
genieten van de zon en de prachtige berglandschappen? Stap dan
op onze luxebus en laat je onderdompelen in de prachtige natuur.

Onze luxueuze autocar brengt ons via Luxemburg (stop) en Nancy

Na het ontbijt maken we een mooie rit door de Provence, richting
Orange. We brengen een 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", waar men het dagelijkse leven van

HOOGTEPUNTEN
✔✔ prachtige berglandschappen met indrukwekkende uitzichten
✔✔ zuiderse sfeer en zon
✔✔ boottocht met adembenemend zicht op de kalkrotsen

vroeger in verschillende Provençaalse dorpjes uitbeeldt. Daarna
rijden we verder naar Marseille waar we inschepen. Avondmaal aan
boord en overnachting in een tweepersoons-buitencabine.
Dag 3

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Ontbijt. We komen aan in Bastia en beginnen onze dag via de
Teghime Pass. Langs het wijngebied Patrimonio maken we een
rondrit op het ruige schiereiland Cap Corse. De weg loopt langs
Calanche

lieflijke kustplaatsen en grillige berglandschappen. Middagmaal.
Via het vissersdorpje Erbalunga bereiken we Bastia. We vervolgen
langsheen parelmoer witte stranden naar Aleria en rijden langs de
grootste kurkeikenbossen van het eiland naar Porto Vecchio, vaak
de mooiste stad van Corsica genoemd.
Avondmaal en overnachting in hotel***.
Dag 4
Ontbijt. Vanuit Porto Vecchio maken we een uitstap naar het Massief
van Bavella, ook wel de Corsicaanse Dolomieten genoemd.
We rijden door het bos van Ospédale met reusachtige granietrotsen.
Op de mooiste col van Corsica, "Col de Bavella", krijg je een
Bonifacio

schitterend uitzicht op de beroemde "Aiguilles de Bavella". We rijden
brengen na het middagmaal een bezoek aan de stad. Nadien keren
Bastia
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verder naar Sartène, gelegen op een adembenemende rots en
we langs de Rocher du Lion en prachtige baaien terug naar Porto
Vecchio. Avondmaal en overnachting in hotel***.

Hotels in Corsica***

Dag 5
Na het ontbijt maken we een uitstap naar
Bonifacio, gelegen op hoge kalkrotsen. Flaneren door de
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 en vrije namiddag.
Avondmaal en overnachting in hotel***.
Dag 6
Ontbijt. We verlaten Porto Vecchio en nemen een
schilderachtige weg met prachtige panorama's. Middagmaal
in een streekrestaurant. Nadien gaat het verder naar Ponte
Leccia waar we richting I'lle Rousse - Calvi rijden.
Avondmaal en overnachting hotel***.
Dag 7
We genieten eerst van het ontbijt en bezoeken nadien 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 middenin olijf- en amandelgaarden, en het
dorpje Sant’Antonino. Avondmaal en overnachting in
hotel***.

langs het Forét
d'Altone en Evisa bereiken
we Porto. Middagmaal. We keren terug
langs de indrukwekkende rotsformatie van de
Calanche en de golf van Porto naar Calvi. Avondmaal en
overnachting in hotel***.
Dag 9
Ontbijt. We rijden richting Corte voor een bezoek aan de stad van Pascal
Paoli. Middagmaal. Dan gaat het verder naar Ajaccio, de geboortestad van
Napoleon. Op 12 km van Ajaccio ligt het schiereiland Parata. We houden
halt aan het kerkhof waar de zanger Tino Rossi begraven ligt en hebben wat
vrije tijd om de stad te bezoeken. Daarna schepen we in en varen richting
Marseille. Avondmaal met bediening aan boord en overnachting in een
tweepersoons-buitencabine.
Dag 10
We genieten van een ontbijt aan boord. Aankomst in Marseille. Daarna rijden
we via Lyon en Reims terug naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Dag 8
Ontbijt. We rijden naar Ponte Leccia en verder richting Scala
di Regina en Calacuccia. Via een adembenemende weg

17 september
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
10 dagen
€ 40 p.p.

€ 1.485 p.p.

Calvi

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

Col de Bavella

Alle hotels zijn goed gesitueerd. De kamers zijn uitgerust met
bad/douche, toilet, telefoon en tv. In het restaurant wordt
de plaatselijke traditie van geraffineerde kookkunst alle eer
aangedaan.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• overtochten in
tweepersoonsbuitencabine met
douche en toilet
• volpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op dag
10
• 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 de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel
• persoonlijke uitgaven
• middagmalen dag 1 en
dag 10
• toeslag éénpersoonskamer + kajuit: € 290
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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ELZAS

4D

LANDELIJKE CHARME IN HET HART VAN EUROPA

IJK
A GEN F RANKR

Dag 1

De Elzas, dat grenst aan Zwitserland
en Duitsland, is een verrassend stukje Frankrijk met
een landelijke charme, een prachtige natuur en oude burchten.
De grote verscheidenheid aan landschappen en de heerlijke
gastronomie trekken jaarlijks vele bezoekers.

Onze luxueuze bus brengt ons via Namen en Metz naar Saverne.
We bezoeken de stad met z’n aangename oude centrum en het
Château Rohan, ook wel het “Versailles van de Elzas” genoemd.
Bloemenliefhebbers kunnen terecht in de prachtige rozentuin “La
Roseraie” met wel 8.500 rozenstruiken. Middagmaal aan de oevers

Wij nemen je graag mee op een boeiende reis doorheen deze mooie regio.
Grote steden en topplaatsen van massatoerisme laten we links liggen.
Scheepslift

Wij gaan voor een ontdekkingstocht langs schilderachtige dorpjes en
historische monumenten. Een unieke en verrassende verkenning van een
onbekend maar schitterend deel van Frankrijk.

van het Canal de Marne au Rhin. Daarna rijden we naar Rocher
Dabo, een markante rotsformatie met een neoromaanse kapel
gewijd aan paus Leo IX. We genieten er van een prachtig uitzicht op
de bergen van de Vogezen. In de nabijheid van het “Hellend Vlak”
van Arzviller bezoeken we een Cristallerie met een demonstratie
glasblazen. In de tuin van het bedrijf kunnen we een kijkje nemen
naar de scheepslift op het kanaal. Een fotostop houden we in

HOOGTEPUNTEN
✔✔ bezoek aan de schilderachtige stad Saverne
✔✔ een schitterende cabaretshow “La Revue des Merveilles”
✔✔ bezoek aan wijnkelders met degustatie en mogelijkheid tot aankoop

Graufthal waar in de rode, zandstenen bergwand, grotwoningen zijn
uitgehouwen die tot 1958 nog werden bewoond.
Vervolgens naar La Petite Pierre voor avondmaal en overnachting in
Hotel Aux Trois Roses**.
Dag 2

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
Musée Lalique

Na het ontbijt vertrekken we voor een dag vol kunst, cultuur en
spektakel. We starten met het Musée Lalique, een modern gebouw
met exclusieve kunstwerken van juwelenontwerper en
glaskunstenaar René Lalique. Zijn werk geniet internationale
belangstelling en op veilingen worden duizelingwekkende bedragen
voor zijn stukken betaald. In het kleine dorpje Kirrwiller bezoeken we
Royal Palace, het derde grootste variététheater van Frankrijk na de
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Romantische oevers Wissembourg

Lido en de Moulin Rouge in Parijs. We genieten er van een zalig
driegangenmenu met livemuziek en dans. Nadien krijgen we een
spectaculaire cabaretshow, “La Revue des Merveilles”, met
schitterende kostuums en decors, magische verlichting,
internationale acts en halfnaakte danseressen. Een onvergetelijke
namiddag.
Avondmaal en overnachting in Hotel Aux Trois Roses**.
Dag 3
Ontbijt. We bezoeken met een plaatselijke Nederlandstalige gids het
charmante grensstadje Wissembourg. We genieten er van de
kleurige pleintjes en de vele monumenten, zoals de voormalige

Hotel Aux Trois Roses**

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

6 juni
Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
4 dagen
€ 25 p.p.

€ 655 p.p.

Dag 4
Na het ontbijt rijden we naar Cleebourg op 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 bv. Pinot Blanc, Riesling en Muscat. De wijnen die we
proeven hebben een acceptabele prijs en wie wil kan zijn voorraad opslaan.
In de omgeving nemen we een lekker middagmaal. Nadien rijden we door
een ongerepte natuur naar het porseleinstadje Sarreguemines. Bezoek aan
Musée des Techniques Faïencières ondergebracht in de Moulin de la Blies,
een oude pottenbakkerij. Een verrassende wandeling staat ons nog te
wachten in de tuin van het oude industrieterrein.
Nadien brengt de bus ons via Metz en Luxemburg terug naar Deinze en de
verschillende afstapplaatsen.

Bunkers van de Maginot
Linie Dabo, Neonromaanse kapel
Rocher

Rocher Dabo, Neonromaanse kapel

abdijkerk St-Pierre et St-Paul en het
Maison dus Sel, het mooiste burgerlijke gebouw
in de stad. Na wat vrije tijd voorzien we een lichte lunch. We
vervolgen met een bezoek aan de Ouvrage Four à Chaud,
dat deel uitmaakt van de Maginot linie. Dit was een Franse
ondergrondse verdedigingslinie, aangelegd tussen 1930 en
1938, om Frankrijk te beschermen tegen een
verrassingsaanval van de Duitsers. We bezichtigen de
verblijven van de bemanning, keuken, telefooncentrale,
operatieafdeling, enz.
Avondmaal en overnachting in 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 uitgerust met bad/douche, wc, televisie,
radio, haardroger, telefoon en gratis wifi. Het restaurant
serveert regionale gerechten. Uitrusten of aperitieven kan in
één van de talrijke salons of in de bar. Ontspannen doe je dan
weer in het overdekt zwembad of op het panoramisch terras.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• alle middagmalen van
dag 1 tot en met dag 4
• een onbezorgde
namiddag met eten,
drinken, muziek, dans
en spektakel in Royal
Palace
• btw en baantaksen
• ervaren chauffeur en
gids blijven ter plaatse
Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven
• dranken aan tafel
(uitgezonderd tijdens het
middagmaal op dag 2)

•

•
•

toegangsgelden voor
Rocher Dabo, Musée
Lalique, Ouvrage Four à
Chaud, wijndegustatie,
Musée des Techniques
Faïncières en plaatselijke
gids in Wissembourg:
€ 25 p.p.
toeslag éénpersoonskamer: € 40
annulatie- en reis
bijstandsverzekering

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
•
euro
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8 DAGEN FRANKRIJK

Dag 2
We nemen tijd voor een rustig ontbijt en kunnen tijdens een vrije
voormiddag het hotel en de omgeving verkennen. Middagmaal in
het hotel. In de namiddag brengen we een bezoek aan het stadje
Apt, wereldwijd gekend voor zijn gekonfijte vruchten. We bezoeken
onder meer een confiserie, met proeverij en vrije aankoop. Na wat
vrije tijd keren we terug naar ons hotel. Avondmaal en overnachting
in Hôtel Castel Luberon***.

Vaucluse

We laten je graag mee genieten van dit schilderachtig stukje Provence!

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

DE PROVENCE OP ZIJN BEST
Dag 1
Vanuit Deinze rijden we via Luxemburg en Nancy naar het stadje Apt
in de Vaucluse. Avondmaal en overnachting in Hôtel Castel
Luberon***.

Het Luberon gebergte bevindt zich halverwege de Alpen en de
Middellandse Zee. Het hele gebied is een regionaal natuurpark
dat door de UNESCO werd erkend als ‘biosfeerreservaat’.
Het levert mooie plaatjes op: wijngaarden, kersenbomen, lavendelvelden en de
prachtige kleurenmix van de Provençaalse Colorado.
Maar ook de dorpjes zijn er liefelijk. Met gekleurde gevels,
beschaduwde pleintjes met fonteinen, zonnige terrasjes en natuurlijk
de boulevards met platanen. Het is er heerlijk toeven!

HOOGTEPUNTEN
✔✔ pittoreske Provençaalse dorpjes en steden
✔✔ een schilderachtige natuur met adembenemende uitzichten
✔✔ bezoek aan de Mont-Ventoux en Avignon

nieuw

Dag 3
Ontbijt. We rijden naar St-Remy-de-Provence, een typisch
Provençaals stadje. We genieten er van de overgebleven Romeinse
ruïnes, de aantrekkelijke pleintjes en de boulevards omgeven door
platanen. Tijdens onze wandeling bewonderen we Les Antiques en
het Mausoleum. We bezoeken de psychiatrische kliniek waar
Vincent Van Gogh behandeld werd en de opgegraven ruïnes van de
Romeinse stad Glanum. Vervolgens gaan we naar Les Baux de
Provence voor het middagmaal en een bezoek. Het op een rotspunt
gelegen dorp is als werelderfgoed erkend door de UNESCO.
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Mont Ventoux

Avondmaal en overnachting in Hôtel Castel Luberon***.
Dag 4
Na het ontbijt rijden we richting Ménerbes, één van de mooiste
hooggelegen dorpen van de Luberon en trekpleister voor kunstenaars, zoals Picasso. We vervolgen onze weg naar Lacoste dat
gedomineerd wordt door het kasteel van de Markies van Sade en nu
eigendom van modeontwerper Pierre Cardin. We trekken verder
naar Bonnieux, een schilderachtig dorp dat trapsgewijs aangebouwd is tegen een uitloper van het Luberongebergte. Verder
maken we even halt aan de Pont-Julien op de Romeinse Via
Domitia, de oudste verbindingsweg tussen Italië en Spanje.
Middagmaal in het hotel. In de namiddag begeven we ons richting
Fontaine de Vaucluse waar we de Moulin à Papier bezoeken.
Vervolgens maken we nog een wandeling in het stadje l’ Isle sur la
Sorgue. Avondmaal en overnachting in Hôtel Castel Luberon***.

Hôtel Castel Luberon***

Dag 5
Ontbijt. Met de bus rijden we langs het pittoreske “Colorado Provençal”, een groots en veelkleurig gebied
met prachtige okerrotsen. We vervolgen onze weg naar
Roussillon waar we een wandeling maken langs de Sentier
des Ocres. Het palet van gele, rode en oranje oker geeft het
dorp een adembenemend uitzicht. Middagmaal in het hotel.
In de namiddag rijden we richting Gordes, bekend vanwege
het kasteel op een steile rots. We bezoeken het nabijgelegen
Village des Bories met z’n stenen hutten. Nadien rijden we
richting de Abdij van Senanque, midden in de lavendelvelden.
Op de terugweg bezoeken we het Musée de la Lavande in
Coustellet. Avondmaal en overnachting in Hôtel Castel
Luberon***.

Dag 6
Na het ontbijt rijden we via Sault gekend voor zijn honing, nougat en lavendelvelden
- richting de reus van de Provence: de Mont-Ventoux.
Deze 1912 meter hoge berg beheerst de Rhonevallei en is zeer
gekend vanwege de Tour de France. We maken een halte op de top en
genieten er van een, bij helder weer, prachtig panoramisch uitzicht. We vervolgen onze weg richting Vaison-la-Romaine voor het middagmaal en een
fikse wandeling. De vele romeinse overblijfselen blijven een toeristische
attractie. Avondmaal en overnachting in Hôtel Castel Luberon***.
Dag 7
Ontbijt. Vandaag gaat het richting Avignon. Het historisch centrum is omgeven door een hoge stadsmuur van 4,2 km lang met 7 poorten en 39 torens.
We bezoeken het Palais des Papes, verblijfplaats van de pausen in de 14e
eeuw. We blijven in het centrum voor het middagmaal. Omdat een wijnproeverij natuurlijk niet mag ontbreken, rijden we in de namiddag naar het gekende Châteauneuf-du-Pape. De vervallen burcht op de rotsen troont over het
Rhônedal. We brengen een bezoek aan een wijnkelder met proeverij en
gelegenheid tot aankoop. Avondmaal en overnachting in Hôtel Castel
Luberon***.
Dag 8
Na het ontbijt rijden we met de nodige tussenstops via Lyon en Reims terug
richting Deinze.

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

16 augustus
Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
8 dagen
€ 30 p.p.

€ 965 p.p.

Het hotel ligt midden in het Parc Naturel Régional du Luberon,
een prachtig stukje natuur in het hart van de Provence. Je kan
er lekker tafelen, van het ontbijt tot het avondmaal. De keuken
biedt een heerlijk smakenpalet met mediterrane en traditionele
invloeden.
Er zijn verschillende faciliteiten: een mooi openluchtzwembad
met ligstoelen en parasols, 4 tennisbanen, squash, tafeltennis,
volleybal, jeu de boules, biljart, enz.
Het hotel heeft gratis wifi aan de receptie.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• volpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 8
• wijnen bij het
avondmaal, een koffie
bij het middagmaal
• uitstappen en
inkomgelden zoals
vermeld in programma
• bagageservice
• welkomstaperitief
• kamer met douche, wc,
haardroger, telefoon,
radiowekker, flatscreen-tv, kluis (tegen
betaling)
• barbacoa avond:
aperitief, voorgerecht,
barbecue, kaas,
dessert, koffie, wijn à
volonté en dansavond

•
•

•

afscheidscadeautje
ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse
btw, verblijf- en
baantaksen

Niet inbegrepen:
• dranken aan de tafel,
behalve wijn bij het
diner
• persoonlijke uitgaven
• toeslag éénpersoonskamer: € 175
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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NATUUR EN CULTUUR IN ZUIDWEST-FRANKRIJK
Dag 1
Vanuit Deinze rijden we met onze luxueuze bus via Orléans en

Dordogne, in het zuidwesten van Frankrijk, is een
geliefde plek bij toeristen. Daar hebben de glooiende heuvels,
bergkloven, maïsvelden en bossen ongetwijfeld iets mee te maken. Het is
er makkelijk tot rust komen in al dat natuurschoon. Maar de streek is veel
meer dan mooie natuur alleen. De karakteristieke dorpjes met hun gezellige
marktjes en de vele kastelen zorgen voor de nodige sfeer en cultuur. De
prehistorie is hier nooit ver weg.

Limoges naar St-Privat.
Avondmaal en overnachting in Auberge de la Xaintrie***.
Dag 2
Na het ontbijt rijden we richting Oradour-sur-Glane. Hier richtten
Duitse SS-troepen op 10 juni 1944 een waar bloedbad aan waarbij
642 burgers het leven lieten. Het vernielde dorp werd onaangeroerd
bewaard als blijvende herinnering aan deze gruwel. Na dit beklijvend

Wil je mee genieten van deze ongedwongen streek? We nemen je graag mee
voor een onvergetelijke tocht doorheen dit mooie gebied.

bezoek begeven we ons naar Limoges voor het middagmaal.
De stad is wereldwijd gekend voor zijn porseleinproductie.
Uiteraard bezoeken wij er het Nationaal Porseleinmuseum met z’n
collecties van meer dan 12.000 stukken.
Quimper

HOOGTEPUNTEN
✔✔ bezoek aan het gekende bedevaartsoord Rocamadour
✔✔ rondvaart op de Dordogne met een gabare
✔✔ een onvergetelijke tocht met de Gentiane Express

Avondmaal en overnachting in Auberge de la Xaintrie***.
Dag 3
Ontbijt. We bezoeken Gouffre de Padirac, één van de grootste
geologische bezienswaardigheden in Frankrijk. Deze druipsteengrot

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

werd ontdekt in 1889 op een diepte van 103 m. We maken een
Rocamadour

boottocht op de onderaardse rivier. Nadien rijden we richting
Rocamadour voor het middagmaal en een bezoek aan dit befaamde
bedevaartsoord. Het stadje hangt als het ware aan de rotsen
vastgeklonken. We nemen als echte pelgrims de Via Sacra met
233 treden en komen aan het plein met 7 heiligdommen, zoals de
Chapelle Notre Dame met het beeld van de Zwarte Madonna.
Avondmaal en overnachting in Auberge de la Xaintrie***.

Gabarre sur op de Dordogne

Dag 4
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Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het stadje Argentat.
Dit was van de 16de tot de 18de eeuw een groot handelscentrum
met z’n rivierhaven. Aan de oever van de Dordogne vind je er
pittoreske huizen met leien daken en stijlvolle herenhuizen met
torentjes. We wandelen door de binnenstad en bezoeken het
Maison de Patrimoine. Na het middagmaal in ons hotel trekken we
naar Laroque-Gageac waar we een rondvaart op de Dordogne
maken aan boord van een “gabare”. Dit is een gemotoriseerde
reproductie van een zeilboot Collonges uit de 18de eeuw.
Avondmaal en overnachting in Auberge de la Xaintrie***.

Auberge de la Xaintrie***

Dag 5
Ontbijt. We rijden richting Riom-es-Montagnes voor een
onvergetelijke tocht met de Gentiane Express, de toeristische
trein van de Haute-Auvergne. Middagmaal in het verblijfshotel.
In de namiddag is er vrije tijd in het stadje.
Avondmaal en overnachting in Auberge de la Xaintrie***.
Dag 6
We nemen ruim de tijd voor het ontbijt en genieten van een
vrije voormiddag. In de namiddag trekken we naar Donzenac
en Travassac waar we via loopbruggen en platforms een

Dit driesterrenhotel ligt in het stadje Saint-Privat en beschikt
over een buitenzwembad, hamman, jacuzzi en sauna. In
de bar van het hotel kan je genieten van een drankje. Elke
ochtend serveert men een ontbijtbuffet op het terras of in
het restaurant. De kamers zijn ingericht in traditionele stijl en
zijn voorzien van gratis internet, lcd-tv, koelkast, badkamer,
kluisje, badjassen en slippers.

wandeling maken in een
uniek kader tussen de kloven van
de Vézèrerivier. We maken er kennis met de
leisteengroeven en het beroep van leisteenhouwer.
Avondmaal en overnachting in Auberge de la Xaintrie***.
Dag 7
Na het ontbijt rijden we via Limoges en Parijs terug naar Deinze, met de
nodige stops onderweg.

Collonges

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• volpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 7
• wijnen bij het
avondmaal, kaas en een
koffie
• welkomstaperitief
• ervaren chauffeur en
12 juli
Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
7 dagen
€ 25 p.p.

€ 920 p.p.

•
Monceaux

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

reisleider blijven de hele
reis ter plaatse
btw, verblijf- en
baantaksen

Niet inbegrepen:
• dranken aan tafel,
behalve wijn bij het diner
• uitstappen en inkomgelden zoals vermeld in
programma
• persoonlijke uitgaven
• toeslag éénpersoonskamer: € 175
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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LIG URIË

LIE
10 DAGEN ITA

nieuw

DE KUST MET MEER DAN 1000 KLEUREN
Dag 1
Onze luxueuze autocar brengt ons via Metz en Montreux
naar Cully. Avondmaal en overnachting in hotel****.

Ligurië, een smalle kuststrook in het noordwesten van Italië,
wordt ook wel de “Italiaanse Rivièra” of “bloemen-Rivièra” genoemd.
Het ligt idyllisch tussen zee en steile bergen en is zeer geliefd bij
wandelaars, maar ook bij de internationale jetset.
Trekpleister bij uitstek is het natuurreservaat Le Cinque Terre,
met z’n 5 dorpjes die tussen de kliffen en stranden zijn gebouwd.

Dag 2
Ontbijt. We reizen verder via Martingy, Aosta en Turijn naar Alassio.
Avondmaal en overnachting in Grand Hotel Mediterranee****
Dag 3 Alassio
Na het ontbijt ontspannen we tijdens een vrije dag in Alassio, waar
we deze reis verblijven. We kunnen de omgeving verkennen en
genieten aan het meer of aan één van de bars langs de
promenade.
Avondmaal en overnachting in Grand Hotel Mediterranee****

Reis mee met onze bus en laat je onderdompelen in de charmante
Italiaanse sfeer en de schilderachtige kleuren van deze liefelijke streek.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ bezoek aan het schilderachtige Cinque Terre en Portofino
✔✔ Italiaanse sfeer en cultuur in Genua en San Remo
✔✔ idyllische omgeving met kliffen, palmbomen en veel bloemen
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Isola

Cinque Terre

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Dag 4 Cinque Terre
Ontbijt. Bezoek aan Cinque Terre, een schilderachtige en rotsige
kuststrook tussen Levanto en La Spezia. De naam verwijst naar
5 dorpjes die zich op een spectaculaire manier vastklampen aan
de steile, hoge kliffen. Het omvat de dorpjes Monterosso al Mare,
Vernazza, Corniglia, Manarola en Riomaggiore. De dorpen zijn
naast hun fantastische ligging ook gekend voor hun authentieke
sfeer, de wijnen en het zeebanket. Vrije lunch. We bezoeken
Cinque Terre met de trein. Het spoor loopt vlak langs de kust over
duizelingwekkende hoogtes en door ontelbare tunnels en biedt
een spectaculair uitzicht over de kliffen, de kust en de
wijngaarden.
Avondmaal en overnachting in Grand Hotel Mediterranee****
Dag 5 Loano
Na het ontbijt bezoeken we Loano met z’n uitgestrekte
zandstrand, een weelde aan palmbomen, een aangename oudere
stadskern en natuurlijk een overvloed aan bloemen. Bijkomend is
er de mooie ligging aan de voet van de Monte Carmo. We rijden
verder voor een bezoek aan Finale Ligure, dat is samengesteld uit
drie eenheden: Finale Borgo, Finale Pia en Finale Marina, waar
zich de zandstranden en de mooiste palmbomen situeren. Vrije
lunch. Finale Borgo verdient een bezoek omwille van zijn versterkte
stadsmuur en de vele gebouwen uit de 15de tot 18de eeuw.
Het schilderachtige Noli, aan de voet van de resten van het kasteel
Ursino, wordt beschouwd als één van de best geconserveerde
middeleeuwse dorpjes van de regio.
Avondmaal en overnachting in Grand Hotel Mediterranee****

Grand Hotel Mediterranee****

Dag 6 San Remo
Ontbijt. Vandaag trekken we naar San Remo, gekend als
eindpunt van de eerste voorjaarsklassieker voor wielrenners.
De stad was in de 19e eeuw zeer geliefd bij de rijke elite.
We vinden er nog steeds veel villa’s uit die tijd terug, zoals
Villa Nobelland Palazzo Bellevue, de villa van Nobel.
Het nieuwe San Remo staat vooral bekend om de dure
winkels en het zeer populaire casino. Het karakter van het
oude middeleeuwse stadsgedeelte La Pigna, met zijn wirwar
van straatjes, is gelukkig bewaard gebleven. Na de middag is
er vrije tijd om uit te rusten of te wandelen op de promenade.
Avondmaal en overnachting in Grand Hotel
Mediterranee****

De ligging tot in de heuvels zorgt
voor een schilderachtig decor. Het oude deel
van de stad heeft veel sfeervolle plekjes, straatjes,
binnenpleintjes en imposante bouwwerken zoals de Kathedraal
van San Lorenzo en het Palazzo Reale. Vrije lunch. In de namiddag maken
we een boottocht naar Portofino, een exquise havenplaats en één van de
mooiste plaatsen van de Italiaanse Rivièra. Door z’n sprookjesachtige
omgeving is het een trekpleister voor de internationale jetset.
Avondmaal en overnachting in Grand Hotel Mediterranee****

Dag 7 Genua en Portofino
Na het ontbijt rijden we naar Genua, de hoofdstad van
Ligurië. De stad was vroeger welvarend en dat zien we nu
nog aan de vele palazzo’s. Maar ook het hedendaagse Genua
kent vele schatten.

Dag 8
Ontbijt. We genieten van een vrije dag met mogelijkheid om uit te rusten, te
wandelen op de promenade, enz. Vrije lunch in één van de typische
restaurantjes langs de kustlijn.
Avondmaal en overnachting in Grand Hotel Mediterranee****
Dag 9
Na het ontbijt verlaten we Allasio. We reizen naar Strasbourg waar we
overnachten. Avondmaal en overnachting in hotel***.

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

20 mei
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
10 dagen
€ 25 p.p.

€ 995 p.p.

Vittoriale Teatro

San Remo

Dag 10
Ontbijt. Vanuit Strasbourg gaat het via Dijon naar Deinze en de verschillende
afstapplaatsen.

Het hotel ligt aan de strandboulevard van Alassio en beschikt
over een eigen privéstrand. Er is ook een wellnesscentrum
met Turks bad, sauna, hottub en een volledig uitgeruste
fitnessruimte. Het restaurant, met schilderachtig terras in
de tuin, serveert een Italiaans ontbijt met zoete deegwaren,
koekjes en fruit. De strandbar biedt gegrilde vis en salades,
en het hoofdrestaurant is gespecialiseerd in de mediterrane
keuken.
Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv,
badkamer met haardroger en toiletartikelen. Wifi is gratis in
openbare ruimtes.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• halfpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 10
• uitstappen en
inkomgelden zoals
vermeld in programma
• welkomstaperitief in
verblijfshotel
• kamer met bad/douche,
wc, haardroger, telefoon,
minibar, flatscreen-tv,
kluis, airco
• btw, verblijf- en
baantaksen
• ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• inkomgelden
• dranken bij de
maaltijden
• middagmalen
• persoonlijke uitgaven
• toeslag éénpersoonskamer: € 220
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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8 DAGEN ITALIE

Tussen de bergen van Noord-Italië vind je prachtige
meren. Het Lago Maggiore is één van de grootste en strekt zich
uit tot in Zwitserland. Langs het meer liggen karakteristieke dorpen met
interessante bezienswaardigheden. Het Lago di Mergozzo is een stuk
kleiner maar behoort tot de meren met het schoonste water van Europa.
Je kan er relaxen op de heerlijke kleine zandstrandjes.
Adembenemende natuurpracht, charmante dorpjes,
liefelijke eilandjes en Italiaanse sfeer. Je vindt het allemaal
op onze ontdekkingsreis van de Italiaanse meren.

nieuw

ONTSPANNING EN ITALIAANSE CHARME
Dag 1
Met onze autocar reizen we via Namen, Straatsburg
en Bazel naar het meer van Mergozzo.
Avondmaal en overnachting in hotel Due Palme***.
Dag 2 Lago Maggiore
Ontbijt. We rijden naar Stresa en ontmoeten er onze plaatselijke
gids. Dan schepen we in voor een boottocht naar de
Borromeïsche Eilanden, een eilandengroep in het Lago Maggiore.
We bezoeken onder meer Isola Madre, Isola Bella (met het mooie
barokpaleis en de Italiaanse tuin die terrasgewijs naar het meer
afloopt) en Isola Dei Pescatori met middeleeuwse charme.
Vrije lunch in Isola Dei Pescatori. Nadien keren we terug naar

Hoogtepunten
✔✔ bezoek aan charmante eilanden en prachtige meren
✔✔ bezoek aan cultuur- en shoppingmekka Milaan
✔✔ panoramische treinrit met schitterende uitzichten

Stresa en hebben we vrije tijd om te wandelen, te genieten op een
terras of de kabelbaan naar Mottarone te nemen.
Avondmaal en overnachting in hotel Due Palme***.
Dag 3 vrije dag
Vandaag is een dag van rust en ontspanning. Iedereen kan op

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

eigen tempo genieten van het lekkere eten, het hotel en het meer.
Avondmaal en overnachting in hotel Due Palme***.
Dag 4 Milaan
Na het ontbijt rijden we naar Milaan voor een bezoek aan de stad
met een plaatselijke gids. We maken een wandeling door de
binnenhoven van het Castello en bezichtigen het Theater La Scala.
Ook de terrassen van de Dom staan op het programma.
Nadien rest er ons nog vrije tijd om te shoppen of te wandelen
door de Navigli, de meest sfeervolle wijk van Milaan.
Avondmaal en overnachting in hotel Due Palme***.
Dag 5 Panoramische treintocht
Ontbijtbuffet. We maken een panoramische treinrit tussen
Domodossola en Locarno. Deze route gaat door het betoverende
Centovalli (honderd valleien) en biedt ons prachtige uitzichten.
Het bijna 60 kilometerslange spoor leidt over viaducten, langs
kloven en watervallen, door kastanjebossen en wijnstreken.
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Bij aankomst genieten we van vrije tijd om Locarno te verkennen.
De stad aan de noordkant van Lago Maggiore is met z’n 2300

Hotel Due Palme***

zonuren per jaar de zonnigste en
warmste plek van Zwitserland. Als afsluiter maken
we nog een vrije stop in Ascona, een sfeervol stadje met veel
restaurants, boetieks en gezellige barretjes. Vooral in het
centrum, aan de Piazza Motta, is het gezelligheid troef.
Avondmaal en overnachting in hotel Due Palme***.
Dag 6 Vrije dag
Vrije dag. Wie heerlijk wil ontspannen kan aan het hotel blijven
en genieten van de rust, de omgeving en het meer. Wie liever
elders ontspant, kan op onze bus stappen die naar Cannobio
rijdt. Dit is een klein dorpje met smalle, geplaveide straatjes
en talloze winkels. Langs de oever van het meer ligt een
lange promenade met restaurants en cafés, waar je geniet
van een prachtig uitzicht over het meer. Je vindt er ook een
aantal mooie stranden.
Avondmaal en overnachting in hotel Due Palme***.

Rustig gelegen aan het betoverende meer en het pittoreske
dorpje Mergozzo. Een ideale vakantiebestemming om
heerlijk tot rust te komen. Het hotel serveert een uitgebreid
ontbijtbuffet en een verfijnd driegangen-keuzediner.
In de zomer kan je tafelen op het terras met uitzicht op het
meer. Genieten van een verfrissend drankje doe je in de bar.
Heerlijk ontspannen kan ook op het privéstrand met ligstoelen
en parasols.
Dag 7 Excursie Lago d’Orta
Ontbijt. Busrit naar het kleine maar
zeer charmante Lago d’Orta. We bezoeken het
liefelijke stadje Orta en maken een korte boottocht naar het
eilandje San Giulio dat bijna volledig in beslag wordt genomen door
een klooster en een 9e-eeuwse basiliek. We brengen ook nog een bezoek
aan Pella, op de westoever van het Ortameer. Dit is één van de oudste
stadjes in de regio en biedt vanop de middeleeuwse toren een mooi uitzicht
op het Isola San Giulio. Op de terugweg stoppen we in het gezellige stadje
Arona met z’n lange boulevard met terrassen en restaurants. Dichtbij Arona
vinden we het standbeeld van San Carlo. Wie wil kan de binnenkant van het
dertig meter hoge standbeeld bezoeken en de omgeving door zijn ogen
aanschouwen.
Avondmaal en overnachting in hotel Due Palme***.
Dag 8
Na het ontbijt rijden we met onze luxebus via Bern en Straatsburg terug naar
Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

4 juli
Deinze 04u00 - Garage De Globetrotter
8 dagen
€ 25 p.p.

€ 775 p.p.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• halfpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 8
• water en wijn bij het
avondmaal
• kamers met wifi (gratis),
telefoon, satelliet-tv,
kluisje, haardroger, bad
of douche en toilet
• uitstappen en
inkomgelden zoals
vermeld in programma
• btw, verblijf-en
baantaksen
• ervaren chauffeur en
gids blijven de hele reis
ter plaatse

Niet inbegrepen:
• middagmalen + dranken
bij lunch
• persoonlijke uitgaven
• toeslag éénpersoonskamer: € 160
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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Mallorca is het grootste eiland op de Balearen
en een echte trekpleister voor toeristen. Daar zorgen het
schitterende klimaat, de witte stranden, palmbomen en
heldere zee natuurlijk voor. Het Spaanse eiland in de
Middellandse Zee is met z’n prachtige natuur
een paradijs voor wandelaars.

Wil je ook genieten van dit zuiderse eiland?
Wij nemen je graag mee op een ontdekkingstocht langs de mooiste plekjes.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ bezoek aan Palma met zijn majestueuze kathedraal
✔✔ prachtige natuur en vergezichten
✔✔ bezoek aan Fornalutx, het mooiste bergdorpje van Spanje
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

nieuw

ONTSPANNEN OP EEN ZUIDERS EILAND
Dag 1
We reizen met onze luxueuze autocar via Reims, Dijon en Lyon
naar Valence of omgeving.
Avondmaal en overnachting in hotel.
Dag 2
Na het ontbijt vertrekken we naar Barcelona. Vrije lunch.
Wie wil kan een wandeling maken langs de Ramblas en Plaza de
Catalunia. Onze plaatselijke gids wacht ons op in de haven van
Barcelona en doet de check-in voor de boot naar Palma.
Avondbuffet in een restaurant dicht bij de zeehaven van Barcelona.
Vertrek rond 23u.
Dag 3
We komen rond 7u aan in Palma. Transfer naar ons hotel.
Bij aankomst krijgen we een ontbijt met welkomstdrink en
bespreken we het programma met onze gids Eddy.
Nadien maken we een wandeling om de streek te verkennen.
Namiddag vrij.
Avondmaal en overnachting in THB El Cid Class****.
Dag 4
Na het ontbijt maken we per boot en trein een dagexcursie met als
thema “toer van het eiland“. We brengen een bezoek aan het
stadje Lluc, bekend van de Zwarte Madonna, en bezoeken het
klooster. Daarna rijden we via een slangenroute verder naar
La Calobra, het mooiste stukje natuur van het eiland.
Vervolgens nemen we de boot langs de ruwe noordkusten van
Puerto de Soller. We bezoeken deze stad en rijden dan met onze
bus verder naar Soller voor een uitgebreid bezoek. In de late
namiddag nemen we het houten treintje uit 1917 richting Palma
stad. Van daaruit brengt de autocar ons terug naar ons hotel.
Avondmaal en overnachting in THB El Cid Class****.
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Dag 5
Ontbijt. We maken een halve dagexcursie naar het bergdorpje
Fornalutx en de Tuinen van Alfabia. Fornalutx is uitverkoren tot het
mooiste bergdorpje van Spanje. We maken een fijne wandeling
door het centrum en de smalle straatjes. We bezoeken een
Majorcaanse finca (oud gerenoveerd herenhuis), het gemeentehuis

THB El Cid Class****

en het pittoreske marktpleintje. We nemen even de tijd voor
een drankje en rijden daarna verder naar de Tuinen van
Alfabia. We bezoeken het kasteel en bewonderen de
prachtige tuin. Mogelijkheid tot het proeven van vers citroenof appelsiensap. Kort na de middag vertrekken we terug naar
ons hotel. Middagmaal is voorzien in een gezellig restaurant
aan de kust. Vrije namiddag om te genieten van zon, zee en
strand.
Avondmaal en overnachting in THB El Cid Class****.
Dag 6
Na het ontbijt rijden we naar de meest gekende markt van het
eiland in Sineu. Dit dorpje straalt een zekere nostalgie uit. Het
is een gezellige markt waar alle landbouwers uit de buurt hun
producten aanbieden. Je kan er proeven van alle
streekgerechten. Middagmaal in een typisch restaurantje. In
de namiddag rijden we verder naar Pollença voor een
uitgebreid bezoek. Daarna reizen we verder naar de Mirador
van Formentor, gelegen in het uiterste noorden op een hoogte
van 720 meter. Hier genieten we van fantastische uitzichten.
In de late namiddag keren we terug naar ons hotel.
Avondmaal en overnachting in THB El Cid Class****.
Dag 7
Een rustige dag om volop te ontspannen. Je kan genieten
van het mooie lange zandstrand, een wandeling maken naar
het nabijgelegen haventje of een fietstochtje doen langs het
nieuw aangelegde fietspad naar Palma.
Avondmaal en overnachting in THB El Cid Class****.

Datum
Vertrek
Duur

19 mei
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
10 dagen

€ 1.395 p.p.

Dag 8
Na het ontbijt maken we
ons klaar voor een bezoek aan de
hoofdstad Palma. We maken een begeleide
wandeling van 3,5 uur langs de belangrijkste
bezienswaardigheden. Kort na de middag vertrekken we terug naar ons
hotel. Wie wil kan in de namiddag in Palma blijven en op eigen houtje de stad
verder verkennen of winkelen. Avondmaal in ons hotel. Check-out en vertrek
per autocar naar de haven van Palma. Ons schip vertrekt om 23u30 richting
Barcelona. Overnachting aan boord.
Dag 9
Klein ontbijt in het restaurant van het schip. Aankomst in de zeehaven van
Barcelona om 07u00. We reizen met onze bus via Millau naar Clermont
Ferrand of omgeving voor een overnachting in een gezellig en verzorgd
hotel***.
Dag 10
Na het ontbijt reizen we verder via Bourges, Orleans en Parijs naar Deinze.

Het hotel ligt op 400 m van het centrum van Ca’n Pastilla
en op 100 m van restaurants en bars, gescheiden door de
promenade van het strand. Alle kamers beschikken over
badkamer (haardroger), centrale airco, telefoon, gratis wifi,
satelliet-tv, koelkast, safe (betalend) en balkon.
Er zijn 2 zwembaden, een verwarmd binnenzwembad,
bubbelbad, ligbedden, parasols en handdoeken (borg)
aan het zwembad. Tegen betaling zijn er ook ligbedden en
parasols aan het strand, biljart, massages en fietsverhuur.
Het hotel serveert ontbijt en avondmaal in buffetvorm.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• assistentie door onze
plaatselijke
Nederlandstalige gids
vanaf de haven in
Barcelona
• overtochten: Barcelona•
•

•
•

•
•

Palma-Barcelona
verblijf in halfpension
middagmalen zoals
voorzien in het
programma
alle excursies volgens
programma
alle inkomgelden en
gidsen volgens
programma
btw en baantaksen
ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• Eco/Balearentaks.
Ter plaatse te betalen.
• dranken aan tafel
• persoonlijke uitgaven
• middagmalen niet
vermeld in ons
programma
• toeslag éénpersoonskamer: € 220
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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Andorra, een dwergstaat in de oostelijke Pyreneeën
en het hoogst gelegen land van Europa, is een echte aanrader
voor natuurliefhebbers. Het land bestaat uit ruwe bergen,
steile rotswanden, smalle dalen en groene valleien.

Wil je mee genieten van deze natuurpracht?
Stap dan op onze luxueuze bus en reis mee doorheen dit mooie land.

INDRUKWEKKENDE BERGLANDSCHAPPEN TUSSEN FRANKRIJK EN SPANJE
Dag 1
Onze luxe-autocar vertrekt in Deinze en brengt ons naar de
omgeving van Souillac.
Avondmaal en overnachting in hotel***.
Dag 2
Na het ontbijtbuffet rijden we naar Soldeu. Bij aankomst in het hotel
krijgen we uitleg over de omgeving en het programma.
Avondmaal en overnachting in Hotel Xalet Montana****.
Dag 3:
Op het programma staat de “drievalleientrip”, die een volledig

HOOGTEPUNTEN
✔✔ gemoedelijke sfeer in een familiaal hotel
✔✔ prachtige berglandschappen met indrukwekkende uitzichten
✔✔ een heerlijke barbecue met aperitief in de volle natuur
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

overzicht biedt van de Andorraanse valleien. We bezoeken het
miniatuurmuseum en genieten van een begeleide wandeling door
het dorpje Ordino. Een bergrit brengt ons tot op de Coma van
Arcalis, waar we een kleine wandeling maken langs de ijzerroute.
Middagmaal in La Massana. Na de middag beklimmen we de Coll
de la Botella, de hoogst berijdbare weg in Andorra.
Avondmaal en overnachting in Hotel Xalet Montana****.
Dag 4
Vandaag genieten we van een dag vol Spaanse ingrediënten. We
beginnen met een bezoek aan La Seu d’urgell met de grote
romaanse kathedraal, de mooie kloostergang en het diocesaans
museum. We genieten van de Spaanse marktsfeer en nemen een
kijkje in het olympisch Parc del Segre. Middagmaal en bezoek in het
middeleeuws bergdorpje Os de Civis.
Avondmaal en overnachting in Hotel Xalet Montana****.
Dag 5
We bezoeken de Cerdanya, een brede vallei met de meeste uren
zonneschijn in heel Europa. In de voormiddag bezoeken we Mont
Louis, waar we de ‘put van de gestrafte’ in de kazerne bezichtigen.
Tijdens het middagmaal in de Spaanse Cerdanya genieten we van
de prachtige uitzichten op de indrukwekkende bergketen Cadi. In de
namiddag maken we een wandeling rond het stadsmeer van
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Puigcerda.
Avondmaal en overnachting in Hotel Xalet Montana****.

Hotel Xalet Montana****

Dag 6
Vrije dag met middagmaal in het hotel.
Natuurliefhebbers kunnen een wandeling maken in de nabije
vallei van Incles, een stukje ongerepte natuur.
Avondmaal en overnachting in Hotel Xalet Montana****.
Dag 7
We rijden naar Ribes de Freser, een bergdorp in de
Catalaanse Pyreneeën. Hier nemen we een tandradtrein die

Dit familiale hotel combineert een gemoedelijke sfeer met modern comfort. Ontspannen genieten kan in het zwembad, de
jacuzzi, de fitness, de gezellige bar, het salon en de mooi uitgeruste eetzaal. Na een actieve dag wacht een zonnig terras
ons op om heerlijk te relaxen.
De kamers zijn uitgerust met een balkon, badkamer met bad/
douche, wc, haardroger, brandkastje, satelliet-tv en directe
telefoon.
ons naar het
bedevaartsoord
Nuria brengt. Middagmaal boven
in het klooster. Een bezoek aan de hoofdkerk
of de kapel van St Gilles, een wandeling rond het meer,
een rit met de telecabine naar Pic d’Agila... er is heel wat te doen in
dit prachtige hooggebergte.
Avondmaal en overnachting in Hotel Xalet Montana****.
Dag 8
Shopping-voormiddag in de hoofdstad Andorra. ‘s Middags worden we in
Ransol verwacht waar we genieten van een frisse aperitief en een heerlijke
barbecue in de volle natuur. Een onvergetelijke namiddag.
Avondmaal en overnachting in Hotel Xalet Montana****.
Dag 9:
Na het ontbijtbuffet reizen we terug naar Deinze.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• verblijf in halfpension
vanaf het avondmaal op
dag 1 tot en met het
ontbijt op dag 9
• middagmalen in Andorra
vanaf dag 3 tot en met
dag 8
• water en wijn
inbegrepen tijdens het
•
•

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

25 augustus
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
9 dagen
€ 30 p.p.

€ 855 p.p.

•
•

•

avondmaal
barbecue in Ransol
welkomst- en
afscheidsdrankje
btw en baantaksen
ervaren chauffeur en
begeleider blijven ter
plaatse
vrij gebruik van sauna,
jacuzzi en zwembad

Niet inbegrepen:
•
•
•
•

persoonlijke uitgaven en
dranken
middagmalen op
dag 1 en dag 9
toeslag éénpersoonskamer: € 139
annulatie- en reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart.
Munteenheid:
• euro
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De Kroatische kust heeft heel wat te bieden: schilderachtige stadjes,
cultuur, krijtrotsen en geurende pijnbomen. Bovendien is het een gastvrij land
met een heerlijke gastronomie. Met steden als Zagreb, Split en Dubrovnik en
met de talrijke mooie eilanden en natuurparken is Kroatisch Californië een
echte trekpleister voor wie een ontspannende vakantie wil.

succesreis

EEN SCHILDERACHTIGE REGIO

Dag 1
We reizen met onze luxe-autocar via Keulen en München
naar Bad Aibling. Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 2 Zagreb
Na het ontbijtbuffet brengt onze bus ons verder via Salzburg en
Ljubljana naar Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Je vindt er naast
kunst en cultuur ook veel parken in een mooie omgeving.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

Mostar

Ook zin om deze schitterende regio te ontdekken?
Deze reis laat je genieten van al dat moois.

11 DAGEN KROATIË

HOOGTEPUNTEN
✔✔ Plitvice-meren, één van de spectaculairste natuurwonderen van
Kroatïe
✔✔ bezoek aan schitterende steden
✔✔ boottocht op de deltarivier met schnaps

Dag 3 Plitvice
Ontbijtbuffet. Nadien rijden we landinwaarts voor een bezoek aan de
Plitvice-meren, één van de spectaculairste natuurwonderen van
Kroatië. Tegen de avond bereiken we de stad Sibenik.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 4 Split - Mostar
Ontbijtbuffet. We trekken naar de havenstad Split voor een bezoek
met een plaatselijke gids. We bezichtigen 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.
Nadien gaat het verder richting de Kroatisch-Bosnische grens en
bereiken we Mostar.
Avondmaal en overnachting in hotel Mostar****.

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Dubrovnik
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Plitvice-Meren

Dag 5 Mostar - Dubrovnik
Ontbijtbuffet. We verkennen vandaag een stukje BosniëHerzegovina. Samen met een plaatselijke gids bezoeken we Mostar,
met de bekende brug en zijn droevig verleden. Middagmaal.
Nadien keren we terug naar de grensovergang met Kroatië om via
de prachtige kustweg Dubrovnik, de “prinses van de zeeën”, te
bereiken.
Avondmaal en overnachting in hotel Valamar Lacroma****.
Dag 6 eiland Korcula
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

Hotel Valomar Lacroma****
Het prestigieuze hotel kreeg awards als beste businesshotel
en als beste hotel in Kroatië. Het ligt op 15 minuten van de
stad Dubrovnik en op 250 m van het strand. Een ideaal hotel
om even te relaxen.

schilderachtige eilandje Korcula met
zijn landschappelijke flair.
Het romantische stadje met zijn zuidelijke charme behoort tot
de aangenaamste van Kroatië. Via de overzet keren we terug
naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in hotel Valamar Lacroma****.

Split

Dag 7 Dubrovnik
Ontbijtbuffet. We maken ons klaar voor een daguitstap naar
Dubrovnik. Een gids leert ons de, door UNESCO beschermde, stad kennen. 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
rijkdom aan cultuur en historische monumenten. In de namiddag genieten we van vrije tijd om rond te kuieren of een boottochtje te maken.
Avondmaal en overnachting in hotel Valamar Lacroma****

Je vindt er alle faciliteiten zoals wellness en zwembaden.
Er zijn restaurants en bars waar je kan genieten van een lekker
buffet, showcooking en een glas wijn.
Dag 8
Dubrovnik
Ontbijtbuffet. Vandaag kan je de
dag invullen op eigen houtje. Je kan genieten
van de faciliteiten van het hotel, genieten van zon, zee en
strand of nog eens de stad bezoeken.
Avondmaal en overnachting in hotel Valomar Lacroma****.
Dag 9 boottocht en Zadar
Ontbijt. We verlaten Dubrovnik en maken in de voormiddag een boottochtje
op de romantische kanalen en moerassen van de Neredva Delta. We kunnen
genieten van de lieflijke deltarivier met zicht op de talrijke
mandarijnenboompjes. Ondertussen degusteren we zelfgebrande schnaps.
Middagmaal.
In de namiddag reizen we verder voor een bezoek aan Zadar.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 10
Ontbijtbuffet. We vangen onze terugreis aan via Zagreb, Passau en
Regensburg.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 11
Na het ontbijtbuffet brengt de bus ons via Nürnberg en Aken terug naar
Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

17 augustus - 26 augustus
15 augustus
Deinze
05u00 - Garage De Globetrotter
Deinze
05u00 - Garage De Globetrotter
10
dagen
11 dagen
€ 25 p.p.
€ 40 p.p.

€ 1.560
1.165 p.p.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• halfpension op
•

•
•

•

Neredva Delta

Datum
Datum
Vertrek
Vertrek
Duur
Duur
VroegboekkoVroegboekkorting
rting

De kamers zijn allemaal luxueus ingericht met bad/douche,
toilet, tv, airconditioning, minibar en haardroger. Er is ook wifi.

•
•
•

dag 1, 2, 9 en 10
volpension vanaf het
ontbijt op dag 3 tot en
met ontbijt op dag 9
boottochtje met
zelfgebrande schnaps
plaatselijke gidsen in
Split, Dubrovnik, Korcula
en Mostar
kamers met bad/
douche en toilet
btw en baantaksen
audiosysteem p.p.
ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• dranken aan tafel en
persoonlijke uitgaven
• middagmalen op
•

•
•

dag 1, 2, 10 en 11
boottocht in Dubrovnik,
extra inkomgelden:
± € 20 p.p
toeslag éénpersoonskamer: € 490
annulatie- en reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• € 1 = HRK 7,62 (Kuna)
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10 DAGE N

Polen heeft heel wat te bieden. Prachtige natuur
en het rijke kunstpatrimonium maken dit een geliefd oord
voor toeristen. De vriendelijke bevolking zorgt voor een gastvrije sfeer. Door
zijn ligging in het midden van Europa kent Polen een uniek en rijk cultureel
erfgoed. In de steden vind je een mix van Europese stijlen terug.

Ben je benieuwd naar de vele hoogtepunten die Polen te bieden heeft? Deze
reis laat je het mooiste van Polen ontdekken. Een absolute aanrader!

Dag 1
Onze luxueuze bus brengt ons via Eindhoven en Berlijn naar
Fürstenwalde. Avondmaal en overnachting in hotel****.
Zoutmijn van Wieliczka.jpg

POLE N

PRACHTIGE NATUUR EN CULTUUR IN MIDDEN-EUROPA

Dag 3
Vandaag vertoeven we in de zogenaamde Driestad in het noorden
van Polen: de moederstad Gdansk, haar dochter aan zee Sopot en
het industriële Gdynia. Daar bezoeken we het volledig gereconstrueerde, 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 en de Koninklijke
route. Vervolgens rijden we naar het kustplaatsje Sopot dat in de 19de
eeuw een mondaine badplaats was. Nu is het een populaire kuststad
aan de Oostzee. Avondmaal en overnachting in Gdansk in hotel****.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ rijke cultuur in de vele mooie steden
✔✔ bezoek aan de hoofdstad Warschau en de kunststad Krakau
✔✔ aangrijpend bezoek aan Auschwitz-Birkenau

Krakou

Warshau

Poznan

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Dag 2
Ontbijtbuffet. Via Frankfurt an der Oder reizen we de Poolse grens
over naar Poznan. We brengen een bezoek aan de oude stad, de
Maria Magdalenakerk en het stadhuis. Vrije lunch. Nadien bezoeken
we de geboortestad van Copernicus met de vele gotische gebouwen
van de oude stad en het stadhuis. Dan rijden we verder naar Gdansk,
de voormalige Hanzestad aan de Oostzee en hoofdplaats van
Pommeren. Avondmaal en overnachting in Gdansk in hotel****.

Dag 4
Na het ontbijt vertrekken we richting Malbork waar we een bezoek
brengen aan Marienburg, de grootste en laatst gebouwde middeleeuwse burcht van Europa. Nadien rijden we verder naar de hoofdstad Warschau. Avondmaal en overnachting in hotel Marriot*****.
Dag 5
Ontbijtbuffet. We bezoeken het paleis en de tuinen van Lazienki. We
bezichtigen het monument voor F. Chopin en het Waterpaleis van de
laatste Poolse koning, Poniatowski. Nadien maken we een rondrit
langs het Gettomonument, het Umschlagplatzmonument, vele middeleeuwse straatjes en de Rynek Starego Miesta. We vervolgen met
een wandeling langs de Zygmuntzuil nabij het koninklijke paleis en
brengen een bezoek aan het monument van de Onbekende Soldaat.
Vrije tijd.
Avondmaal en overnachting in Warschau in hotel Marriot*****.

Hotels****(*)
Alle hotels zijn van luxueuze kwaliteit. Kamers met bad/
douche, toilet, tv, airconditioning. ‘s Morgens is er ontbijtbuffet
en ‘s avonds een buffet of verzorgd driegangenmenu.

Middeleeuws burcht in Malbork

Datum
Datum
Vertrek
Vertrek
Duur
Duur
VroegboekkoVroegboekkorting
rting

17 augustus - 26 augustus
16 augustus
Deinze
05u00 - Garage De Globetrotter
Deinze
05u00 - Garage De Globetrotter
10
dagen
10 dagen
€ 25 p.p.
€ 35 p.p.

€ 1.130
1.070 p.p.

Dag 9
Ontbijtbuffet. We brengen een bezoek aan Wroclaw of Breslau aan de rivier
de Oder. Wroclaw is de voornaamste historische stad van Silezië en de vierde stad van Polen. Vrije lunch. Omstreeks 13u30 rijden we via Legnica naar
de Duitse grens. Avondmaal en overnachting in Leipzig in hotel****.
Dag 10
Na het ontbijtbuffet reizen we via Leipzig naar Kassel. Vrije lunch langs de
snelweg. We rijden door het Ruhrgebied naar Eindhoven en dan via
Antwerpen terug naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Gdansk

Dag 7
Ontbijtbuffet. We brengen een bezoek aan de Wavelheuvel en
verkennen nadien Kazimierz, de oude Joodse wijk waar
opnames werden gemaakt voor de aangrijpende film
Schindlers List. We bezoeken er het museum van de fabriek
van Schindler. Na de lunch bezichtigen we de kunststad
Krakau, de mooiste stad en ooit koninklijke hoofdstad van
Polen. Er is tijd voor een wandeling door de historische stadskern met nadien ook vrije tijd om te shoppen.
Avondmaal en overnachting in Krakau in hotel*****.

Dag 8
We genieten van het
ontbijtbuffet en bezoeken dan de
zoutmijnen van Wieliczka. Vrije lunch.
Nadien reizen we door naar Auschwitz-Birkenau.
Tussen 1942 en 1945 vonden in dit gruwelkamp ongeveer 1.500.000 mensen van 28 verschillende nationaliteiten de dood. Na dit aangrijpend bezoek
rijden we via Gliwice en Opole naar Wroclaw. Avondmaal en overnachting in
hotel****.

Jodenmonument Warshau

Dag 6
Na het ontbijtbuffet vertrekken we naar Czestochowa, het
belangrijkste bedevaartsoord van Oost-Europa. We bezoeken
het icoon Matka Boska Czestochowska, de Zwarte Madonna
in het heiligdom van 40 Jasna Gora. Dit icoon wordt in Polen
vereerd als een koningin en als de redster van het vaderland.
Vervolgens rijden we via Katowice naar Krakau. Avondmaal
en overnachting in hotel Holliday Inn*****.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• halfpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 10
• kamer met douche/bad,
wc, telefoon, tv
• verblijftaksen
• btw en baantaksen
• rondritten ter plaatse
• audiosysteem p.p.
• ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel
• persoonlijke uitgaven
• middagmalen
• alle inkomgelden, extra
gidsen, liften,
boottochten: ± € 85 p.p.
• toeslag éénpersoonskamer: € 399
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• € 1 = PLN 4,22
Tip:
• geld wisselen in Polen
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12 DAGE N

Noorwegen … het land van de fjorden, gletsjers, bossen en meren.
We nemen je graag mee op een rondreis met onze
luxe-autocar doorheen dit prachtige land.
Noorwegen is het op 2 na dunst bevolkte land van Europa.
Er blijft dus heel veel ruimte over voor ongerepte natuur. De steile hellingen
en U-vormige dalen van de fjorden zorgen voor schilderachtige plaatjes.
Op de uitgestrekte en verlaten hoogvlaktes waan je je dan weer op een
andere planeet. Of wat dacht je van een bezoek aan een gletsjer?
Aan variatie geen gebrek in de Noorse natuur.
We bieden je met deze reis een onvergetelijke ervaring
in een adembenemend landschap!

HOOGTEPUNTEN
✔✔ adembenemende natuur
✔✔ indrukwekkende boottochten op de prachtige fjorden
✔✔ bezoek aan cultuursteden Bergen en Oslo
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

vernieuwd

ONGEREPTE EN ADEMBENEMENDE NATUUR
Dag 1 Deinze - Oslo - Hammar
Een bus van De Globetrotter brengt ons naar Zaventem voor de
vlucht naar Oslo. Daar wacht een Globetrotter luxe-autocar ons op
voor een unieke rondreis door het wonderlijke Noorwegen. Hij
brengt ons verder naar Hammar.
Avondmaal en overnachting in Scandic Ringsaker.
Dag 2 Hammar - 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 naar Oppdal, de Noorse alpenstad.
Avondmaal en overnachting in Quality Hotel Skifer.
Dag 3 Oppdal - Ålesund
Ontbijt. We rijden naar Sunndalsøra langs het machtige
Trollheimgebergte. We vervolgen onze weg naar Kristiansund (middag). Door de nieuwe tunnel naar het eiland Averøya. In Kårvåg
begint de Atlanterhavsveien, een 8.274 m lange weg langs de kust
die 17 eilanden verbindt 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.
Dag 4 Ålesund - Geiranger
Ontbijt. We rijden naar Åndalsness langs de Romsdalfjord. Verder
naar de spectaculaire bergweg Trollstigen. In Alnesreset (middag)
hebben we een overweldigend uitzicht op het Isterdal en de
Trollstigen. Verder 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.
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Dag 5 Geiranger
Ontbijt. Verblijf in Geiranger, waar we kunnen genieten van het heerlijke Union Bad & Spa of een wandeling langs de Storfossen naar
het dorpje. Om 14u30 maken we een prachtige boottocht op de
Geirangerfjord.
Avondmaal en overnachting in Union Hotel Geiranger.

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.
Dag 6 Geiranger - Sogndal
Ontbijt. We rijden door het Ottadal naar Lom (middag) met
zijn prachtige staafkerk (vrij te bezoeken). Verder langs
Jotunheimen, over de Sognefjell (hoogste pas in NoordEuropa) en langs de Lustrafjord tot in Gaupne. Door het
Jostedal met veel natuurschoon tot aan het gletsjermeer
"Nigardsbrevatnet" waar een bootje ons over het meer
brengt. Na een wandeling van 3 à 4 uur bereiken we de tong
van gletsjer Nigard.
Avondmaal en overnachting in Quality Hotel Sogndal.
Dag 7 Sogndal - Bergen
Ontbijt. In Mannheller nemen we de ferry tot Fødnes en rijden
verder door de Lærdaltunnel, ('s werelds langste autotunnel)
naar Flåm (middag). Om 13u20 boottocht over de, door steile
bergwanden omgeven, Nærøyfjord. Deze staat sinds 2005 op
de UNESCO-werelderfgoedlijst en is de smalste fjord van
Noorwegen. Aankomst om 15u30 in Gudvangen. We rijden
daarna naar Bergen. Avondmaal in het Fløien Folkerestaurant
dat we bereiken via de beroemde Fløibanen.
Overnachting in Scandic Ørnen Hotel Bergen.
Dag 8 Bergen - Geilo
Ontbijt. Vrije voormiddag of deelname aan een begeleide
wandeling in de stad. We bezoeken het oude centrum met
Bryggen, de Mariënkerk, de Domkerk en de populaire vismarkt. Na de middag vervolgen we onze weg via
Norheimsund en langs de Hardangerfjord tot in Granvin.

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

30 juni
Deinze 12u00 - Garage De Globetrotter
12 dagen
€ 75 p.p.

€ 2.195 p.p.

We rijden over de nieuwe
imposante Hardangerbrug naar Eidfjord
en via het indrukwekkende Måbødal naar
Vøringfossen, de bekendste waterval van
Noorwegen 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.
Dag 9 Geilo - Vrådal
Ontbijt. We rijden door Numedalen met zijn kleine staafkerken tot in
Kongsberg (middag). We bezoeken de staafkerk van Heddal en vervolgen
daarna onze weg door Telemarken naar Vrådal.
Avondmaal en overnachting in Quality Straand Hotel Vrådal.
Dag 10 Vrådal - Oslo
Ontbijt. We bezoeken Morgedal, 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. Aankomst in Ulefoss om
15u30. Dan rijden we verder naar Oslo. Na het avondeten is er een avondwandeling door het centrum van Oslo.
Avondmaal en overnachting in Scandic Hotel Victoria.
Dag 11 Oslo - Kiel
Ontbijt. In de voormiddag bezoeken we Oslo met een Nederlandstalige gids.
We brengen een bezoek aan het Vikingmuseum, het Vigelandpark en de
Holmenkollen skischans. Vrije tijd. Om13u15 inscheping op een luxeschip
van de Color Line met vertrek om 14u00.
Avondmaal en overnachting in een tweepersoons-buitenkajuit.
Dag 12 Kiel - Deinze
Ontbijtbuffet aan boord. Om 10u00 aankomst in Kiel en via Hamburg en
Bremen naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• vervoer met de autocar
naar Zaventem
• vlucht Brussel - Oslo
met SN Brussels Airlines
• logies op basis van
halfpension
• 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
• avondmaal in het Fløien
Folkerestaurant in
Bergen
• boottocht op het
Telemarkkanaal
• btw en baantaksen
• ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel
• middagmalen
• persoonlijke uitgaven
• toeslag éénpersoonskamer en -kajuit:
€ 590 p.p.
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid en
betaalfaciliteiten:
• euro, Noorse kronen en
Visa
• Noorse kronen:
€ 1 = NOK 8,96
• geld voor persoonlijke
uitgaven:
± € 30 p.p./dag
• in Noorwegen kan je
alles met Visa of
Mastercard betalen, ook
kleine bedragen
Extra te voorzien:
• een kleine bagagekoffer
met toilet- en slaapgerief
voor de overtochten
Oslo-Kiel
• wandelschoenen met
profiel

35

N
E
T
O
F
O
L
+
P
A
A
NOO RD K
We reizen naar het hoge Noorden en bezoeken
3 Scandinavische landen: Noorwegen, Finland en Zweden.
De adembenemende natuur zorgt voor onvergetelijke indrukken.
Als kers op de taart bezoeken we de Noordkaap,
het hoogtepunt van het hoge Noorden.
Het wordt een unieke reis door een sensationeel landschap.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ bezoek aan de 3 hoofdsteden van het Noorden: Oslo, Helsinki en
Stockholm
✔✔ adembenemend bezoek aan de Noordkaap
✔✔ alle hoogtepunten van het Noorden in 1 reis
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

16 DAGEN SCANDINAVIË

SENSATIONELE NATUUR
Dag 1
We reizen met de bus naar Kiel waar we om 13u15 inschepen op
een luxeschip van de Color Line naar Oslo.
Avondmaal en overnachting in een tweepersoons-buitenkajuit.
Dag 2 Oslo en Lillehammer
Ontbijt aan boord. Om 10u00 bereiken we Oslo. We beginnen aan
een 3 uur durende rondrit met een bezoek aan het Fram- en
Vikingmuseum en het Vigelandpark, onder leiding van een
Nederlandstalige gids. Vrije tijd. Rond 16u00 over Eidsvoll en langs
het prachtige Mjøsameer naar Lillehammer.
Avondmaal en overnachting in Lillehammer Hotel.
Dag 3 Hell
Ontbijt. We rijden via Dombås over het hoogland van Dovrefjell naar
Trondheim voor een kort bezoek aan de stad. Nadien rijden we
verder naar Hell. Avondmaal en overnachting in Scandic Hell Hotel.
Dag 4 Mo i Rana
Onbijt. We rijden door de mooie provincie Trøndelag naar Steinkjer
en 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.
Dag 5 Bodø
Ontbijt. We rijden over het beroemde Saltgebergte en overschrijden
de poolcirkel op 66°33’ NB. Nadien bezoeken we de
getijdenstroming Saltstraumen, de sterkste maalstroom ter wereld.
Avondmaal en overnachting in Radisson Blu Hotel Bodø.
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Lofoten

Dag 6 Svolvær
Met een ontbijtpakket vertrekken we om 4u30 voor een 3,5 uur
durende overvaart naar Moskenes, aan het zuidelijkste einde van de
Lofoten. De bergen van de Lofoten rijzen als een muur uit zee.
Daartussen bevinden zich pittoreske vissersdorpjes. Na aankomst in
Svolvær maken we een boottocht naar de beroemde Trollfjord.
Avondmaal en overnachting in Vestfjord Hotel.
Dag 7 Harstad
Uitslapen, ontbijt en vrije voormiddag in de stad. Na de middag
verlaten we de Lofoten via de Lofastverbinding. Daarna nemen we
de overzet naar Refsnes en verder naar Harstad.
Avondmaal en overnachting in Scandic Hotel Harstad.

Hotels*** (*)
Dag 8 Tromsø
Ontbijt. Om 8u00 vertrekken we met de
Hurtigruten, de postboot van Noorwegen. We varen langs
de Noorse kust en ontdekken de scherenkust, fjorden en
eindeloze rust. Middagmaal aan boord. We leggen aan in het
haventje Finnsnes. In de namiddag komen we aan in Tromsø,
de grootste stad van Noord-Noorwegen en ook wel “Parijs
van het Noorden” genoemd.
Avondmaal en overnachting in Radisson Blu Tromsø.
Dag 9 Honningsvåg
Ontbijt. Vandaag reizen we door een indrukwekkende toendra
naar het noordelijkste punt van Europa, de Noordkaap. We
zien ook de Lyngenalpen, één van de mooiste berggroepen
van Noorwegen. We rijden door de tunnel naar het eiland
Magerøya, waar de Noordkaap zich bevindt. ’s Avonds
genieten we er van het onvergetelijk uitzicht over de
Noordelijke IJszee en de Middernachtzon.
Avondmaal en overnachting in Scandic Hotel Honningsvåg.
Dag 10 Saariselkä
Ontbijt. We rijden langs de Finnmarksvidda naar Karasjok, het
culturele centrum van Noors Lapland. We overschrijden de
Finse grens en bereiken Inari aan het gelijknamige meer.
Het Inarimeer is het op twee na grootste meer van Finland en
telt 3000 eilandjes. Verder naar Saariselkä in het hart van Fins
Lapland.
Avondmaal en overnachting in Riekonlinna Hotel.
Dag 11 Kuusamo
Ontbijt. We rijden door Fins Lapland naar Sodankylä, waar we
één van de oudste houten kerken in Finland bezoeken. Verder
naar Rovaniemi. We bezoeken er de Kerstman en overschrijDatum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

3 juni
Deinze 02u30 - Garage De Globetrotter
16 dagen
€ 75 p.p.

€ 2.690 p.p.

Alle hotels getuigen van een uitzonderlijke 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.

den terug de poolcirkel.
Daarna gaat het naar Kuusamo,
dicht bij de Russische grens en het middelpunt
van een spectaculair natuurgebied.
Avondmaal en overnachting in Sokos Hotel Kuusamo.
Dag 12 Jyväskylä en 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,
aan het Peurunkameer.
Avondmaal en overnachting in Spa Peurunka Laukaa.
Dag 13 Helsinki
Ontbijt. Mooie rit langs het Päijännemeer naar Helsinki, de Finse hoofdstad.
In de namiddag maken we een 3 uur durende rondrit met plaatselijke gids.
We bezoeken het Sibelius monument, de rotskerk, het parlementsgebouw,
het station in Jugendstil en de Uspenski kathedraal.
Avondmaal en overnachting in Scandic Hotel Grand Marina.
Dag 14 Helsinki en Stockholm
Ontbijt en vrije tijd in de stad. Rond 16u00 nemen we de ferry van Silja Line
naar Stockholm.
Avondmaal en overnachting in een tweepersoons-buitenkajuit.
Dag 15 Stockholm
Ontbijtbuffet aan boord. We komen om 10u aan in Stockholm en maken een
3 uur durende stadsrondrit met een plaatselijke Nederlandstalige gids. Vrije
namiddag in deze mooie stad. Je kan een bezoek brengen aan het Wasa
museum of het Skansen museum, een boottocht maken naar de
verschillende eilanden of lekker genieten van een Zweedse wafel.
Avondmaal en overnachting in Clarion Hotel Amaranten.
Dag 16
Ontbijt en vrije voormiddag waarbij je Stockholm verder op eigen houtje kan
ontdekken. Onze reisleider helpt je graag verder. In de namiddag vertrekken
we richting luchthaven Bromma voor onze vlucht naar Zaventem.
Een autocar van De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Onze service:
• reis per luxe-autocar met
extra beenruimte
• vlucht StockholmZaventem
• transfer van Zaventem
naar Deinze
• logies op basis van
halfpension
• ingang Fram- en
Vikingmuseum
• ingang stadhuis
Stockholm
• ingang poolcirkelcentrum
• ingang uitkijktoren
Kuopio
• plaatselijke gids in Oslo,
Helsinki en Stockholm
• alle boottochten
• middagmaal op de
Hurtigruten
• btw en baantaksen
• ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel
• middagmalen
• persoonlijke uitgaven
• toeslag éénpersoonskamer en -kajuit
€ 825 p.p.
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Munteenheid en
Betaalfaciliteiten:
• euro, Noorse kronen:
aankopen bij je bankinstelling ± € 300 p.p.
• Zweedse kronen: kan je
aankopen op de boot
± € 50 p.p.
• Noorse kronen:
€ 1= NOK 9,17
• Zweedse kronen:
€ 1= SEK 9,31
• in Noorwegen en
Zweden kan je alles
met Visa of Mastercard
betalen, ook kleine
bedragen
Extra te voorzien:
• een kleine bagagekoffer
met toilet- en slaapgerief
voor de overtochten KielOslo en HelsinkiStockholm
• max. 20 kg bagage p.p.
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9 DAG EN

succesreis

Dag 1
Onze luxueuze bus brengt ons via Antwerpen en Breda naar
IJmuiden. Lunch onderweg. In IJmuiden schepen we in op de cruiseferry van DFDS die ons tot in Newcastle upon Tyne zal varen.

Schotland is gekend voor zijn veelzijdige landschap: van groene
dalen, de woeste hoogten van de Highlands tot de bekende Lochs.
Een echt paradijs voor natuurliefhebbers. Maar het land heeft nog meer
te bieden. Talrijke monumenten en ruïnes getuigen van een rijk historisch
verleden en de joviale Schotse bevolking blijft gehecht aan eeuwenoude
tradities. Benieuwd wat het land allemaal in petto heeft?
Ga met ons mee op ontdekkingsreis en laat je onderdompelen in dit
prachtig stukje Verenigd Koninkrijk. Eén ding is zeker: Schotland is in
werkelijkheid nog veel mooier dan foto’s kunnen zeggen!

Avondmaal en overnachting in een tweepersoons-buitenkajuit.
Dag 2
Ontbijtbuffet aan boord. We verlaten de haven en rijden richting
Carlisle. We reizen over het meest noordelijke deel van het Pennines
gebergte, de zogenaamde ruggengraat van Engeland en houden
halt in Gretna Green. Met een beetje geluk kunnen we een huwelijk
bijwonen in de Old Blacksmith's Shop. We zette onze reis verder tot
in Stirling, waar we een bezoek brengen aan het prachtig gelegen
Stirling Castle. Nadien rijden we naar ons hotel in de buurt van

HOOGTEPUNTEN
✔✔ indrukwekkende natuur, onder meer op eiland Skye en in de
Highlands
✔✔ een mooie treinrit met de stoomtrein uit de Harry Potter-films
✔✔ gereserveerde zitplaatsen voor de wereldberoemde en unieke
Military Tattoo

Pitlochry. Avondmaal en overnachting in Hotel****.

Inverewe gardens

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

DE NATUUR OP Z’N BEST

Dag 3
Na een stevig ontbijt zijn we klaar voor een reisdag die volledig in het
teken staat van de natuurpracht van Schotland. We rijden door een
prachtige landschap met valleien (Glenn's) en meren (Loch's). Ons
eerste natuurwonder is Queen’s View. We rijden verder tot Rannoch
station, een stopplaats op de 180 km lange West Highland Way. We
zetten onze weg voort richting de Trossachs en de bekende Glenn
Coe. We houden nog een stop in Killin en komen vervolgens aan in
ons hotel in de omgeving van Fort William. Avondmaal en overnachting in Hotel***.
Dag 4
Ontbijt. We maken ons klaar voor een treinrit met de stoomtrein uit
de films van Harry Potter, de 'Jacobite Steam train'. We tuffen door
prachtige Glenn's, over imposante bruggen en langs pittoreske
dorpjes en kunnen comfortabel genieten van de prachtige natuur.
Vervolgens nemen we de ferry voor een bezoek aan het eiland Skye,
gevolgd door een bezoek aan Eilean Donan, één van de beroemdste
kastelen van Schotland. Nadien rijden naar ons hotel in de omgeving
van Aviemore. Avondmaal en overnachting in Hotel****.
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Dag 5
Na een Schots ontbijt stappen we op de bus voor een prachtige rit
door de Schotse Highlands. We rijden richting Ullapool, een pittoresk havenstadje in het hoge noorden van Schotland. We reizen

Hotels***(*)

door één van de mooiste en eenzaamste 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
in Hotel****.
Dag 6
Ontbijt. Vandaag trekken we zuidwaarts richting Edinburgh
langs één van de oudste en meest pittoreske wegen door de
Schotse Highlands. Via de Grampian Mountains bereiken we
het hoogtepunt van onze dag: een bezoek aan het prachtige
Blair Castle. 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****.
Dag 7
Ontbijt. In de voormiddag maken we een wandeling langs de
voornaamste monumenten van Edinburgh zoals Princes
Street met zijn prachtige park, het Scott Monument en The
National Gallery of Scotland. We sluiten af met een uitgebreid
bezoek aan de burcht die de hele stad domineert. In de
namiddag is er vrije tijd om zelf op ontdekking te gaan en te
genieten van de bruisende straatanimatie van Edinburgh

Festival. Na het
avondmaal begeven we
ons naar de esplanade van de burcht
waar we gereserveerde zitplaatsen hebben voor de
wereldberoemde Military Tattoo. Avondmaal en overnachting
in Hotel****.
Dag 8
Na het ontbijt rijden we door het glooiende landschap van de Lowlands.
Voor we Schotland verlaten brengen we nog een bezoek aan het gerestaureerde Abbotsford House van Sir Walter Scott, de grootste Schotse historicus en schrijver. Daarna gaan we naar de prachtige ruïnes van Dryburgh
Abbey waar Scott begraven ligt. Vervolgens zakken we af naar 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****.
Dag 9
Na een uitgebreid ontbijt beginnen we aan onze terugreis. Via Sheffiels,
Leicester en Londen rijden we naar Dover. We schepen in richting Calais en
bereiken in de avond Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Military Tattoo

De hotels zijn voorzien van bad/douche, toilet, telefoon, tv,
koffie- en theefaciliteiten. 's Morgens genieten we van een
stevig ontbijtbuffet en 's avonds is er een menukeuze met
bediening aan tafel.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• halfpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 9
• kamers met bad/ douche
en toilet
• boottocht Ijmuiden Newcastle
• overnachting in

•

tweepersoonsbuitenkajuit, met ontbijt
en avondmaal
bezoek aan een whiskystokerij
Military Tattoo
stoomtrein Jacobite -

•
•
•

Harry Potter-films
boottocht Dover - Calais
btw en baantaksen
ervaren chauffeur en

•
•

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

1 augustus
Deinze 11u00 - Garage De Globetrotter
9 dagen
€ 30 p.p.

€ 1.625 p.p.

reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• dranken en persoonlijke
uitgaven
• middagmalen
• toegangsgelden van
bezoeken in het
programma: ± € 100 p.p.
• toeslag éénpersoonskamer en -kajuit: € 515
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• € 1 = GBP 0,72
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B E R L IJ N

RIJKE EN GEVARIEERDE CULTUUR

SLAND
5 DAGEN DUIT
Dag 1

Ook dit jaar maken we een unieke citytrip naar de
Duitse hoofdstad Berlijn, waar West en Oost één werden.
We verblijven in een van de beste hotels van de hoofdstad, centraal
gelegen en met alle comfort. We bezoeken de meeste pittoreske hoekjes en
bezichtigen culturele, toeristische en historische bezienswaardigheden.

lunch. Via Marienburg, de vroegere oude grensovergang van Westen Oost-Duitsland (ijzeren gordijn), rijden we verder naar
Brandenburg, Potsdam en Berlijn. We rijden de ruim 3,5 km lange
Brandenburger Tor

Trek met ons mee naar deze bruisende wereldstad
en proef de sfeer van de historische metropool.

We rijden via Eindhoven en Hannover richting Magdeburg. Vrije

winkelboulevard Kurfürstendamm af en bezoeken de
Gedächtniskirche. Daarna nemen we een kijkje in Berlijns grootste
warenhuis, het 'KaDeWe'.
Avondmaal en overnachting in Maritim Pro Arte Hotel****(*).
Dag 2
We genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en maken ons klaar om

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

samen met onze gids de stad te verkennen. We wandelen de
Oude wagon verwijzend naar de Joden

HOOGTEPUNTEN
✔✔ luxehotel dichtbij alle belangrijke trekpleisters
✔✔ historische en culturele bezienswaardigheden in Berlijn
✔✔ bezoek aan Potsdam met het schitterende schloss en park
Sanssouci

Friedrichstrasse af en lopen door de duurdere winkelpassages. We
bezoeken de Gendarmenmarkt met de bekendste chocolaterie van
Duitsland. Onder de lindebomen bezoeken we het oorlogsmonument de Neue Wache. We gaan verder langs het Duits Historisch
Museum en het Museumeiland met het PergamonMuseum naar de
Berliner Domkerk. Daarna wandelen we tot aan de Nikolaiwijk, het
oudste stukje van Berlijn. Middagmaal. In de namiddag maken we
een rondrit door het vroegere Oost-Berlijn met de Alexanderplatz en
de Karl-Marx-Allee. We maken een fotostop en wandelen langs de
muur van de Topographie des Terrors tot aan Checkpoint Charlie.
We gaan te voet terug naar het hotel voor een lekkere maaltijd.
Avondmaal en overnachting in Maritim Pro Arte Hotel****(*).
Dag 3
Na het ontbijtbuffet brengen we een bezoek aan het Duitse parlementsgebouw, de fameuze Rijksdag, en gaan we tot aan de Pariser
Platz, het grootse plein met de Brandenburger Tor en de
Amerikaanse ambassade. We wandelen verder naar het
voor de Europese joden. Op wandelafstand ligt het culturele centrum van Berlijn met de Philharmonie en de Potsdamer Platz. Nadien
rijden we tot aan het kasteel Charlottenburg waar we in de tuinen

Potsdam
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Charlottenburg

Holocaustmonument met zijn 2751 leisteengrijze grafmonumenten

wandelen. Middagmaal. Een boottocht brengt ons naar de East
Side Gallery, het langste stuk Berlijnse Muur dat is overgebleven.
Een verdere stadsrondrit brengt ons naar de Bernauer Strasse waar

Maritim Pro Arte Hotel****(*)
Het luxehotel is centraal gelegen in het oostelijk deel van
de stad. Alle kamers beschikken over bad, douche, toilet,
tv, minibar en airco. Je kan vrij gebruikmaken van sauna
en zwembad en heerlijk ontspannen in de gezellige bar.
Je geniet er van een subliem ontbijtbuffet en een verzorgd
driegangendiner.
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 en het avondlijk

verlichte centrum terug naar het
hotel. Avondmaal en overnachting in
Maritim Pro Arte Hotel****(*).
Dag 4
Vandaag slapen we lekker uit en genieten we opnieuw van het ontbijtbuffet.
Nadien is er vrije tijd met mogelijkheid om te winkelen 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
zoals het historisch stadskanaal, de Hollandse wijk en Schloss Cecilienhof.
Nadien brengen we een bezoek aan het Schloss Sanssouci met zijn majestueuze park.
Avondmaal en overnachting in Maritim Pro Arte Hotel****(*).

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

14 augustus
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
5 dagen
€ 25 p.p.

€ 710 p.p.

Rijkstag met koepel

Rijkstag in Berlijn koepel

Dag 5
Na het ontbijtbuffet nemen we afscheid van Berlijn en rijden we via
Magdeburg en Hannover terug naar Deinze.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• verblijf in volpension
vanaf het avondmaal op
dag 1 tot en met het
ontbijt op dag 5
• 's middags is 1 glas bier
of frisdrank inbegrepen
• menukeuze s ’avonds in
het hotel
• boottocht op de Spree
• rondritten ter plaatse
• toegang tot alle
bezienswaardigheden

•
•
•

zoals beschreven in het
programma
een audiosysteem p.p.
kamer met bad/douche,
toilet en tv
btw en baantaksen

•

ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel in het
hotel
• middagmaal dag 1 en
dag 5
• persoonlijke uitgaven
• toeslag éénpersoonskamer: € 95
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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Duitsland kent vele mooie steden.
We kozen voor u 3 parels in het Noorden uit!

Celle is een schilderachtig stadje. Met een schitterende oude binnenstad,
honderden vakwerkhuizen en pratende lantaarns lijkt het wel een sprookje!
Ook het hertogelijk kasteel in Wezerrenaissance stijl
spreekt tot de verbeelding.
Hamburg, metropool aan de Elbe en tweede grootste stad van Duitsland.
Traditie en moderniteit gaan hier hand in hand.
Deze “poort naar de wereld” is de grootste Duitse havenstad.
Geen wonder dus dat de stad internationale charme uitstraalt.

5 DAGE N DUITSLAN D
Celle met zijn schilderachtige vakwerkhuizen
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Bremen, gekend van de Bremer stadsmuzikanten.
Een bruisende stad met de bekende Schmoor (oude binnenstad)
en het mooie Raadhuis.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ een spectaculaire rondvaart door de haven van Hamburg
✔✔ een uniek bezoek aan de fabriek van Airbus
✔✔ een bezoek aan het stadhuis van Bremen, UNESCO werelderfgoed
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Cityhafen hamburg

Celle

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

DRIE PARELS IN HET DUITSE NOORDEN

Dag 1
Onze luxueuze bus brengt ons, via Venlo en Hannover naar Celle,
een schilderachtig stadje met prachtige vakwerkhuizen. We genieten
van een middagmaal waarna een gids ons door de mooie binnenstad met het rijkelijk versierde kasteel loodst. We vervolgen onze reis
richting Hamburg.
Avondmaal en overnachting in Hotel****.
Dag 2
Ontbijtbuffet. Vandaag ontdekken we Hamburg, de tweede grootste
stad van Duitsland. Deze metropool heeft heel wat te bieden: winkelen, wandelen, water, kunst en cultuur. Voor elk wat wils. Of misschien wil je liever feesten? Ook dat kan. De uitgebreide horeca van
Hamburg zorgt ervoor dat je op tijd en stond kan genieten van allerlei lekkers. We bezoeken de stad onder deskundige leiding van een
Nederlandstalige gids. Hij toont ons de mooiste plekjes. Als er tijd
over is, kuieren we nog wat rond in het centrum van deze grote winkelstad.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 3
Na het ontbijt starten we met een rondvaart door de haven.
Een spectaculaire manier om één van de grootste havensteden in
Duitsland te leren kennen. Onderweg kunnen we de nieuwe
HafenCity bewonderen. Dit is het nieuwste stadscentrum van de
Hanzestad. We bezichtigen ook Speicherstadt, een complex van
pakhuizen dat in 2015 uitgeroepen werd als UNESCO
Werelderfgoed. Na de lunch bezoeken we de fabriek van Airbus.
Hier doet men de assemblage van de vliegtuigen. Een hoogvlieger
tijdens onze reis. Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 4
Ontbijtbuffet en vertrek naar Bremen, een volgend pareltje op ons
programma. Wie kent er het sprookje van de Bremer stadsmuzikanten nog? We vinden verschillende verwijzingen in de stad. Uiteraard
bezoeken we het stadhuis, sinds 2004 UNESCO werelderfgoed.
Een gids begeleidt ons doorheen dit mooie gebouw. In de namiddag
wandelen we langs de mooiste en meest pittoreske hoekjes en
steegjes van de oude binnenstad.

Hotels****
Alle kamers beschikken over bad, douche, toilet, tv, minibar en
airco. ’s Morgens geniet je van een ontbijtbuffet en ’s avonds
van een verzorgd driegangenmenu. De middagmalen zijn
verzorgde tweegangen-maaltijden.

Nadien kunnen we nog wat rondkuieren. Avondmaal en
overnachting in Hotel****, zeer rustig gelegen op wandelafstand van het stadscentrum.

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

9 september
Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
5 dagen
€ 20 p.p.

€ 825 p.p.

Een bezoek aan Bremen, de UNESCO stad

Hamburg Speicherstad

Molecullen Man in Berlijn

Dag 5
Na het ontbijtbuffet brengt de bus ons via Osnabruck en
Munster terug naar Deinze.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• volpension vanaf het
middagmaal op dag 1
tot en met het ontbijt op
dag 5
• btw en baantaksen
• bezoek aan de
werkplaats van Airbus
• kamers met bad/
douche, toilet en tv
• audiosysteem per
persoon
• ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• alle dranken en
persoonlijke uitgaven
• inkomgelden, boottocht
op de Elbe, extra
Nederlandstalige gidsen:
€ 65 p.p.
• toeslag éénpersoonskamer: € 185
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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Op een halve dag reizen naar Duitsland komen
we in de regio van de rivieren de Moezel, Saar, Rijn en
Lahn: een fascinerend vakantiegebied. De rivieren hebben zich mettertijd
diep ingegraven in dit leisteengebergte. Dit resulteert in een opmerkelijk
meanderend landschap met gevarieerd natuurschoon.
Steile wijnhellingen, beboste heuvels, middeleeuwse burchten,
vakwerkhuizen, pittoreske straatjes en steegjes...
heel veel om te ontdekken op deze mooie reis.

nieuw

ROMANTIEK EN CHARME OP EN ROND 4 RIVIEREN
Dag 1
We reizen met onze luxueuze autocar via Aken naar de
Midden-Moezel. Hier volgen we de Panoramaweg naar onze
verblijfplaats. Het stadje Bremm is een wijndorp met historische kern
en beroemd vanwege de Bremmer Calmont, de steilste wijnberg
van Europa met een hellingspercentage van maar liefst 68%.
Hier worden we ontvangen met een welkomstdrankje en nemen we

Vakwerkhuizen
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6 DAGEN DUITSL

de nodige tijd om ons te installeren.
Avondmaal en overnachting in Hotel Hutter***.
Dag 2 Moezelrondvaart
Na een flink ontbijtbuffet vertrekken we voor een bezoek aan
Cochem. De wereldberoemde Reichsburg die de stad domineert, is
van ver te zien. Het gezellige marktplein met de mooie fontein (1767)

HOOGTEPUNTEN
✔✔ boottocht op de mooiste rivierbocht van Duitsland
✔✔ ontdekking van het Midden-Rijndal: UNESCO werelderfgoed
✔✔ romantische rondvaart op de Moezel en de Lahn

omgeven door fraaie vakwerkhuizen biedt Moezelromantiek ten top.
Langs de Moezel ligt een brede promenade met plantsoenen,
winkels, restaurants en hotels. Een aanrader is de stoeltjeslift naar
het Pinner Kreuz, één van de mooiste uitkijkpunten over Cochem.
Vrij middagmaal. Tijd om te proeven van de bekende, lokale

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
Kasteel Rheinfels

Moezelwijnen bij een Vesperplatte. In de namiddag schepen we in
voor een panoramische rondvaart op de Moezel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Hutter***.
Dag 3 de Saarschleife
Na het ontbijt vertrekken we naar de Saarschleife, de mooiste
rivierbocht in Duitsland. De rivier heeft er miljoenen jaren voor
uitgetrokken om zijn weg tussen het steen door te banen, vandaag
is het een adembenemend natuurverschijnsel. Het mooiste zicht op
de Saarschleife hebben we vanop het 180 m hoge uitzichtpunt
‘Cloef’ in Orscholz. Vervolgens houden we halt in Mettlach, een
kuuroord aan de Saarbocht, met onder meer de burcht Montclair,
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Boch. We maken een boottocht en kunnen zo de wonderlijke
Saarschleife vanop het water beleven.
Avondmaal en overnachting in Hotel Hutter***.
Loreley rots

Reichsburg kateel

het benedictijnenklooster en het keramiekmuseum van Villeroy &

Dag 4 de romantische Midden-Rijn
We rijden na het ontbijt naar Boppard, het vertrekpunt voor ons
vaartraject. We varen stroomopwaarts langs mooie landschappen

Hotel Hutter***

Kastelle Katz en Maus Sint Goar

Door zijn strategische ligging
vinden we op de Rijn talrijke
kastelen en burchten terug. Onder meer de
kasteelruïne Rheinfels en verderop de burchten Katz en
Maus (Kat & Muis). Avondmaal en overnachting in Hotel Hutter***.
Dag 5 Lahn en Bad Ems
Na het ontbijt rijden we naar Bad Ems aan de Lahn. Het keizerlijke kuuroord
Bad Ems behoort tot de traditierijkste van Europa. Heel wat pronkvolle
barokgebouwen en meesterstukken van kuurarchitectuur sieren de stad.
Vele beroemdheden hebben hier sporen nagelaten. Met de rondvaart op de
Lahn krijgen we een bijna volledig beeld van Bad Ems en zijn omgeving.
We varen stroomopwaarts tot aan de sluis om dan terug te keren naar het
Thermaalbad. Vrij middagmaal en vrij bezoek aan de stad.
Avondmaal en overnachting in Hotel Hutter***.
Dag 6
Na het ontbijt reizen we via Luxemburg terug naar Deinze.

15 oktober
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
6 dagen
€ 15 p.p.

€ 560 p.p.

Bremm

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

Cochem

naar St. Goar. De diversiteit en schoonheid van het MiddenRijndal is ook de UNESCO niet ontgaan en werd in 1972 aan
de wereldlijst toegevoegd. Varen op de Rijn is steeds een reis
door boeiende verhalen, mythen en legenden. Hier vinden we
de magische Loreley rots met de eeuwenoude legende van
de ‘Maagd van de Lorelei’. De mooie sirene verleidde de
schippers met haar behekste, zoete gezang, zodat hun
schepen vergingen. Het echte verhaal is dat er inderdaad veel
schepen vergingen door de vooruitspringende rots die
gevaarlijke stroomversnellingen veroorzaakte.

Een landelijk hotel aan de oever van de rivier de Moezel in
het stadje Bremm. Het heeft klassiek ingerichte kamers,
gratis wifi en een zonneterras met uitzicht op de omringende
wijngaarden.
In Hotel Hutter kunnen we elke dag genieten van een
ontbijtbuffet. In het rustieke restaurant wordt ’s avonds een
verscheidenheid aan regionale gerechten geserveerd.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• volpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 6
• middagmaal is een
tweegangenmenu met
1 tas koffie of thee
• welkomstdrankje in hotel
• kamers zijn klassiek
ingericht en voorzien van
televisie, badkamer,
kluisje
• 4 x boottocht
• wijnproeverij
• uitstappen en
inkomgelden zoals
vermeld in het
programma
• btw, verblijf- en
baantaksen
• ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• dranken aan de tafel,
met uitzondering van
koffie of thee bij
middagmaal
• persoonlijke uitgaven
• toeslag éénpersoonskamer: € 60
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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Burcht Moritzburg

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Frauenkirche - Dresden

HOOGTEPUNTEN
✔✔ kunstpracht en cultuur in Dresden
✔✔ bezoek aan de wereldbekende porseleinstad Meissen
✔✔ lunch op 120 m hoogte met prachtig uitzicht over Leipzig

Panorama in Leipzig

Duitsland kent veel mooie steden, elk met hun
eigen karakter. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn de moeite
waard om te ontdekken. We kozen voor deze reis drie toppers uit.
Dresden is niet alleen een parel van de barok maar ook
een historisch kunstcentrum met unieke kunstverzamelingen.
Kers op de taart is het indrukwekkende Schloss en de Semper Opera.
Meissen, gelegen aan de Elbe, trekt jaarlijks veel bezoekers.
De stad is wereldberoemd voor zijn porselein.
Het is er ook heerlijk kuieren in het historische centrum.
Na Berlijn is Leipzig de grootste stad van het voormalige Oost-Duitsland.
Leipzig heeft iets met muziek: het concertgebouw heeft
een orgel met 6.638 pijpen en er is een prachtige opera.
Leipzig wordt ook wel “klein Parijs” genoemd …
een culturele trekpleister!

Karl Heine Canal in Leipzig
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6 DAGEN DUITSLAND

3 HISTORISCHE STEDEN
Dag 1
Met onze luxueuze bus rijden we via Venlo, Kassel en Leipzig naar
Dresden. Avondmaal en overnachting in Maritim hotel****.
Dag 2
Na het ontbijtbuffet vertrekken we voor een stadswandeling met
een plaatselijke gids. We bezoeken het Zwingerpaleis met
Sempergalerij waarin schilderijen hangen van onder meer Rubens
en Rembrandt. Nadien rijden we via Pirna richting Königstein voor
ons middagmaal. We rijden verder naar de Sachsische Schweiz
waar we een wonderlijke natuur ontdekken. Via Pillnitz maken we
een boottocht op de Elbe naar Dresden.
Avondmaal en overnachting in Hotel Maritim****.
Dag 3
We starten de dag met een lekker ontbijtbuffet en bezoeken in de
voormiddag het historisch museum Neue Grunes Gewölbe. Na het
middagmaal brengen we een bezoek aan de Semper Opera en
genieten we van vrije tijd om op eigen houtje Dresden te ontdekken. Avondmaal en overnachting in Hotel Maritim****.
Dag 4
Ontbijtbuffet. Vertrek naar de porseleinstad Meissen voor een
bezoek aan de plaatselijke en wereldbekende PorzellanManufaktur. We nemen daar ook de lunch. Nadien bezoeken we
het zomerpaleis Moritzburg vlakbij Radebeul. Vooral de verenka-

Maritim Hotel Dresden****
Dit hotel, gelegen aan de Elbe, heeft stijlvolle kamers en
een uitstekende ligging. Het is slechts 10 minuten wandelen
naar de Altstad, met de beroemde Frauenkirche en het
Zwingerpaleis. Het hotel beschikt over een elegant restaurant
met wintertuin en terras. Je kan er ook genieten van wellness
met zwembad, sauna en massage.
mer met meer dan 2 miljoen veren zijn het bekijken waard.
Nadien rijden we verder naar ons hotel in Leipzig. Avondmaal
en overnachting in Hotel****.

Dag 5
Ontbijtbuffet. Onder leiding van
een plaatselijke gids bezoeken we de 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 middagmaal nemen we op
120 m hoogte zodat we een prachtig uitzicht hebben over de stad. We voorzien ook nog vrije tijd om rustig rond te kuieren in deze grote stad. Avondmaal
en overnachting in Hotel****.

Bastei rotsen in Sachsische Schweiz

Dag 6
Na het ontbijtbuffet reizen we via Kassel en Dortmund terug naar Deinze.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• volpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 6
• alle kamers met het
•
•
•

•
Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

11 april & 8 augustus
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
6 dagen
€ 25 p.p.

€ 665 p.p.

•
•
•

nodige comfort
lokale gids in Leipzig
een audiosysteem p.p.
kamers met bad/
douche, toilet en
airconditioning
alle bezoeken zoals in
de brochure beschreven
middagmaal in Leipzig
op 120 m hoogte
btw en baantaksen
ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel
• middagmaal op dag 1
en dag 6
• inkomgelden, musea,
kastelen, boottochten,
treintjes en
bezienswaardigheden:
•
•

± € 65
toeslag éénpersoonskamer € 110
annulatie- en reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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REGIO VAN WIJNEN EN KASTELEN

Weinhotel & Restaurant Platz

Soms hoef je niet ver te rijden om in een andere
wereld te komen. Zo ben je in een paar uur rijden in het fraaie
Moezelgebied in Duitsland. Hier komt de beroemde wijn vandaan,
die geoogst wordt in de wijngaarden langs de steile rivierhellingen.
Ook de burchten hoog boven het dal, de kastelen en sfeervolle
stadjes vormen de charme van deze regio.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ vrij bezoek aan de oude Romaanse stad Trier
✔✔ huifkarrentocht en boottocht op de Moezel
✔✔ wijndegustatie

Dit familiale hotel ligt op 3
km van de rivier de Moezel
in het mooie wijndorp
Veldenz. Het prachtige en
traditionele hotel beschikt
over lichte, landelijk
ingerichte kamers met
houten meubels. Deze zijn voorzien van satelliet-tv,
bad of douche en toilet. De familie Platz produceert
hier sinds 1824 wijn, die ze heerlijk laten vloeien.
Moezel. In de late namiddag gaan we terug naar ons hotel
waar we samen met de hotelier genieten van een degusta-

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

tie in de gewelfde wijnkelder. Avondmaal (4 gangenmenu)
en overnachting in Weinhotel & Restaurant Platz.

Dag 1
We reizen met onze luxueuze autocar via Namen en Luxemburg naar Duitsland.
We stoppen in Trier voor een vrij bezoek. Je kan een wandeling maken in de oude
Romeinse stad die gekend staat voor zijn Porta Nigra, Basilika, Keurvorstelijk
Paleis, Dom en Liebfrauenkirche. We genieten van vrije tijd om in de smalle steegjes met talrijke winkels rond te dwalen. Vrije lunch. Nadien volgen we de Moezel
naar ons hotel in Veldenz. Hier worden we ontvangen met koffie en koeken.
Avondmaal (3 gangenmenu) en overnachting in Weinhotel & Restaurant Platz.
Dag 2
Ontbijtbuffet. We brengen samen met de wijnboer een bezoek aan de wijngaarden. Hij vertelt ons meer over het maken van de wijn. Nadien maken we een huifkarrentocht door de velden en kunnen we de verschillende wijnen proeven. Na het
middagmaal rijden we met de bus naar Bernkastel-Kues voor een boottocht op de
Datum
Vertrek
Duur
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19 mei & 6 oktober
Deinze 06u00 - Garage De Globetrotter
3 dagen

€ 295 p.p.

Dag 3
Na het ontbijt starten we de terugreis. Onderweg maken
we kennis met een stukje van de Edelsteinroute.
We stoppen voor een vrij bezoek in Idar-Oberstein, gekend
voor zijn speciale kerk. Vrije tijd en lunch in Kirschweiler.
Daarna reizen we via Luxemburg en Brussel terug naar
Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• volpension vanaf koffie
en koeken op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 3
• boottocht op de Moezel
(1u)
• huifkarrentocht +
wijnproeven
• degustatie in wijnkelder
van het hotel
• in het hotel: 2x
ontbijtbuffet, 1x
middagmaal (1 gang), 2x
avondmaal (3
gangenmenu en 4
gangenmenu)
• in het hotel: witte wijn,
rode wijn, bier van het
vat, koffie, thee, water en
bepaalde frisdranken
• dubbele kamers zijn
voorzien in het gebouw
met lift ( Haus am
Weinberg)

•
•

btw en baantaksen
ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• ontbijt, lunch en drank
op dag 1
• lunch, avondmaal en
drank op dag 3
• persoonlijke uitgaven
•

geen toeslag
éénpersoonskamer,
zonder lift in gebouw

•

annulatie- en reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro

WILD ER K AISER

5 D AGEN D UITSLA ND

FEEËRIEKE ADVENT IN DE ALP

Duitsland staat bekend om zijn gezellige kerstsfeer.
Maar ook de natuur is er magnifiek. Het zuidoostelijk gelegen Beieren heeft
een uniek landschap waarin je volop kan ontspannen. Als je iets verder de
grens oversteekt, kom je in een even adembenemend natuurschoon terecht
in de Tiroler Alpen. Stap op onze bus en geniet van het prachtige landschap
en de gezellige kerstsfeer in de pittoreske dorpjes en steden.

Sporthotel Wilderkaiser****
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. In de spa
kan je tegen betaling genieten van massages of cosmetische
behandelingen. Alle kamers zijn ingericht in een traditionele
Alpine-stijl en beschikken over een balkon of terras en een
eigen badkamer met haardroger. Het restaurant biedt een
panoramisch uitzicht op het Kaisergebergte.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ kerstsfeer in Innsbruck en Rosenheim
✔✔ Bayerische Schmankerlmenu met livemuziek en feeërieke fakkeltocht
✔✔ uniek kerstverhaal in de kloosterkerk van Reisacher
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Dag 1
Onze luxueuze bus brengt ons naar Oberaudorf, een lieflijk dorpje in de Duitse
Alpen. Avondmaal en overnachting in Sporthotel Wilderkaiser****.
Dag 2
Op het programma staat een begeleide rondrit in Oberaudorf en het ski- en wandelparadijs Sudenfeld. Een lekkere begroetingscocktail brengt ons in de juiste
sfeer. De bus brengt ons verder naar Bayrischzell, één van de belangrijkste skigebieden van Beieren. We lunchen in het gezellige Braustuberl Tegernsee. Dan is het
tijd om de grens over te steken met een bezoek aan Kufstein, de parel van Tirol.
Na al deze mooie indrukken ontspannen we s’ avonds met een Bayerisch
Schmankerlmenu. Livemuziek zorgt voor een sfeervolle avond.
Dag 3
We maken ons klaar voor een dag in Oostenrijk. De bus brengt ons richting de
Alpen, naar Innsbruck. De 800-jaar oude hoofdstad van Tirol heeft heel wat te bieDatum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

10 december
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
5 dagen
€ 20 p.p.

€ 435 p.p.

EN

den. Samen met een deskundige gids wandelen we door
de stad en bewonderen we de vele middeleeuwse gebouwen. Uiteraard houden we ook halt aan de Fürstenburg
met het balkon met gouden dak. Vrije lunch. Wie wil kan
nadien nog wat rondkuieren in de Maria-Theresiastraat en
andere gezellige straten in de binnenstad. ’s Avonds is het
in het hotel heerlijk tafelen bij kaarslicht. Een sfeervolle fakkeltocht sluit deze avond feeëriek af.
Dag 4
Vandaag rijden we naar Chiemsee, het grootste meer in
Beieren. Wie wil kan hier, indien mogelijk, een boottocht
maken. Nadien rijden we door naar Walchsee, een pittoresk dorpje aan het gelijknamige meer. Volgende stop op
ons programma is Rosenheim. Hier genieten we van de
kerstsfeer in de winkelstraatjes en op de kerstmarkt. Terug
in het hotel ontdekken we een typische Beierse zoete lekkernij, een Kaiserschmarrn. We eindigen onze reis met een
betoverend adventsmoment in de kloosterkerk van
Reisacher. Een kerstverhaal met kerstliederen, onder begeleiding van een harpiste en kamermuziek, zorgen voor een
unieke avond. Een mooie afsluiter van een buitengewone
vakantie.
Dag 5
Na het ontbijt brengt de bus ons terug naar Deinze en de
verschillende afstapplaatsen.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• verblijf in halfpension
vanaf het avondmaal op
dag 1 tot en met het
ontbijt op dag 5
• btw en baantaksen
• ervaren chauffeur en gids
•

•
•

•

•

•

blijven 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
begroeting op de
Sudelfeldkopf
Beierse avond met
Schmankelmenu, groot
saladebuffet en
livemuziek
candlelight-diner

•

•
•

fakkeltocht met
tussenstop voor een
Jägerthee
adventsmoment in het
klooster van Reisacher
rondrit met gids naar
Reit im Winkl, Chiemsee
en aansluitend
Kaiserschmarrn in hotel

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven
• middagmalen en drank
tijdens de maaltijden
• toeslag éénpersoonskamer: € 65
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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Willingen is een klein plaatsje in Hochsauerland.
Door zijn ligging in het middengebergte en de mooie vergezichten
krijg je al snel het echte Alpengevoel. Het is een veelzijdig
vakantieparadijs met een hele waaier aan ontspanning,
bezienswaardigheden, winkels, restaurants en cafés.
Het uitgebreid netwerk van honderden kilometers wandelroutes,
de ongerepte natuur en de heilzame schone lucht maakt van
Willingen een perfecte plek voor wandelaars,
Nordic Walkers en trekkers.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ meer dan honderd uitgezette wandelroutes
✔✔ prachtige natuur en mooie vergezichten in het Sauerland
✔✔ bezoek aan Edersee en Kassel
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Heenreis: Onze luxueuze autocar brengt ons via Eindhoven, Essen en Dortmund
naar Willingen.
Terugreis: Onze luxueuze autocar brengt ons via dezelfde weg terug naar de
afgesproken afstapplaats.
Programma: We vertrekken dagelijks rond 9u voor een wandeling van ongeveer
15 km onder begeleiding van onze reisleider. Terugkomst is voorzien rond 16u.
We brengen ook een bezoek aan de stad Kassel.
Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting
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16 juli
Deinze 08u00 - Garage De Globetrotter
8 dagen
€ 35 p.p.

€ 510 p.p.

WANDELPARADIJS SAUERLAND

Hotel Fürst von Waldeck***
Het hotel ligt in het centrum van Willingen.
Je vindt er een rustige tuin en een moderne spa met
zwembad, sauna, infraroodcabine en dampbad.
Alle kamers beschikken over bad/douche,
haardroger, tv, kluisje en bureau. Er is gratis wifi in het
restaurant en aan de receptie.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
• halfpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 8
• welkomstaperitief
• 1 x welkomstmenu:
soep, saladebuffet,
hoofdgerecht en dessert
• 6 x keuzemenu: soep,
saladebuffet,
hoofdgerecht (keuze uit
3 maaltijden waarvan 1
vegetarisch) en dessert
• 1 fles mineraalwater op
de kamer bij aankomst
• ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse
• bezoek aan Edersee en
Kassel
• btw, verblijf- en
baantaksen

Niet inbegrepen:
• dranken aan tafel
• middagmalen
•
•
•

persoonlijke uitgaven
toeslag éénpersoonskamer: € 70
annulatie- en reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro

T EN ERIFE

8 DAGEN SPANJE nieuw

Het vulkanische Tenerife is het grootste eiland van de Canarische Eilanden,
in de Atlantische Oceaan. Het heeft een ongekende variatie aan bloemen,
cactussen en palmsoorten. De mooie zandstranden en promenades nodigen
uit tot ontspannen flaneren. Die diversiteit maakt het een aantrekkelijk
vakantieoord. Door het zachte klimaat staat Tenerife ook wel bekend als “het
eiland van de eeuwige lente”.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ ALL-INCLUSIVE verblijf met tal van sport- en ontspanningsmogelijkheden
✔✔ zuiderse sfeer en zon
✔✔ genieten van een lentezacht klimaat
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Heenreis: Een luxe-autocar van De Globetrotter brengt ons naar Oostende voor
onze vlucht naar Tenerife. Transfer naar hotel H10 Las Palmeras****.
Terugreis: Transfer van het hotel naar de luchthaven van Tenerife voor de vlucht
naar Oostende. Een luxebus van De Globetrotter brengt ons terug naar de garage
waar onze auto veilig geparkeerd staat.
Verblijf: ALL-INCLUSIVE van de eerste tot de laatste dag, volgens aankomst/
vertrek vluchten.
Datum
OPGELET

22 mei & 9 oktober
de reis met vertrek op 22 mei sluiten wij af op 8/02/2017
Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 1 week voor afreis
Vertrek
meegedeeld
Duur
8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

mei
oktober

€ 1.305 p.p.
€ 1.325 p.p.

HET EILAND VAN DE EEUWIGE LENTE

Hotel H10 Las Palmeras****
Prachtig vernieuwd hotel met een schitterende ligging in
Playa de las Americas en met directe toegang
tot de promenade. In de onmiddellijke omgeving
vind je tal van winkeltjes en terrasjes.
Wij voorzien een kamer met badkamer (incl haardroger),
tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi, satelliet-tv
(mits waarborg voor de afstandsbediening), minibar (op
aanvraag, betalend), safe (betalend) en balkon.
Het hotel beschikt over 519 kamers en 4 liften.
Het heeft een subtropische tuin, zonneterrassen met gratis
ligzetels, matrassen en parasols, zoetwaterzwembad,
kaarttafels, shop, roomservice, wasservice en gratis wifi
in het hele resort. Er is gratis fitness, petanque, vogelpik
en animatie overdag en ’s avonds (shows)
All-In: alle maaltijden in buffetvorm, avondmaal mogelijk in
het Italiaans en het Japans restaurant (1x/verblijf en volgens
beschikbaarheid), snacks in snackbar ‘La Choza’ (12u-18u30),
selectie van lokale en internationale dranken (9u-1u).
Snackbar ‘La Ballena’ niet inbegrepen.

Onze service:
•
•
•
•
•
•

vervoer naar Oostende
H/T
vluchten H/T naar
Tenerife
transfer naar het hotel
H/T
20 kg bagage p.p.
6 kg handbagage p.p.
ALL-INCLUSIVE
formule

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven
• plaatselijke uitstappen

•
•

maaltijden tijdens de
vlucht
begeleiding door De

•

Globetrotter
toeslag éénpersoons-

•

kamer: € 305 p.p.
annulatie- en reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten:
•

geldige identiteitskaart

Munteenheid:
•

euro
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Als mooiste plaats aan de Costa Dorada kiest
De Globetrotter al jaren voor Salou. Nog steeds is dit
de ideale vakantieplaats bij uitstek. Het fijn en goudkleurig
zandstrand, de moderne jachthaven en het veilig
gevoel voor zwemmers zijn enig in Spanje. Bovendien
renoveert de stad 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.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ prachtig viersterrenhotel op 200 m van het strand
✔✔ zuiderse sfeer, zon en zee
✔✔ Barcelona en Montserrat binnen handbereik
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

HIER VOELEN BELGEN ZICH THUIS

Hotel Olympus Palace****
We kozen één van de beste hotels in Salou uit.
Het prachtige viersterrenhotel bevindt zich direct in de
voetgangerszone op 200 m van het strand.
Het hotel beschikt over airconditioning in de eetzaal, bar en tv-zaal.
De luxekamers hebben airconditioning, bad/douche,
telefoon, flatscreen-tv en terras. Op het dakterras zijn er
gratis ligzetels en een klein zwembad.
Je kan er ook genieten van hydromassage.
De maaltijden zijn overvloedig en in buffetvorm.
Eén keer in de week is er 's avonds cava en worden er
speciale gerechten geserveerd, zoals zalm, scampi’s of kwartels.
Twee keer per week zijn er tapas. Ook kan je je eigen steak laten
klaarmaken door de chef-kok. Je vindt verder nog een kaas- en
worstenhoekje in het hotel en een groot aanbod aan desserts!
Elke avond is er amusement voorzien en kan je genieten
van gunstige drankprijzen in de bar en het restaurant.
Een super hotel … eens je er geweest bent, ga je zeker nog terug.

Mogelijke uitstappen vanuit Salou
✔✔ Barcelona, de hoofdstad van Catalonië. Bezoek aan de Sagrada Familia,
de Ramblas, Montjuïch, het voetbalstadion van F.C. Barcelona, enz.
✔✔ Montserrat, een pelgrimsoord midden in het woeste gebergte. Jaarlijks
wordt het bezocht door duizenden pelgrims.
✔✔ Catamaran Relax: Lunch inbegrepen
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Reisinfo:
Antwerpen, Crown Plaza: 12u15
Sint-Niklaas, Hotel Serwir: 12u30
Sint-Denijs-Westrem, Carrefour: 13u15
Garage De Globetrotter: 14u00
PS: Afstapplaatsen volgens afspraak.

Onze service:
• reis per luxe-autocar
met ervaren chauffeurs
• kamers met
zwembadzicht, airco,
bad of douche, wc en
flatscreen-tv
• btw en baantaksen
• ervaren chauffeur blijft
de hele reis ter plaatse
• in samenwerking met
Thomas Cook

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel
• persoonlijke uitgaven
• maaltijden tijdens de
heen- en terugreis
• facultatieve uitstappen
• superiorkamer met
zwembadzicht: € 50
(op aanvraag), dit zijn
vernieuwde kamers op
3e, 4e of 5e verdieping
• toeslag éénpersoonskamer: € 99 (enkel in
standaardkamer)
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

22 september
Deinze 14u00 - Garage De Globetrotter
10 dagen
€ 45 p.p.

€ 570 p.p.

Busreis: 10 dagen
Heenreis: Onze luxueuze autocar brengt ons via
Reims, Lyon en Orange naar Salou.
Terugreis: Onze luxe-autocar brengt je via dezelfde weg terug naar de afgesproken afstapplaats.
Verblijf: volpension vanaf het ontbijt op dag 2 tot
en met het middagmaal op dag 9.

Vliegreis: 12 dagen
Heenreis: Een luxe-autocar van De Globetrotter brengt
ons naar Zaventem waar we de vlucht naar Reus nemen.
Transfer naar hotel Olympus Palace****.
Terugreis: Transfer van het hotel naar de luchthaven van
Reus. Een luxebus van De Globetrotter brengt ons terug
naar de garage waar onze auto veilig geparkeerd staat.
Verblijf: Verblijf in halfpension, van de eerste tot en met de
laatste dag, volgens aankomst en vertrek van de vluchten.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T en van de
luchthaven in Spanje
naar het hotel H/T
• verblijf in halfpension
• superieure kamers met
airconditioning, bad of
douche, wc en flatscreen-tv
• 20 Kg bagage p.p.
• 6 Kg handbagage p.p.
• nederlandstalige
begeleiding blijft ter
plaatse
• in samenwerking met
TUI
Datum
Vertrek
Duur

Niet inbegrepen:
• maaltijden tijdens de
vlucht
• volpension: € 70 p.p.
• drank aan tafel
• persoonlijke uitgaven
• facultatieve uitstappen
• toeslag éénpersoonskamer: € 165
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro

10 september
Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt
1 week voor afreis meegedeeld
12 dagen

€ 960 p.p.
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10 DA GEN SPANJE

ALL-INCLUSIVE GENIETEN VAN ZUIDERSE SFEER

Hotel Riu Chiclana****

Costa de la Luz, de kuststrook van Andalusië aan de
Atlantische Oceaan, dankt zijn naam aan de vele zonuren. In deze
Zuid-Spaanse regio vind je Nova Sancti Petri, een nieuw vakantieoord
aan het eindeloze strand La Barossa. Er is een kleine strandpromenade,
een winkelcentrum en enkele bars en restaurants. Op 8 km ligt Chiclana,
een typisch Andalusisch stadje. De ideale verblijfplaats voor
wie wil genieten van zon, zee, strand en de vurige sfeer van Andalusië.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ all-inclusive verblijf met tal van sport- en ontspanningsmogelijkheden
✔✔ zuiderse sfeer en zon
✔✔ eindeloos genieten in een nieuw vakantieoord in Zuid-Spanje
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Heenreis: Een luxe-autocar van De Globetrotter brengt ons naar Zaventem waar
we de vlucht naar Jerez de la Frontera nemen.
Transfer naar hotel Riu Chiclana****.
Terugreis: Transfer van het hotel naar de luchthaven van Jerez de la Frontera voor
de vlucht naar Zaventem. Een luxebus van De Globetrotter brengt ons terug naar
de garage waar onze auto veilig geparkeerd staat.
Verblijf: ALL-INCLUSIVE. Mogelijke uitstappen worden met de plaatselijke gids
van TUI geregeld.
Mogelijke uitstappen vanuit Novo Sancti Petri: Sevilla, Jerez, Gibraltar, Cadiz,
witte dorpen, fascinerend Andalusië.
Datum
Vertrek
Duur
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24 september
Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 1 week voor
afreis meegedeeld
10 dagen

€ 1.295 p.p.

Geniet van de uitgebreide ALL-INCLUSIVE formule:
Maaltijden & Dranken
• gevarieerd ontbijtbuffet, showcooking
• continentaal ontbijt / snack
• middagmaal: buffet met showcooking en keuze aan
desserts, lichte gerechten
• koffiebreak
• avondmaal: buffetten en gerechten die à la minute
worden bereid / buffet met voorgerechten en dessert /
showcooking-gerechten / vegetarisch gerecht
• 2x/week themabuffet
• selectie van nationale alcoholische en niet-alcoholische
dranken in de bars en restaurants van het hotel (tot
24u) en in de discoheek (tot 1u30)
Sport & Ontspanning
• 2 tennisterreinen (materiaal mits waarborg),
2 paddletennisterreinen, omnisportterrein, biosauna,
bubbelbad, fitness
• groepslessen in de RiuFit zone (7x/week)
• animatieprogramma overdag voor volwassenen
(7x/week)
• avondanimatie: Riu-avondanimatie, livemuziek of
shows (7x/week)

Het clubhotel ligt 200 meter van een prachtig strand,
op één van de charmantste plekjes van Andalusië.
Het hotel werd opgetrokken in Andalusische stijl en weet
perfect het comfort van een klassiek hotel te combineren
met het sportaanbod en de animatie eigen aan een club.
Er zijn verschillende restaurants en bars aanwezig in het
hotel. Verder zijn er 2 zoetwaterzwembaden met bubbelbad,
kinderbad met glijbaan, zonneterras en 40.000 m2 tuin.
Het hotel voorziet gratis ligzetels, parasols, handdoeken
(met waarborg) en kleedcabines bij het zwembad.
Verschillende massages, schoonheids- en
gezondheidsbehandelingen zijn mogelijk (betalend).
Je kan ook fietsen huren in de omgeving van het hotel.
Alle kamers beschikken over badkamer (bad, wc, bidet,
haardroger), centrale airco/verwarming, plafondventilator,
telefoon, satelliet-tv, koelkast, gratis safe en balkon of terras.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T
• vlucht H/T naar Jerez de
la Frontera
• transfer H/T naar het
hotel
• ALL-INCLUSIVE
formule
• verblijf in superieure
kamers
• 20 kg bagage p.p.
• 6 kg handbagage p.p.
• in samenwerking met
TUI

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven
• maaltijden tijdens de
vlucht
• uitstappen ter plaatse
• begeleiding door De
Globetrotter
• toeslag éénpersoonskamer: € 230
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro

BE NIDO R M

10 D AGEN S PANJ E

Benidorm is een verademing als je even wil ontsnappen aan ons kille landje.
Deze badstad aan de zuiderse Costa Blanca heeft ongetwijfeld één van de
mooiste stranden van de Spaanse kust. Het uitzonderlijk mild klimaat zorgt
voor een ontspannen en aangenaam verblijf. Gegroeid uit een vissersdorpje
staat Benidorm bekend als een badplaats met internationale allures. Naast
het moderne, toeristische centrum is er ook het oude Benidorm met smalle
straatjes en gezellige markten.

nieuw

GENIETEN VAN ZON EN ZEE

Hotel Don Pancho****
Het volledig gerenoveerde hotel ligt vlak bij het Levantestrand en op wandelafstand van het centrum van Benidorm.
Het heeft verzorgde kamers met alle comfort, lekkere
gerechten en een onberispelijke service.
Dit wordt een vakantie in stijl.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ verblijf in een comfortabel hotel vlak bij het strand en het centrum
✔✔ zuiderse sfeer en zon
✔✔ ontspannen genieten aan één van de mooiste stranden van Spanje
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Heenreis: Een luxe-autocar van De Globetrotter brengt ons naar Oostende waar
we de vlucht naar Alicante nemen. Transfer naar hotel Don Pancho****.
Terugreis: Transfer van het hotel naar de luchthaven van Alicante voor de vlucht
naar Oostende. Een luxebus van De Globetrotter brengt ons terug naar de garage
waar onze auto veilig geparkeerd staat.
Verblijf: Verblijf in halfpension, van de eerste tot de laatste dag, volgens aankomst
en vertrek van de vluchten.

19 september
Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 1 week voor
Vertrek
afreis meegedeeld
Duur
10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

Onze service:
• vervoer naar Oostende
H/T
• transfer naar het hotel
H/T
• vluchten H/T naar
Alicante
• 20 kg bagage p.p.
• 6 kg handbagage p.p.
• verblijf in halfpension
• in samenwerking met Tui

•

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven
• dranken en lunches
• maaltijden tijdens de
vlucht
• plaatselijke uitstappen

Reisdocumenten:

begeleiding door De
Globetrotter

•

toeslag volpension:
€ 85 p.p.

•

toeslag éénpersoonskamer: € 280 p.p.

•

toeslag superieure
kamer: € 76 p.p.

•

annulatie- en
reisbijstandsverzekering

Datum

€ 1.110 p.p.

•

geldige identiteitskaart

Munteenheid:
•

euro
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HOOGTEPUNTEN
✔✔ ongerepte natuur op 3 paradijselijke eilanden
✔✔ genieten van zon, zee en strand
✔✔ pittoreske dorpjes en heerlijke zuiderse gastronomie
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Mirador de Formentor

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Bedevaartsoord Lluc

Een vakantie op de Balearen is voor iedereen ideaal!

Oude stad in Ibiza

De Balearen zijn prachtige Spaanse eilanden gelegen tussen
Europa en Afrika. Ze zijn gezegend 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.

IBIZA - MALLORCA - MENORCA
Dag 1 Barcelona - Ibiza
Transfer van Deinze naar Zaventem voor de vlucht naar Barcelona,
waar onze Vlaamse gids ons opwacht. Vervolgens vliegen we
verder naar Ibiza. Transfer naar het hotel in Sant Antoni.
Vrije namiddag. Avondmaal en overnachting in Hotel Es Pla***.

Pollença “Calvari“ 365 trappen
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Dag 2 Ibiza
Na het ontbijt genieten we van vrije tijd waarbij we kunnen
kennismaken met de omgeving. Welkomstdrink door onze
Vlaamse gids Eddy. Wie wil kan onder zijn begeleiding een
wandeling maken in het centrum van Sant Antoni.
Avondmaal en overnachting in Hotel Es Pla***.
Dag 3 Ibiza
Na het ontbijt maken we een rondrit op het eiland met een officiële
gids. In de namiddag bezoeken we het oude stadsgedeelte en de
hippiewijk van Ibiza-stad.
Avondmaal en overnachting in Hotel Es Pla***.
Dag 4 Ibiza
Vandaag zijn we vrij om te genieten van zon, zee en strand.
Mogelijkheid tot het proeven van een heerlijke vissoep met
croutons in een patio in het centrum van Sant Antoni.
Avondmaal en overnachting in Hotel Es Pla***.
Dag 5 Ibiza
Ontbijt en check-out. In de voormiddag bezoeken we de oude
stad Ibiza. We eten iets kleins en hebben tijd om te shoppen.
Avondmaal in een restaurantje. Om 21u00 vertrekken we met de
ferry naar Palma de Mallorca. Aankomst is voorzien om 01u00.
Overnachting in Hotel Apolo*****.
Dag 6 Mallorca
Na het ontbijt vertrekken we naar het bedevaartsoord Lluc in het
Tramuntana-gebergte. We bezichtigen de Basiliek en de Zwarte
Madonna en rijden vervolgens verder langs de prachtige bergroute
naar het pittoreske Romeins dorpje Pollença. We beklimmen de
365 trappen van de Calvari naar het kapelletje van Son Calvari en
genieten er van een uniek panoramisch uitzicht over het stadje en
het Noorden van Mallorca. Rond de middag reizen we naar Puerto

Dag 8 Mallorca
We genieten van een vrije dag. Wie wil kan een wandeling
maken met onze plaatselijke gids Eddy.
Avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

Datum
Vertrek
Duur

11 mei & 7 september
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
13 dagen

€ 1.545 p.p.

Dag 9 Mallorca - Menorca
Ontbijt en transfer naar de haven van Alcudia
waar we inschepen op de boot naar Menorca.
Vertrek rond 11u30 en aankomst in Mahon rond 13u30.
Transfer naar ons hotel in Ciutadella, in het zuiden van het eiland, met
indrukwekkende uitzichten vanuit de kamers. In de namiddag is er vrije tijd
om te genieten van het zwembad, de tuin, het strand en de stad.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut*****.
Dag 10 Menorca
Na het ontbijt vertrekken we voor een rondrit doorheen het eiland.
We bezoeken het hoogste punt El Monte Toro, de hoofdstad Mahon en Cabo
de Fornells. We genieten verder van de mooie dorpjes, de rotskusten en de
Calas of strandbaaitjes.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut*****.
Dag 11 Menorca
Ontbijt. We maken een wandeltocht langs de ongerepte kusten van Menorca.
Nadien gaan we naar de wekelijkse markt in Ciutadella en bezoeken we de
stad. Mogelijkheid tot een typisch Menorcaans middagmaal.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut*****.
Wie wil kan genieten van het streekgerecht Caldereta de Langosta tijdens
een speciaal afscheidsdiner in een typisch restaurantje.
Dag 12 Menorca
Ontbijt en volledig vrije dag om te genieten van zon, zee en strand. Wie wil
kan onder begeleiding van onze gids een wandeling of fietstocht maken.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut*****.
Dag 13
Ontbijt. Transfer naar de luchthaven van Mahon met daarop aansluitend
vluchten naar Barcelona en vervolgens naar Brussel.
Een autocar van De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Deze hotels zijn allemaal voorzien van het nodige comfort,
zoals bad/douche, toilet, tv en telefoon.

Cabo de Fornells

Dag 7 Mallorca
Na het ontbijt bezoeken we de hoofdstad Palma. We
wandelen door de stad en bezichtigen de vele mooie
gebouwen en pleinen, zoals Plaza de la Reina, Plaza Cort en
Plaza Mayor. We bezoeken het mooiste kerkje (parochie Sant
Miquel), de overdekte markt en eindigen op de Plaça
d‘Espanya. In de namiddag is iedereen vrij om op eigen
houtje de stad te verkennen.
Avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

Cap De Formentor Majorca

de Pollença, een prachtige ongeschonden
kust met lang zandstrand en vele restaurantjes.
Vrije middagmaal. Na de middag gaan we naar de Mirador de
Formentor. We maken een wandeling met onvergetelijke
panoramische natuurbeelden. Tot slot maken we nog een
boottochtje van Formentor naar Alcudia (30 min).
Avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

Ibiza: Hotel Es Pla***
Mallorca: Hotel Apolo*****
Menorca: Hotel Almirante Farragut*****

Onze service:
• transfer naar Zaventem
H/T
• vluchten BrusselBarcelona H/T
• vlucht Barcelona-Ibiza
• vlucht MenorcaBarcelona
• bootoverzet IbizaMallorca (fastferry)
• bootoverzet MallorcaMenorca
• halfpension
• hotelkeuze onder
voorbehoud van
beschikbaarheid
• alle excursies zoals
vermeld in ons
programma
• ervaren Nederlandstalige
begeleiding

Niet inbegrepen:
• Eco/Balearentaks.
Ter plaatse te betalen.
• persoonlijke uitgaven
• toeslag éénpersoonskamer € 219
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
Plaatselijke tijd:
• Belgische tijd
Dit programma is
gebaseerd op minimum
15 personen en maximum
25 personen
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Andalusië, in het zuiden van Spanje, is een prachtige vakantieplek.
De schitterende witte dorpjes liggen uitgestrooid in het ruwe
berglandschap. De streek kent een rijke geschiedenis.
Die vind je zeker terug in de drie historische koninginnesteden Cordoba,
Granada en Sevilla. Alle drie stralen ze een onvergetelijke exotische sfeer uit.
Wil je genieten van de vurige flamenco met een fris glas sherry?
We nemen je graag mee op een schitterende rondreis
door één van de parels van Europa.

nieuw

EEN PAREL IN HET ZUIDEN VAN EUROPA
Dag 1
Een autocar van De Globetrotter brengt ons naar Zaventem
voor de vlucht naar Malaga. Eddy Boeckmans verwelkomt ons op
de luchthaven.
Transfer naar en avondmaal en overnachting in Hotel Alay**** (of
gelijkwaardig hotel).

Stierenarena Ronda
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HOOGTEPUNTEN
✔✔ bezoek aan de 3 koninginnesteden Cordoba, Granada en Sevilla
✔✔ zuiderse sfeer en zon
✔✔ heerlijke gastronomie met onder meer een typische paella en tapas

Dag 2 Ronda - Jerez De La Frontera
Na het ontbijt bezoeken we het prachtige Ronda. Middagmaal in
een typisch restaurant. Vervolgens rijden we verder naar Jerez de la
Frontera. Hier bezoeken we een bodega met een degustatie van de
allerbeste sherry.
Avondmaal en overnachting in hotel Sherry****.
Dag 3 Sevilla
Ontbijtbuffet. Vandaag brengen we een bezoek aan de prachtige
stad Sevilla. In de voormiddag maken we een panoramische rondrit
langs de mooiste plekjes van de stad. ’s Middags is er een typisch
Andalusisch middagmaal met lekkere tapas. In de namiddag maken
we een wandeling door het stadscentrum met begeleiding van een
officiële gids. Nadien keren we terug naar ons hotel.
Avondmaal en overnachting in hotel Sherry****.

Cordoba

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Dag 4 Cordoba
Na het ontbijt maken we ons klaar voor een volledige dag Cordoba.
We genieten er van een lekker middagmaal en bezoeken de stad
met een officiële gids.
Avondmaal en overnachting in hotel Cordoba Center****.

Cordoba
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Alhambra

Dag 5 Granada
Ontbijt. We rijden naar Granada en bezoeken de stad. We smullen
van een Andalusisch middagmaal met heerlijke gerechten en een
typisch wijntje van de streek. In de namiddag bezoeken we het
beroemde Alhambra.
Avondmaal en overnachting in Hotel Alay**** (of gelijkwaardig
hotel).
Dag 6 vrije dag
Een volledige dag om uit te rusten of te genieten van zon, zee en
strand. Ontbijt en avondmaal in ons hotel. Middagmaal in een

Hotels*****
Alle hotels zijn van een uitstekende kwaliteit.
Kamers met bad/douche, toilet, tv en airconditioning.
's Morgens is een ontbijtbuffet voorzien en 's avonds een buffet of verzorgd driegangenmenu.

Dag 7 Casares
Na het ontbijt vertrekken we naar één van de mooiste witte
dorpjes van Andalucia: Casares. Middagmaal is voorzien in
een patio. In de namiddag maken we nog een stop in Puerto
Banus waar we vrije tijd hebben om deze mooie havenstad te
bezoeken.
Avondmaal en overnachting in Hotel Alay**** (of
gelijkwaardig hotel).
Dag 8 Cartama - Malaga
Ontbijt. We brengen een bezoek aan het bedevaartsoord
Cartama en rijden vervolgens naar Malaga, de hoofdstad van
de Costa Del Sol. Middagmaal in Restaurant El Pimpi te
Malaga. In de namiddag rijden we naar de “Parador” van
Malaga met een mooi panoramisch uitzicht over de stad en
bewonderen we één van de oudste stierenarena’s van
Andalucia. Vrije tijd voor een wandeling in het oude
stadsgedeelte van Malaga. Facultatief bezoek aan de
adembenemende Camino del Rey.
Avondmaal en overnachting in Hotel Alay****
(of gelijkwaardig hotel).

bezoek aan Mijas.
Er staat ook nog een
bezoek aan een Finca (boerderij) op het
programma. We genieten er van een heerlijke
zuiderse paella. In de namiddag keren we terug naar ons hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Alay**** (of gelijkwaardig hotel).
Dag 10 vrije dag
Ontbijt. We genieten vandaag van een vrije dag. We bieden de mogelijkheid
om met onze gids een mooie wandeling te maken via Playa La Caruhela naar
het centrum van Torremolinos. Middagmaal in een typisch Andalusisch
chiringuito.
Avondmaal en overnachting in Hotel Alay**** (of gelijkwaardig hotel).
Dag 11
Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven van Malaga voor onze terugvlucht.
Aankomst in Zaventem.
Een autocar van De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Dag 9 Mijas - Finca
Na het ontbijt bezoeken we Benalmadena Pueblo, een
typisch Andalusisch dorpje. Daarna reizen we verder voor een

Vertrek
Duur

22 septembder
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
11 dagen

€ 1.450 p.p.

Onze service:
• vervoer H/T naar
Zaventem
• vluchten H/T Malaga
• volpension in 4* hotels
• water en rode wijn aan
tafel
• alle transfers
• alle inkomgelden
• begeleiding door Eddy
Boeckmans
• in samenwerking met
Organizacion Royal

Niet inbegrepen:
• dranken en persoonlijke
uitgaven
• begeleiding tijdens de
vlucht
• maaltijden tijdens de
vlucht
• bezoek Camino del Rey:
€ 49 p.p.
• toeslag éénpersoonskamer: € 245
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitstkaart

Alhambra

Datum

Ronda

typisch Spaans restaurantje.
Overnachting in Hotel Alay**** (of gelijkwaardig
hotel).

Munteenheid:
• euro
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Het eiland Menorca, ten noordoosten van Mallorca,
is één van de belangrijkste eilanden van de Balearen.
Het heeft een oppervlakte van 700 km2 en 90.000 inwoners.
Menorca is zon, zee en strand.
Met z’n witte stranden en helderblauwe zee en het
heerlijke mediterrane klimaat is het de ideale plaats
om van uw vakantie te genieten.

ZON EN ZEE OP DE BALEAREN
Dag 1
Een autocar van De Globetrotter brengt je naar Zaventem voor de
vlucht naar Menorca. Transfer naar het hotel. Check-in en
welkomstdrink in de bar van het hotel, aangeboden door Eddy
Boeckmans, onze plaatselijke vertegenwoordiger. Middagmaal.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.
Dag 2
Na het ontbijt maken we een verkennende wandeling van een halve
dag. Middagmaal.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ bezoek aan de mooiste stadjes van het eiland
✔✔ zuiderse sfeer, zon, zee en strand
✔✔ heerlijke Menorcaanse gastronomie
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Dag 3
Na het ontbijt vertrekken we voor een dagexcursie naar Monte Toro,
met 358 meter het hoogste punt van Menorca. Vanop deze plek
heb je een prachtig uitzicht over het eiland. Op een heldere dag heb
je zelfs zicht op het buureiland Mallorca. Mogelijkheid om de kerk uit
de 17e eeuw te bezoeken of te snuisteren in een souvenirwinkeltje.
Daarna gaan we verder naar Cabo Cavalleria in het noorden en
maken een kleine wandeling. Het uitzicht vanop Cap de Cavalleria is
om nooit te vergeten: een prachtige klif, spierwitte vuurtoren en een
uitzicht over een intens blauwe zee. Middagmaal in een typisch
restaurantje. In de namiddag bezoek we het meest pittoresk dorpje,
Fornells.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.
Dag 4
We hebben vandaag een volledige dag vrij om te genieten van zon,
zee en strand.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.
Dag 5

Monte Toro

Na het ontbijt vertrekken we voor een dagexcursie naar Mahon, de
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hoofdstad van het eiland Menorca. In de voormiddag brengen we
een bezoek aan deze prachtige stad. We genieten van ons
middagmaal in een visrestaurantje aan de haven. In de namiddag
rijden we naar Binibeca, het mooiste witte dorpje van het eiland.
Eerst maken we een begeleide wandeling en daarna hebben we

Club Hotel Almirante Farragut****

vrije tijd om dit prachtige dorpje
te verkennen.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.
Dag 6
Een volledige dag om te genieten van zon, zee en strand. Wie
wil kan een fietstocht van een halve dag maken langs een
volledig vlakke route.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.

Dag 7
Na het ontbijt een
halve dagexcursie naar de tweede
grootste stad Ciutadella. Dit is een zeer gezellig
stadje in Moorse stijl. We nemen ruim de tijd voor een
bezoek. Middagmaal in een oude molen waar we genieten van een
typisch Menorcaans gerecht. In de namiddag keren we terug naar ons hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.
Dag 8
Ontbijt. Check-out en transfer naar de luchthaven van Mahon voor onze
terugvlucht naar Zaventem. Een autocar van De Globetrotter brengt ons terug
naar Deinze.

Het hotel 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. Genieten van een drankje kan in de
bar of op het terras aan het zwembad. Het hotel beschikt ook
over tennisbanen, een midgetgolfbaan en een fitnessruimte
(beschikbaar tegen een toeslag) en er is een supermarkt op
het terrein.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T
• vluchten Menorca H/T
• alle transfers zoals
beschreven in het
programma
• ALL INCLUSIVE verblijf
in Hotel Almirante
Farragut**** of
gelijkwaardig
• kamer met balkon,
•
•
•

Datum
Vertrek
Duur

3 juni & 30 september
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
8 dagen

€ 980 p.p.

•

•

douche en toilet
20 kg bagage p.p.
6 kg handbagage p.p.
alle excursies zoals
beschreven in ons
programma
deskundige begeleiding
door één van onze
Vlaamse reisleiders
in samenwerking met
Organizacion Royal

Niet inbegrepen:
• Eco/Balearentaks.
Ter plaatse te betalen.
• persoonlijke uitgaven
• begeleiding tijdens de
vlucht
• maaltijden tijdens de
vlucht
• toeslag éénpersoons•

kamer: € 140
annulatie- en reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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WANDELVAKANTIE VOOR SENIOREN EN DE RECREATIEVE WANDELAAR
Dag 1
Een autocar van De Globetrotter brengt je naar Zaventem voor de
vlucht naar Palma de Mallorca. Transfer naar het hotel. Om 17u00
is er een welkomstdrink in de bar van het hotel, aangeboden door
Eddy Boeckmans. Bespreking en uitleg van het wandelprogramma
voor deze week. Avondmaal en overnachting in hotel Apolo****.

Mallorca is het grootste eiland op de Balearen en
een echte trekpleister voor toeristen.
Daar zorgen het schitterende klimaat, de witte stranden,
palmbomen en heldere zee natuurlijk voor.
Maar het Spaanse eiland in de Middellandse Zee
is met z’n prachtige natuur ook een paradijs voor wandelaars.

Dag 2 Inham van de monniken (Es Calo des Monjo)
Wandelafstand: 5.5 km
Tijdsduur: 3 uur
Hoogteniveau: 250 meter
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk
Na het ontbijt brengt de bus ons naar Cala Fornells, het
vertrekpunt van de wandeling. We wandelen langs de boorden van
de Middellandse zee tussen Paguera en Es Camp de Mar.
Op onze route bezoeken we Torre de Vigilancia, een antieke toren.
Indien het weer het toelaat kan er eventjes gezwommen worden in
Es Calo des Monjo. In de late namiddag transfer naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in hotel Apolo****.

Wij nemen je graag mee op een aantal magnifieke wandelingen en laten
je zo de mooiste plekjes van het eiland zien. Liever rust en ontspanning?
Ook dat kan tijdens deze reis.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ begeleide wandelingen in een prachtige natuur
✔✔ zuiderse sfeer en zon
✔✔ bezoek aan Fornalutx, het mooiste bergdorpje op het eiland

La Palma		

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Dag 3 Dorpje Valldemossa en omgeving
Wandelafstand: 4.5 km
Tijdsduur: 2.5 uur
Hoogteniveau: 266 meter
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk
Ontbijt. We bezoeken Valldemossa, een Moors dorpje. Vervolgens
vertrekken we voor onze wandeling van de dag.
Avondmaal en overnachting in hotel Apolo****.
Dag 4 Top van klooster Puig de Sant Salvador
Wandelafstand: 7 km
Tijdsduur: 4 uur
Hoogteniveau: 419 meter
moeilijkheidsgraad: gemakkelijk
Na het ontbijt vertrekken we met de autocar naar Sa Carrotja voor
de start van onze wandeling. We klimmen naar het klooster
(498 meter) en genieten van de indrukwekkende panoramische
uitzichten. In de late namiddag transfer naar ons hotel.
Avondmaal en overnachting in hotel Apolo****.

Hotel Apolo****

Dag 5 vrije dag
Ontbijt. Een vrije dag om te genieten van zon, zee en strand.
Avondmaal en overnachting in hotel Apolo****.
Dag 6 Vallei van Soller
Wandelafstand: 8 km
Tijdsduur: 3.5 uur
Hoogteniveau: 240 meter
moeilijkheidsgraad: middelmaat
Na het ontbijt vertrekken we met de bus naar Fornalutx, het
beginpunt van onze wandeling. We brengen een bezoek aan
het allermooiste bergdorpje van het eiland en bezoeken
tijdens onze wandeling ook een boerderij. We wandelen

Gezellig hotel met familiale, Belgische sfeer vlak bij
Palma-stad en het strand. Het hotel ligt 100 meter van
de strandpromenade met winkeltjes, restaurants en bars.
Er is een tv-ruimte, internethoek, bar, een grote tuin met
zonneterras, een overdekt en een openluchtzwembad.
Er zijn gratis stoelen en parasols ter beschikking, aan het
strand is dit wel te betalen.

tussen de olijfvelden,
appelsienplantages en vele
kleine riviertjes. De vallei van Soller is een
“must” voor iedere wandelaar die Mallorca bezoekt.
In de late namiddag transfer naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in hotel Apolo****.
Dag 7 Oude wandelweg naar LLuc
Wandelafstand: 8.5 km
Tijdsduur: 3 uur
Hoogteniveau: 445 meter
moeilijkheidsgraad: middelmaat
Na het ontbijt vertrekken we met de autocar naar Caimari waar we onze
wandeling starten. We wandelen door het Tramuntanagebergte, een streling
voor het oog. In de late namiddag transfer naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in hotel Apolo****.
Dag 8
Na het ontbijt checken we uit. De rest van de dag zijn we vrij tot aan de
transfer naar de luchthaven Palma voor vertrek naar Zaventem. Een autocar
van De Globetrotter breng ons terug naar Deinze.

Datum
Vertrek
Duur

3 april, 1 mei & 2 oktober
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
8 dagen

wandelvakantie
rustvakantie

€ 1.015 p.p.
€ 806 p.p.

Het buffetrestaurant serveert regionale en internationale
gerechten met showcooking. Tijdens de zomermaanden kan
je genieten van maaltijden op het terras met uitzicht op het
zwembad.
De kamers beschikken over airco, verwarming, bad of
douche, safe (te betalen), satelliet-tv, telefoon en balkon.
Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T
• vluchten Mallorca H/T
• transfers in Mallorca
luchthaven - Hotel H/T
• verblijf in Hotel Apolo****
of gelijkwaardig op basis
van halfpension
• kamer met balkon, bad/
douche en toilet
• 20 kg bagage p.p.
• 6 kg handbagage p.p.
• alle transfers met
minibus H/T voor de
wandelingen
• Nederlandstalige
begeleiding tijdens de
wandelingen
• in samenwerking met
Organizacion Royal

Dit programma is
gebaseerd op minimum
12 personen en maximum
20 personen.

Niet inbegrepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eco/Balearentaks.
Ter plaatse te betalen.
dranken en persoonlijke
uitgaven
middagmalen
maaltijden tijdens de
vlucht
picknick mogelijk aan
€ 10 p.p./dag
supplement zeezicht:
€ 35 p.p.
begeleiding tijdens de
vlucht
toeslag éénpersoonskamer: € 130
annulatie- en reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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FIETSVAKANTIE VOOR SPORTIEVE 50-PLUSSERS
Dag 1

Het eiland Menorca, ten noordoosten van Mallorca,
is één van de belangrijkste eilanden van de Balearen.
Het heeft een oppervlakte van 700 km2 en 90.000 inwoners.
Menorca is zon, zee en strand.

Wij nemen je graag mee in de ongerepte natuur via prachtige fietsroutes.
We tonen je Menorca als het ideale fietseiland!

vlucht naar Menorca. Transfer naar het hotel. Om 17u00 is er een
welkomstdrink in de bar van het hotel, aangeboden door Eddy
Boeckmans. Bespreking en uitleg van het fietsprogramma voor deze
week. Onze fietsen, voorzien van 24 versnellingen, worden deze
Cala Macarella

Met z’n witte stranden en helderblauwe zee en het heerlijke mediterrane
klimaat is het de ideale plaats om van uw vakantie te genieten.

Een autocar van De Globetrotter brengt je naar Zaventem voor de

namiddag geleverd in ons hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.
Dag 2
Totale fietstocht: 42 km (vlak)
Na het ontbijt vertrekken we met onze fiets voor een verkennende
tocht via het strand naar Ciutadella. Daarna fietsen we naar het

HOOGTEPUNTEN
✔✔ prachtige begeleide fietstochten door de ongerepte natuur
✔✔ zuiderse sfeer en zon
✔✔ heerlijke Menorcaanse gastronomie

zuidelijk gedeelte via Sa Caleta (stop) en Cala Santandria (stop) tot in
Cala’n Bosch. We fietsen langs de kustlijn en maken een stop voor
het drinken van een lekker biertje in een typisch Menorcaans
cafeetje. Rond de middag zijn we terug in Ciutadella waar we van
een Pam Boli (Menorcaans gerecht) kunnen genieten in een oude

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Menorcaanse molen. In de namiddag is er nog de mogelijkheid om
Cap de Favaritx

naar Punta Nati te fietsen, een mooi uitzichtpunt in het noorden.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.
Dag 3
Totale fietstocht: 43 km
(met een paar klimmetjes in de namiddag)
Na het ontbijt vertrekken we naar Playa de Son Saura waar we een
stop van ongeveer 1 uur houden met de mogelijkheid om te
zwemmen. Middagmaal in Ciutadella (tapa Menorquina). In de
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Cova dels Coloms (duivengrot)

Monte Toro

namiddag maken we een tocht naar een typische kaasfabriek voor
een bezoek en degustatie van de wereldbekende Menorcaanse
kaas, Mahon.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.
Dag 4
Een vrije dag om uit te rusten en te genieten van zon, zee en strand.
De fietsen blijven beschikbaar voor wie toch graag een tochtje wil
maken.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.

Club Hotel Almirante Farragut****
Het hotel 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.

Dag 6
Totale fietstocht: 31 km (vlak)
Na het ontbijt rijden we met de minibus + fietsen naar Es
Castell. Hier start onze fietstocht door het echte binnenland
van Menorca. We fietsen naar San Luis, Punta Prima, S’Algar
en Es Canutells.
Het plaatsje Benibequir is uniek met zijn vissershuisjes en
pittoreske strandjes. We genieten van de natuur, de
ongeschonden rotskusten en het prachtige landschap.
’s Middags maken we een stop voor een snack in een typisch
restaurantje. In de late namiddag transfer met onze minibus
naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.

Datum
Vertrek
Duur

13 mei, 3 juni & 30 september
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
8 dagen

fietsvakantie
rustvakantie

€ 982 p.p.
€ 775 p.p.

Dag 7
Totale fietstocht:
39 km (lichte hellingen en vlak)
Na het ontbijt vertrekken we met de minibus +
fietsen naar Es Marcadal. Via Platja de Cavelleria fietsen
we naar Cap de Cavalleria waar we het mooiste panoramisch zicht
hebben. Bezoek en kleine wandeling met gids. Daarna fietsen we verder naar
Cabo de Fornells. We fietsen een prachtige route door het groen landschap
van het eiland en genieten volop van de natuur. Na de middagpauze fietsen
we verder naar Es Mercadal waar onze minibus ons opwacht en terugbrengt
naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.
Dag 8
Na het ontbijt checken we uit. De rest van de dag zijn we vrij tot aan de
transfer naar de luchthaven voor vertrek naar Zaventem.
Een autocar van De Globetrotter breng ons terug naar Deinze.

Het buffetrestaurant van het hotel serveert een selectie van
internationale gerechten. Genieten van een drankje kan in de
bar of op het terras aan het zwembad. Het hotel beschikt ook
over tennisbanen, een midgetgolfbaan en een fitnessruimte
(beschikbaar tegen een toeslag) en er is een supermarkt op
het terrein.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T
• vluchten Menorca H/T
• transfers in Menorca
luchthaven - hotel H/T
• transfers met minibus
volgens programma
• verblijf in Hotel Almirante
Farragut**** of gelijkwaardig op basis van
halfpension
• huur van fiets en alle
materiaal
• nederlandstalige bege-

•
•
•

Cap des cavalleria

Dag 5
Totale fietstocht: 32 km (vlak)
Na het ontbijt vertrekken we met de minibus en onze fietsen
naar het dorpje Es Marcadal voor de start van onze fietstocht
richting Mahon, de hoofdstad van het eiland. Hier maken we
ook een wandeling van een uurtje. Tussendoor genieten we
van een snack in een cafeetje. Daarna fietsen we ongeveer
8 km naar Es Castell, een mooi havenstadje. Onze minibus
wacht ons daar op en brengt ons terug naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Almirante Farragut****.

leiding per fiets door
onze reisleiders Eddy of
Raf
20 kg bagage p.p.
6 kg handbagage p.p.
in samenwerking met
Organizacion Royal

Niet inbegrepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eco/Balearentaks.
Ter plaatse te betalen.
dranken en persoonlijke
uitgaven
middagmalen
picknick mogelijk aan
€ 8 p.p./dag
maaltijden tijdens de
vluchten
begeleiding tijdens de
vlucht
toeslag éénpersoonskamer: € 112
toeslag elektrische fiets:
€ 70 p.p./week
annulatie- en reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro

VOORWAARDE:
40 km kunnen fietsen en
kleine hellingen kunnen
doorstaan
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Lanzarote is het meest oostelijke eiland van de
Canarische Eilanden en ook het meest authentieke.
De kustlijn is van een ongekende schoonheid, met ongerepte stranden,
stille baaien en witte huisjes. Door vulkaanuitbarstingen is er ook een
betoverend maanlandschap ontstaan. Het nationaal park Timanfaya telt
honderden kraters, lavavelden, geisers en andere natuurwonderen.
Met de fiets kunnen we uitermate genieten van al die natuurpracht.
Maar ook de Spaanse sfeer, cultuur en gastronomie ontbreken
niet op deze schitterende fietsvakantie.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ prachtige fietstochten in een schitterend landschap
✔✔ heerlijke Spaanse sfeer en gastronomie
✔✔ genieten van het vulkanenlandschap in Timanfaya-natuurpark
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

nieuw

SCHITTERENDE FIETSVAKANTIE IN EEN UNIEK LANDSCHAP
Dag 1
Een autocar van De Globetrotter brengt je naar Zaventem voor de
vlucht naar Arrecife. Transfer naar het hotel in Playa Blancea in het
zuiden van het eiland. Bij aankomst is er een welkomstdrink in de
bar van het hotel, aangeboden door Eddy Boeckmans. Bespreking
en uitleg van het fietsprogramma.
Avondmaal en overnachting in Hotel Tropical Island****.
Dag 2
Costa Tequise en Puerto del Carmen
Totale fietstocht: 51 km (vlak)
Na het ontbijt vertrekken we met de minibus en fietsen naar Costa
Tquise. Hier start onze fietstocht naar de hoofdstad Arrecife
(bezoek) en zo verder naar Puerto del Carmen. Via een aangelegde fietsweg passeren we de kust, luchthaven en rijden we tot
Playa Honda. Onderweg nuttigen we onze picknick of proeven een
streekgerechtje in een klein pittoresk restaurantje. In de late namiddag komen we aan in Puerto Del Carman, waar de minibus ons
komt ophalen en terugbrengt naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Tropical Island****.
Dag 3
Yaiza, krater El Golfo en zoutmijnen
Totale fietstocht: 40 km (vlak met af en toe een klimmetje)
Na het ontbijt fietsen we de zuidkust van Playa Blanca af tot aan
de vuurtoren. Daarna fietsen we verder naar de zoutvelden van
Janubio en vervolgens naar Los Hervideros. Nadien bereiken we El
Golfo. Hier nuttigen we onze picknick of proeven we van de lekkere vis die het eiland te bieden heeft. Na onze lunch fietsen we via
Yaiza en de dorpjes Brenas en Maciot terug naar ons hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Tropical Island****.
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Dag 4
vulkanen van Timanfaya
Totale fietstocht: 42 km (klimmen en dalen)
Na het ontbijt vertrekken we met de minibus en fietsen naar Tinajo.
We fietsen een volledig dag door het vulkanenlandschap van
Timanfaya. Een beeld om nooit te vergeten. We maken een gevarieerde fietstocht door het noordelijk en centrale deel van het prachtige natuurpark. We smullen van onze picknick in het
Timanfayagebergte of maken een stop in een restaurantje.

Hotel Tropical Island****
Het hotel is gelegen in Playa Blanca, vlak bij een typisch
vissersdorpje Yaiza. Het strand ligt op 5 minuten wandelen.
Het centrum met winkeltjes, restaurants en bars ligt op
2 minuten wandelen.
Op onze terugweg fietsen we via La Geria,
Uga en Yaiza naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Tropical Island****.
Dag 5 vrije dag
Een vrije dag om uit te rusten en te genieten van zon, zee,
strand of één van de vele zwembaden. De fietsen blijven
beschikbaar voor wie toch graag een tochtje wil maken.
Wie wil, kan deelnemen aan een excursie naar het eiland
Fuerteventura onder begeleiding van Eddy. We maken de

Datum
Vertrek
Duur

7 oktober & 11 november
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
8 dagen

fietsvakantie
rustvakantie

€ 1.310 p.p.
€ 1.010p.p.

overtocht met een ferry
en plannen een volledige
dag met bezoeken.
Avondmaal en overnachting in Hotel Tropical Island****.
Dag 6
Mirador del Rio, Cuevas de los Verdes en Jameos del Aqua
Totale fietstocht: 38 km (vlak en veel dalen)
Na het ontbijt vertrekken we met de minibus en fietsen naar het hoogste punt
in het noorden: de Mirador del Rio (bezoek verplicht). Dit is een zeer gewaardeerd plaatsje in Lanzarote en opgericht door de plaatselijke architect, Cesar
Manrique. Middagmaal in een typisch restaurantje of picknick. In de namiddag rijden we naar de cactustuinen. Tot slot van onze trip fietsen we naar de
Fundacion Cesar Manrique, die we ook bezoeken. In de late namiddag komt
de minibus ons ophalen en brengt ons terug naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Tropical Island****.
Dag 7
Ermita de las Nieves y Famara
Totale fietstocht: 47 km (meestal vlak met af en toe een klimmetje)
Na het ontbijt vertrekken we met de minibus en fietsen naar het plaatsje
Famara. Hier begint onze fietstocht naar Puerto Del Carmen. Onze eerste
stop maken we in Tequise, de vroegere hoofdstad van Lanzarote. Nu is het
de tweede oudste stad van de Canarische archipel. We voorzien onderweg
een picknick of een etentje in een typisch restaurantje. In de namiddag fietsen
we door de wijnplantages naar de streek van La Geria. Deze mooie fietsroute
eindigen we in het dorpje Uga. Transfer met onze minibus naar het hotel. Wie
wil kan nog een klimmetje maken naar Femes om dan af te dalen tot aan het
hotel. Bij aankomst in het hotel worden onze fietsen ingeleverd.
Avondmaal en overnachting in Hotel Tropical Island****.
Dag 8
Na het ontbijt checken we uit. De rest van de dag zijn we vrij tot aan de transfer naar de luchthaven voor vertrek naar Zaventem.
Een autocar van De Globetrotter breng ons terug naar Deinze.

Het viersterrencomplex is vooral laagbouw en heeft
10 verschillende zwembaden, een waterpark voor kinderen,
jacuzzi, bars aan het zwembad, 2 tennisvelden en
2 sportvelden voor verschillende activiteiten.
Alle kamers zijn appartementjes en uitgerust met een living,
volledig ingericht keukentje, badkamer, airco, safe
(te betalen), telefoon, tv en balkon of terras.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T
• vluchten Arrecife H/T
• transfers in Lanzarote:
luchthaven - hotel H/T
• ALL-INCLUSIVE verblijf
• lunchpakketten voor
onderweg
• excursie naar
Fuerteventura
• alle inkomgelden
•
•
•

•
•
•

huur van fiets en alle
materiaal
transfers per minibus
volgens programma
deskundige begeleiding
per fiets door onze
vlaamse reisleiders Eddy
of Raf
20 kg bagage p.p.
6 kg handbagage p.p.
in samenwerking met
Organizacion Royal

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven
• maaltijden tijdens de
vlucht
• begeleiding tijdens de
vlucht
• toeslag elektrische fiets:
€ 75 p.p./week
• toeslag éénpersoonskamer: € 154
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
Plaatselijke tijd:
• belgische tijd - 1 uur
VOORWAARDE:
50 km kunnen fietsen
en kleine hellingen
aankunnen
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Portugal ligt in het uiterste Zuid-Westen van Europa.
Het is een gevarieerd land met 1 constante: de zon.
Door het milde klimaat en de 850 km stranden is het een geliefd vakantieoord.
Wij nemen je graag mee naar de provincie Minho in het noorden van het land.
Een bergachtige streek met natuurparken en een rijk cultureel erfgoed.
Benieuwd naar wat Portugal allemaal te bieden heeft?
Wandel met ons mee langs mooie steden,
liefelijke dorpjes en een prachtige natuur.

WANDELEN IN DE BAKERMAT VAN PORTUGAL
Dag 1
Een autocar van De Globetrotter brengt ons naar Zaventem voor de
vlucht naar Porto. Onze Nederlandstalige reisleider wacht ons op en
Santuario Penha Guimarães
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nieuw
8 DAGEN

samen rijden we met een bus naar Guimaraes. Na aankomst in het
hotel is er een meeting met een welkomstdrankje en toelichting over
het verloop van onze wandelvakantie. ’s Avonds genieten we van
een diner met typische streekgerechten en een lekkere lokale wijn.
Overnachting in Santa Luzia Arthotel.
Dag 2 Guimaraes en omstreken ( 10-15 km)
Ontbijtbuffet. Al wandelend verkennen we de eerste hoofdstad van
het land, Guimaraes, waar de Portugese natie is ontstaan.
We maken een wandeling door het historisch centrum, dat op de

HOOGTEPUNTEN
✔✔ mooie wandeltochten door prachtige natuur
✔✔ verblijf in Guimaraes, UNESCO werelderfgoed
✔✔ genieten van de Portugese wijn en gastronomie

Franciskanenkerk. We lopen ook langs de Paço Dos Duques de
Bragança. De wandeltocht loopt verder langs de omliggende velden
en heuvels van de stad, vanwaar we prachtige uitzichtpunten
Citânia de Briteiros - Braga

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

UNESCO Werelderfgoedlijst staat, en bezoeken de indrukwekkende

hebben. We passeren middeleeuwse brugjes over de Selho-rivier en
lopen langs ruïnes van oude molens. Hier kunnen we rustig genieten
van onze picknick. In de namiddag lopen we nog langs de oude
kerk van Sao Torcato. Op het einde van de namiddag komen we
terug aan in het centrum van Guimaraes. Daarna vrije tijd om te
genieten van het zwembad of de spa van het hotel.
’s Avonds eten we in een van de lokale restaurants in Guimaraes.
Overnachting in Santa Luzia Arthotel.
Dag 3 Monte da Penha & Santuario ( 10-15 km)
Ontbijtbuffet. We wandelen naar het hoogste punt van de streek,
de Penha-berg. Dit is een natuurgebied van meer dan 50 ha, met
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We lopen langs grotten en kapelletjes tot we rond de middag aankomen aan de Santuario da penha, een heiligdom volledig gebouwd
Braga - Bom Jesus

Centrum Guimarães

slingerende wandelpaden tussen een grote natuurlijke diversiteit.

in graniet in Art Decostijl. We bevinden ons op 615 m boven de zeespiegel met een prachtig uitzicht op de stad Guimaraes en de heuvelachtige omgeving. Bij mooi en helder weer is het zelfs mogelijk
om de Atlantische Oceaan te zien. We genieten van een lekkere
picknick in het Parque da Penha. Na de lunch verkennen we het
park met zijn imposante rotsformaties. Daarna beginnen we te dalen

Santa Luzia Arthotel**** Sup

langs de flank van de Penha-berg, zodat we op
het einde van de middag aankomen in ons hotel. ’s Avonds
eten we in een van de lokale restaurants in Guimaraes.
Overnachting in Santa Luzia Arthotel.
Dag 4 Citânia de Briteiros ( 13 km)
Ontbijtbuffet. We nemen de bus naar de startplaats van onze
wandeltocht: Da Citânia. De route loopt langs heuvels van
350 m en de vallei van de Averivier. Tijdens onze wandeltocht
doorheen de gehuchten Santa Iria, Briteiros en Sabroso vinden we sporen van deze eerste nederzetting. We lopen door
de velden van het prachtige heuvelland en langs archeologische sites. We treffen ruïnes en restanten van Keltische, IndoEuropese, Romaanse en middeleeuwse volkeren die elk hun
eigen kenmerk aan deze Citânias hebben gegeven. We
genieten van een picknick midden in de natuur. Op het einde
van de middag nemen we de bus naar het hotel om te genieten van het zwembad of de spa. ’s Avonds eten we in een
van de lokale restaurants in Guimaraes.
Overnachting in Santa Luzia Arthotel.
Dag 5: Vrije dag
Ontbijt. We genieten van een dagje rust. Wie de dag wil invullen met fietsen, paardrijden, een uitstap naar Peneda-Gerês,
enz. kan terecht bij onze reisleider. ’s Avonds genieten we
van een diner met typische streekgerechten en een lekkere
lokale wijn.
Overnachting in Santa Luzia Arthotel.
Datum

18 juni
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
Vertrek
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
Duur
8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.145 p.p.

Kleinschalig en modern boutiquehotel, schitterend gelegen
op 5 minuten wandelen van het historische centrum van
Guimaraes. De 99 kamers beschikken over een volledig
ingerichte badkamer, airco, tv, minibar en wifi.
Faciliteiten: infinity pool met bar, lounge/patio met
barservice (buiten), binnenzwembad (spa), fitnesscentrum,
spa & welnesscentrum, lift, gratis wifi.

Dag 6: Braga en
Bom Jesus
( 10-15 km)
Ontbijt. Vandaag brengt de bus ons naar de oudste
en bruisende studentenstad Braga. We bezoeken het mooi
bewaarde historische centrum, de indrukwekkende kathedraal en de
schatkamer. Verder lopen we langs de vele kerken en historische gebouwen
zoals Palacio do Raio, het Theatro Circo en de Arco da Porta Nova.Te
midden van al deze monumentale pracht genieten we van een lichte,
Portugese lunch. Nadien zetten we onze tocht verder naar de Santuario
Bom Jesus. Na een beklimming van 116 m via de barokke treden komen
we bij het heiligdom. Hier hebben we een adembenemend zicht op de stad
Braga en de heuvelachtige omgeving.
’s Avonds eten we in een van de lokale restaurants in Guimaraes.
Overnachting in Santa Luzia Arthotel.
Dag 7: Bezoek aan Quinta de Sezim (wijnboerderij - 14 km)
Ontbijt. De provincie Minho is de regio van de vinho verde. Een bezoek aan
een quinta mag zeker niet ontbreken. We stappen langs de gehuchten
Candoso en Mascotelos en na een tocht van 7 km komen we aan bij Casa
de Sezim. Hier wordt sinds 1396 de typische vinho verde geproduceerd.
De wijn van deze quinta viel al verschillende keren internationaal in de
prijzen. Casa de Sezim is een impressionante wijnboerderij met een
historisch en monumentaal karakter. We krijgen een rondleiding in de quinta,
bezoeken de wijngaarden, de kelders en de Adega. Uiteraard eindigen we
met een proeverij met typische lokale tapas. Na al dit lekkers keren we terug
naar ons hotel. ’s Avonds eten we in een van de lokale restaurants in
Guimaraes.
Overnachting in Santa Luzia Arthotel.
Dag 8: Porto-Brussel
Na een lekker ontbijtbuffet checken we uit. Transfer naar de luchthaven van
Porto waar we rond de middag onze vlucht nemen naar Brussel.
Een autocar van De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T
• alle transfers en
excursies volgens
programma
• 7 overnachtingen met
ontbijtbuffet
• 7 x diner in typische
restaurantjes
• lunch: picknick, tapas
tijdens de wijnproeverij
• welkomstdrankje met
versnapering
• kamers met bad/
douche, toilet en tv
• nederlandstalige
begeleiding in Portugal
• bagage 23 kg p.p.
• handbagage 12 kg p.p.
• in samenwerking met
Via Mundo

Niet inbegrepen:
• maaltijden tijdens de
vlucht
• begeleiding tijdens de
vlucht
• dranken en persoonlijke
uitgaven
• extra inkomgelden en
excursies
• toeslag éénpersoonskamer: € 220
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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A ZOR EN

UGAL
8 DAGEN PORT

nieuw

De Azoren is een eilandengroep in het midden van de Atlantische
Oceaan. Door de vulkanische oorsprong zijn er spectaculaire landschappen
ontstaan met blauwe en smaragdgroene meren, glooiende valleien,
steile klippen en warmwaterbronnen. De tropische bloemen en
planten zorgen voor een exotische sfeer. Sao Miguel is het
belangrijkste eiland en een haven van rust en kalmte.
Hou je van natuur, rust en authenticiteit? Stap dan mee op het vliegtuig en
geniet van dit stukje paradijs in de Atlantische Oceaan.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ tropische natuur met exotische bloemen en planten
✔✔ paradijselijke plekjes in een vulkanisch landschap
✔✔ walvis-spotten
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

WONDERE WERELD VAN VULKANEN
Dag 1
Een autocar van De Globetrotter brengt je naar
Zaventem voor de vlucht naar Ponta Delgada. Aankomst en verwelkoming door de Nederlandstalige gids, gevold door een transfer naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in hotel The Royal Garden****.
Dag 2 Ponta Delgada - Lagoa do Fogo
Na het ontbijt verkennen we de historische kern van Ponta
Delgada, de grootste stad van de Azoren. De indrukwekkende
kerken, kloosters en statige burgerwoningen herinneren aan de
glorieperiode van deze kleine metropool, toen de haven nog een
cruciale tussenstop was op de route naar de nieuwe wereld. Na
de lunch in een lokaal restaurant maken we een korte stop bij
Caldeira Velha waar een warme waterval zich neerstort tussen de
tropische planten. Vervolgens rijden we naar het paradijselijke kratermeer Lagoa do Fogo.
Avondmaal en overnachting in hotel The Royal Garden****.
Dag 3 Sete Cidades
Vandaag maken we kennis met de vulkanische bergen en de
prachtige meren van Sao Miguel. Via de kustroute reizen we naar
Vista do Rei, vanwaar u één van de beste vergezichten heeft op
de tweelingmeren van Sete Cidades. De enorme vulkanische krater, gevuld met blauwgroen water, heeft een doorsnee van zo’n 12
kilometer. Lunch in een lokaal restaurant. ’s Namiddags bezoeken
we een ananasplantage.
Avondmaal en overnachting in hotel The Royal Garden****.
Dag 4 Walvis-spotten
De Azoren zijn één van de beste plekken ter wereld om walvissen
en dolfijnen te spotten. Hier vind je 21 van de 80 bestaande walvissoorten. Na een deskundige uitleg over de soorten walvissen
die hier leven gaan we op zee. Lunch in het hotel met nadien een
vrije namiddag.
Avondmaal en overnachting in hotel The Royal Garden****.
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Dag 5 Furnas
Vandaag ontdekken we de exotische Furnas-vallei in het noorden
van het eiland. We houden halt bij Santa Iria Belvedere voor een

Hotel De Royal Garden****

oogverblindend uitzicht over een groot
deel van de noordkust en het binnenland. Dan
trekken we verder tot aan de Gorreana Tea Factory, de enige
theeplantage in Europa. In dit familiebedrijf worden nog
steeds op traditionele wijze 4 soorten thee geproduceerd. We
rijden verder naar de Pico do Ferro Belvedere, waar we van
een groots uitzicht op de Furnas-vallei genieten, een weelderige tuin in een uitgestrekte krater. ’s Middags staat in een
lokaal restaurant de typische schotel “Cozido” op het menu.
Dit is een rijke stoofschotel van vlees en groenten die vijf uur
onder de grond suddert. In de namiddag brengen we een
onvergetelijk bezoek aan het Terra Nostra Park, één van de
mooiste parken van Såo Miguel. Dit 18e eeuwse botanische
park bestaat uit kleine meertjes, exotische bloemen en eeuwenoude bomen.
Avondmaal en overnachting in hotel The Royal Garden****.

Dag 6 Nordeste
Een volledige dagexcursie naar het
noordoostelijke gedeelte van het eiland met
onder meer een bezoek aan de eerste hoofdstad van het
eiland, Vila Franca do Campo. Lunch. Tijdens de excursie kunnen we
genieten van schitterende vergezichten en maken we kennis met de prachtige landschappen van de Pico de Vara, de hoogste bergtop van het eiland.
Avondmaal en overnachting in hotel The Royal Garden****.
Dag 7 wandeling Vigia de Sao Pedro
Na het ontbijt maken we een wandeling van ongeveer 6,5 km. Het wandelpad loopt langs de kust, met prachtig uitzicht over verschillende landtongen,
zoals die van Ponta de Såo Pedro. We zien op de route ook traditionele 17e
en 18e eeuwse gebouwen, de 16e eeuwse kapel van Såo Pedro en grot van
Såo Pedro. Picknick tijdens de wandeling. Vrije namiddag.
Avondmaal en overnachting in hotel The Royal Garden****.
Dag 8
Na het ontbijt genieten we nog van wat vrije tijd tot aan onze transfer naar de
luchthaven voor onze terugvlucht naar Brussel. Een autocar van De
Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Datum
Vertrek
Duur

26 juni
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
8 dagen

€ 1.570 p.p.

Het hotel is gelegen op 500 m van het centrum van Ponta
Delgada. Het is één van de beste hotels op de Azoren en
biedt luxe en comfort. Zowel de ruime kamers als de gezellige
openbare ruimtes stralen rust en klasse uit. De kamers hebben
allemaal een bad, wc, haardroger, airco, kabel-tv, telefoon, wifi
(gratis) en minibar. De meeste kamers hebben een balkon.
Het hotel heeft een receptie met kluisjes, restaurant, bar,
koffieshop, lees- en speelzaal, kapsalon, businesscentrum
en garage. Ontspannen kan in de Japanse tuin met kleurrijke
bloemperken en fonteintjes. Er is ook een buitenzwembad,
healthclub met binnenzwembad, sauna, Turks stoombad en
fitness.
Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T
• vlucht brussel - Ponta
Delgada H/T, incl
maaltijden
• volpension met dranken
(¼ water en ¼ wijn)
vanaf het avondmaal op
dag 1 tot en met het
ontbijt op dag 8
• alle transfers en
excursies in luxe-autocar
met airco
• nederlandstalige gids
gedurende alle
excursiedagen en bij
aankomst en vertrek
• btw en luchthaventaksen

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven
• eventuele fuel-toeslag
• toeslag éénpersoonskamer: € 300
• annulatie- en reisbijstandsverzekering

OPGELET!
Omwille van
weersomstandigheden
kan de volgorde van de
excursies wijzigen.
Inhoud blijft verzekerd.

We raden alle deelnemers
aan een lichte regenjas
en wandelschoenen mee
te nemen.

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro

VOORWAARDEN
Minimum aantal deelnemers: 20 personen
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CYP RUS

8 DAGEN

HET EILAND VAN DE SCHOONHEID

succesreis

Dag 1
De bus van De Globetrotter brengt ons naar Zaventem voor
een vlucht van 4 uur naar Paphos. Een autocar brengt ons naar het
schitterend gelegen hotel.
Avondmaal en overnachting in hotel Athena Beach****.

We verblijven in Paphos, één van de meest geliefde
vakantieoorden van Cyprus en culturele hoofdstad in 2017.
Een ideale verblijfplaats om kennis te maken met dit wondermooie eiland.

Agios Neofytos

In Cyprus, het prachtige eiland van Aphrodite, 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 een uitstekend klimaat en prima toeristische infrastructuur.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ verblijf in een schitterend gelegen hotel in de culturele hoofdstad van
2017
✔✔ uniek bezoek aan Kyrenia in Noord-Cyprus
✔✔ bezoek aan de rots waar Aphrodite uit de zee werd geboren
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Chrysopolitissa Paphos

Kykko

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Dag 2
Ontbijtbuffet. We vertrekken te voet langs de wandelpromenade
naar Paphos en houden halt aan de versterkte burcht aan de jachthaven. We brengen een bezoek met gids aan de mooie mozaïeken
en Romeinse gebouwen. Na een terrasje rijden we naar een dorpje
in de heuvels rond Paphos waar we genieten van een typisch middagmaal met wijn. Nadien keren we terug en maken een stop in
Pano Paphos, het oude centrum. We wandelen er door de oosters
aandoende winkelstraatjes en genieten van een schitterend uitzicht
op de Middellandse Zee.
Avondmaal en overnachting in hotel Athena Beach****.
Dag 3
Na het ontbijt rijden we de bergen in en houden 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 proeven en maken we een wandeling door de nauwe steegjes.
We rijden verder tot in Pano Platres in het Trodoos-gebergte. Op
een terras genieten we van een plaatselijke lekkernij: gebakken forel.
In de namiddag gaan we naar het Kykko-klooster. We trekken een
kazuifel aan en bezoeken de schatten die er te zien zijn. Nadien
bezoeken we het graf van aartsbisschop Makarios, dat in een
prachtige omgeving ligt. Op de terugweg maken we nog even halt
op de Olympos, de hoogste berg van Cyprus. We eindigen de dag
met een schitterend buffet op het terras van het hotel.
Overnachting in hotel Athena Beach****.
Dag 4
Vrije voormiddag. We kunnen uitslapen of genieten van het mooie
weer aan de rand van het zwembad of in de palmentuin. Kort voor
de middag rijden we naar een gezellig restaurantje voor het middagmaal. In de namiddag bezoeken we Pétra tou Romiou of de Rots
van de Romein waar Aphrodite uit het schuim van de golven van de
Middellandse Zee werd geboren. Hier is het zalig vertoeven. We slui-

Hotel Athena Beach****(*)

ten de namiddag af met een stop
in Geroskipou waar we een atelier bezoeken
waar een plaatselijke specialiteit wordt geproduceerd (loukoumi). Nadien bezoek aan het dorpscentrum met het door de
UNESCO geklasseerde kerkje, waarna we te voet afdalen
naar het hotel voor een uitgebreid buffet of feestmaal.
Overnachting in hotel Athena Beach****.

Aphrodite rots

Dag 5
Ontbijtbuffet. We vertrekken vroeg voor een daguitstap. We
steken de grens over naar Noord-Cyprus en bezoeken het
prachtige Kyrenia, wat “mooiste stad van Cyprus” betekent.
Waar vroeger het Johannesbrood werd opgeslagen in pakhuizen nemen we samen het middagmaal. Daarna keren we
terug en brengen een bezoek aan Nicosia, de hoofdstad van

Datum

5 mei
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
Vertrek
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
Duur
8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

rustvakantie
programma

€ 1.110 p.p.
€ 1.325 p.p.

Grieks-Cyprus.
We nemen een kijkje in het
Byzantijns Museum en de prachtige orthodoxe
kathedraal. Daarna wandelen we in de voornaamste
winkelstraat tot aan de grens tussen het Griekse en Turkse gedeelte.
Eventueel bezoeken we een lokaal museum.
Avondmaal en overnachting in hotel Athena Beach****.
Dag 6
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 en proeven een specialiteit van de streek. Dan door een wondermooi landschap tot in Panagio en
bezoek aan het klooster. Na een pauze in de mooie omgeving rijden we verder tot in Polis, gelegen aan een jacht- en vissershaven. We gebruiken het
middagmaal op één van de mooie terrassen. In de namiddag rijden we door
tot aan het Bad van Aphrodite. Bezoek en wandeling tot op de rotsen vanwaar we de azuurblauwe zee zien. Terug via Agios Georgios (stop aan het
vissershaventje) en Coral Bay (stop en wandeling tot aan de bananenplantages). Avondmaal en overnachting in hotel Athena Beach****.
Dag 7
Na het ontbijtbuffet genieten we van een vrije dag. Wie wil kan met de gids
een wandeling maken langs het water tot aan de Koningsgraven.
Na een bezoek is er een vrij middagmaal in de omgeving. In het terugkeren
wandelen we langs de catacomben van Aya Solomone en brengen we een
bezoek aan de zuilenkerk of Ayia Kyriaki-kerk. ’s Avonds genieten we van een
laatste schitterend buffet in het hotel.
Avondmaal en overnachting in hotel Athena Beach****.
Dag 8
Na een uitgebreid ontbijtbuffet maken we onze koffers klaar en genieten op
het terras of aan het zwembad van de uurtjes die ons resten op dit
paradijselijk eiland. Daarna transfer naar de luchthaven.
In Brussel worden we opgehaald door de autocar van De Globetrotter.

Het hotel ligt aan het strand van Kato Paphos en op
loopafstand van de haven, archeologische vindplaatsen,
winkels en uitgaansgelegenheden. Er zijn verschillende
restaurants, bars, liften, tv-ruimte, wellness-centrum,
internethoek, kapsalon, minimarkt, overdekt zwembad met
bubbelbad en 3 zoetwater-openluchtzwembaden met 2
bubbelbaden. Je kan gratis gebruik maken van ligstoelen,
parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand.
De kamers zijn uitgerust met een regendouche, haardroger,
badjassen, slippers, telefoon, satelliet-tv (lcd-flatscreen) met
muziekkanalen, wifi (tegen betaling), safe (tegen betaling),
koelkastje, minibar (op aanvraag en tegen betaling), koffie- en
theefaciliteiten (dagelijks aangevuld), tapijt, airco, adapter
(receptie), strijkijzer en -plank en balkon.
Onze service:
• vervoer H/T naar
Zaventem
• vlucht H/T Paphos
• transfer H/T luchthavenhotel
• nederlandstalige
begeleiding door een
ervaren reisleider
• halfpension
• uitstappen inbegrepen
voor wie het programma
kiest
• alle inkomgelden
beschreven zoals in
programma
• lunch bij programma
inbegrepen van
dag 2 tot dag 6
• in samenwerking met
Thomas Cook

Niet inbegrepen:
• maaltijden tijdens de
vlucht
• dranken bij de
maaltijden, tenzij anders
beschreven in het
programma
• persoonlijke uitgaven
• middagmalen dag 7 en
dag 8 bij het programma
• rustvakantie is verblijf
+ halfpension zonder
uitstappen
• toeslag éénpersoonskamer: € 230
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
Plaatselijke tijd:
• Belgische tijd + 1 uur
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Stockholm is de hoofdstad van Zweden.
De stad is op meer dan 10 eilandjes gebouwd, wat een aparte
sfeer geeft. Je vindt er prachtige kastelen, parken en musea.
In het oude stadsdeel waan je je zelfs in Zuid-Europa.
Kopenhagen is naast hoofdstad van Denemarken ook de fietsstad bij uitstek.
De gezellige stad heeft voor elk wat wils: kronkelende straatjes, karakteristieke
wijken, mooie paleizen, talloze winkels en vele restaurants en cafeetjes.
We nemen je graag mee op ontdekkingsreis langs
deze 2 charmante hoofdsteden.

Drottningholm
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HOOGTEPUNTEN
✔✔ prachtige paleizen en kastelen
✔✔ cruise op het Götakanaal
✔✔ 2 indrukwekkende en gezellige steden: Stockholm en Kopenhagen

Stockholm
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Kastellholmen

Skeppsbron

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

8 DAGEN nieuw

CITYTRIP NAAR 2 CHARMANTE HOOFDSTEDEN
Dag 1 Deinze - Zaventem - Stockholm
Een autocar van De Globetrotter brengt ons naar Zaventem voor de
vlucht naar Stockholm Bromma. Transfer naar het hotel. In de
namiddag maken we een 4 uur durende stadsrondrit onder leiding
van een Nederlandstalige gids. We bezoeken het stadhuis,
bewonderen een panoramisch uitzicht over Stockholm vanaf
Fjellgatan en wandelen door Gamla Stan (oude stad).
Avondmaal en overnachting in Clarion Hotel Amaranten****.
Dag 2 Stockholm
Ontbijt. Rit naar Djurgården, het op één na grootste eiland van
Stockholm met zijn vele musea. We bezoeken het Vasamuseum.
Het herbergt het enige volledig intact gebleven zeventiende-eeuwse
schip, de Vasa. Daarna rijden of wandelen we naar het Skansen
museum. Dit is het oudste openluchtmuseum in de wereld en
bestaat uit zo’n 150 gebouwen uit allerlei delen van Zweden.
Beide musea worden onder leiding van een plaatselijke gids
bezocht. We bezoeken daar ook Stockholm Zoo waar voornamelijk
Scandinavische dieren te zien zijn. Vrije namiddag.
Avondmaal en overnachting in Clarion Hotel Amaranten****.
Dag 3 Stockholm
Na het ontbijt vertrekken we per ferry naar het paleis van
Drottningsholm, sinds 1991 op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Het kasteel, het Drottningsholm theater, het Chinese Paviljoen en het
park zijn het beste voorbeeld in Zweden van een koninklijke
residentie en representatief voor alle Europese architectuur uit deze
periode.
Avondmaal en overnachting in Clarion Hotel Amaranten****.
Dag 4 Stockholm - Norrköping
Ontbijt. Om 10u00 maken we een begeleide boottocht “Onder de
bruggen van Stockholm”. Deze sightseeing duurt ongeveer 2 uur.
Daarna vrije tijd voor een laatste bezoek aan Gamla Stan en het
centrum van Stockholm. In de late namiddag verlaten we
Stockholm.
Avondmaal en overnachting in Elite Grand Hotel Norrköping****.

Hotels****
Alle hotels zijn voorzien van het nodige comfort, zoals bad/
douche, toilet, tv en telefoon.

Dag 5 Norrköping - Jönköping
Ontbijt. We beginnen de dag met een cruise op het
Götakanaal. We schepen om 10u00 in Borg in en varen op
de M/S Wasa Lejon door het mooiste gedeelte van het kanaal
met zijn 9 sluizen en 2 aquaducten en langs een pastoraal
landschap met zijn herenhuizen uit de 18de en 19de eeuw.
Vrije lunch aan boord is mogelijk. Bij aankomst in Borensberg
om 13u30 rijden we verder zuidwaarts en bezoeken de
middeleeuwse stad Vadstena, gekend voor zijn klooster van
de heilige Birgitta, de patrones van Zweden. Daarna
bezoeken we het pittoreske Gränna, bekend voor de
Polkagrisar, roodwit- of blauwgeel gestreepte suikerstokken.
Avondmaal en overnachting in Elite Stora Hotellet
Jönköping****.
Dag 6 Jönköping - Kopenhagen
Na het ontbijt vervolgen we onze reis verder zuidwaarts en
nemen in Helsingborg de ferry naar Helsingör in Denemarken.
We bezoeken er het kasteel Kronborg. Het is één van de
belangrijkste Renaissance-kastelen van Noord-Europa en
staat sinds 2000 op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Shakespeare-liefhebbers kennen het slot ook van Hamlet.
Daarna reizen we verder naar Kopenhagen.
Avondmaal en overnachting in het Comfort Hotel Vesterbro
Kopenhagen****.

Dag 7 Kopenhagen
Ontbijt. We starten om 9u00 met
een 3 uur durende sightseeing door Kopenhagen
onder leiding van een plaatselijke gids. We komen langs het
stadhuis, het koninklijk paleis van Amalienborg, Nyhavn en de Kleine
Zeemeermin. In de namiddag genieten we van een 1 uur durende rondvaart
in de haven en door de idyllische kanalen van Kopenhagen. Een Engelstalige
gids vertelt over Kopenhagen’s mooie kerken, kastelen, herenhuizen, nieuwe
gebouwen en vele andere interessante bezienswaardigheden. In de
vooravond snuiven we de sfeer van het pretpark Tivoli op met daarna het
avondmaal in restaurant Paafuglen in Tivoli.
Overnachting in Comfort Hotel Vesterbro****.
Dag 8 Kopenhagen - Zaventem - Deinze
Na het ontbijt bezoeken we de thuishaven van de Deense kroonjuwelen in het
adembenemende Rosenborg kasteel in het stadspark Kongens Have.
Rosenborg is een prachtig voorbeeld van de Renaissance architectuur in het
hart van de stad. Vrije tijd voor een bezoek aan de bekendste
winkelwandelstraat Strøget. Ze bestaat uit verschillende straten en pleinen elk
met hun eigen naam. In de namiddag transfer naar luchthaven Kopenhagen
Kastrup voor onze vlucht naar Zaventem.
Een autocar van De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T
• vlucht BrusselStockholm en
Kopenhagen-Brussel
met SN Brussels Airlines
• reis per luxe-autocar van
Reizen De Globetrotter
• logies op basis van
halfpension
• rondrit in Stockholm met
plaatselijke gids
• ingang stadhuis
Stockholm
• ingang en gids Skansen
museum
• ingang en gids Vasa
museum
• ingang Rosenborg
Castle
• ingang kasteel Kronborg
•
•

20 juni
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
Vertrek
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
Duur
8 dagen
Vroegboekkorting € 55 p.p.

€ 1.590 p.p.

Zeemeermin Kopenhagen

•
Datum

•

•

in Helsingör
rondrit in Kopenhagen
met plaatselijke gids
alle boottochten zoals
voorzien in Stockholm
en Kopenhagen
ferry HelsingborgHelsingör
boottocht Götakanaal
van Berg naar
Borensberg
avondmaal restaurant in
het Tivoli park in
Kopenhagen

•
•

btw en taksen
ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel
• middagmalen
• persoonlijke uitgaven
• toeslag éénpersoonskamer: € 390
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige Belgische
identiteitskaart
Munteenheid en
betaalfaciliteiten:
• euro, Zweedse kronen
en Deense kronen
• Zweedse kronen:
€ 1 = SEK 9,70
• Deense kronen:
€ 1 = DKK 7,43
• geld voor persoonlijke
uitgaven:
± € 35 p.p./dag
Bagage:
• max. 20 kg bagage p.p.
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IJsland is het op één na grootste eiland van Europa.
Nergens vind je zo'n grote verscheidenheid aan
natuurverschijnselen: grillige rotsformaties, fraaie tafelbergen,
kleurrijke gas- en heetwaterbronnen, indrukwekkende gletsjers,
allerlei soorten watervallen … het maakt van IJsland een uniek land.
En een waar paradijs voor natuurliefhebbers en fotografen.
We nemen je graag mee op een fascinerende ontdekkingsreis
in dit prachtige land in het hoge Noorden.

Hoogtepunten
✔✔ reis door hét gletsjerland bij uitstek
✔✔ walvis-spotten
✔✔ indrukwekkende watervallen en vulkanische landschappen
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

FASCINERENDE RONDREIS IN HET HOGE NOORDEN
Dag 1
Een bus van De Globetrotter brengt ons naar
Zaventem voor de vlucht naar Reykjavik. Dan reizen we langs de
lavavelden van het schiereiland Reykjanes naar de Blue Lagoon.
Hier beginnen we onze reis met een ontspannend bad in het
warme blauwwitte water. Denk eraan om je zwemkledij in je handbagage te stoppen!
Avondmaal en overnachting in Hotel Borealis.
Dag 2 (ca. 230 km)
Ontbijt. We rijden naar Gullfoss, de mooiste waterval van IJsland.
Vlakbij bevinden zich de springbronnen in het Geysirgebied.
De Strokkur spuit tot wel 20 meter hoog. Verder naar Thingvellir,
een 6 km brede en 40 km lange verzakking, begrensd door diepe
kloven en scheuren. Via Kaldidalur maken we kennis met het
IJslandse hoogland. Door dit echte oerlandschap reizen we richting Reykholt en onderweg komen we vlak langs de gletsjer
Langjökull. Het Reykholtsdal is een brede vallei met veel hete
bronnen. Stop bij de bijzonder mooie waterval Hraunfossar waarvan het water eerst vele kilometers onder het lavaveld loopt.
Avondmaal en overnachting in Hotel Bifröst.
Dag 3 (ca. 250 km)
Na het ontbijt verkennen we het schiereiland Snaefellsnes, ook wel
“IJsland in het klein” genoemd. Het dankt die naam aan de rijke
vulkanische geschiedenis, de vele vissersplaatsjes, mooie stranden en de 1400 meter hoge berg Snaefellsjökull, een vulkaan
bedekt met eeuwige sneeuw. We maken een wandeling langs het
charmante haventje van Arnarstapi. De basaltrotsen en bizarre kliffen zijn de broedplaats voor veel zeevogels.
Avondmaal en overnachting in Hotel Bifröst.

76

Dag 4 (ca. 295 km)
Ontbijt. De route voert ons naar de noordkant van IJsland, geboorteplaats van Leifur Eiriksson - de latere ontdekker van Amerika.
Op het schiereiland Vatnsnes bezichtigen we Hvítserkur, de basaltformatie in de vorm van een draak. Met een beetje geluk zien we
op de zandvlakte aan de overkant van het water zeehonden liggen. We bezoeken ook het museum Glaumbaer met historische
boerderijtjes en krijgen zo een goede indruk van hoe men vroeger
leefde in IJsland.

Hotels
De hotels en guesthouses zijn allemaal voorzien van het
nodige comfort, zoals bad/douche, toilet, tv en telefoon.
's Morgens is er een ontbijtbuffet en 's avonds heel
verzorgde maaltijden met koffie en thee.

We overnachten in Akureyri, de hoofdstad van het noorden.
Avondmaal en overnachting in Guesthouse Mikligardur.
Dag 5 (ca. 140 km)
Na het ontbijt gaan we naar de indrukwekkende waterval
Godafoss en vervolgen dan naar de kleine noordelijke stad
Husavík. Hier maken we een drie uur durende boottocht op
zoek naar walvissen. Absoluut een aanrader want deze imposante zeereuzen worden vaak gespot in de wateren van
IJsland.
Avondmaal en overnachting in Narfastadir Guesthouse.
Dag 6 (ca. 100 km)
Ontbijt. We vertrekken richting het vogelrijke Myvatn. Nergens
ter wereld tref je zoveel verschillende vulkanische verschijnselen binnen zo'n klein oppervlak aan. Al wandelend bezoeken
we de grillige lavaformaties van Dimmuborgir, de ringvormige
explosiekrater Hverfjall en de zwarte lavavelden van
Leirhnjúkur met zwavelbronnen en modderpoelen.
Overal rond Myvatn bruist, borrelt, pruttelt en spuit het.
We ruiken hier ook de zwavel die overvloedig in de bodem zit.
Avondmaal en overnachting in Narfastadir Guesthouse.
Dag 7 (ca. 225 km)
Ontbijt. Via Husavik maken we een uitstapje naar de
Dettifoss, Europa's grootste waterval. Verder door een lavawoestijn naar het stadje Egilsstadir en de oostkust. De diepe

Datum

2 juli
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
Vertrek
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
Duur
11 dagen
Vroegboekkorting € 75 p.p.

€ 4.145 p.p.

fjorden zijn van
elkaar gescheiden door
steile en hoge bergplateaus.
Onderweg kunnen we de opmerkelijke trapsgewijze opbouw van zowel oude als jongere basaltlagen
bewonderen. Avondmaal en overnachting.
Dag 8 (ca. 225 km)
Langs de prachtige kust van Zuidoost-IJsland reizen we naar het Jökulsárlón,
een sprookjesachtig meer aan de voet van de Breidamerkurjökull waar tal van
ijsbergen ronddrijven in de meest wonderlijke vormen en kleurschakeringen.
We maken een boottochtje op het meer. Avondmaal en overnachting.
Dag 9
Ontbijt. 's Morgens brengen we een bezoek aan het vogeleiland Ingólfshöfdi.
Een IJslandse boer rijdt ons met zijn tractor en aanhangwagen door een
spoelzandvlakte naar het eiland. Daar maken we onder zijn begeleiding een
wandeling. Nadien bezoeken we het nationaal park Skaftafell, fraai gelegen
tussen twee gletsjertongen. We vervolgen onze reis naar Kirkjubaejarklaustur
en rijden een stukje langs de zuidkust om uitgebreid de bezienswaardigheden
te bewonderen. Vlakbij begint de route naar het gebied van de spleetvulkaan
Lakagígar. In Skógar vinden we de mooie Skógafoss en het EyjafjallaJökull
museum met een film over de uitbarsting in 2010.
Avondmaal en overnachting in Hotel Dyrholaey.
Dag 10
Na het ontbijt rijden we tot aan de kleine waterval Seljalandsfoss, waar je achterlangs kunt lopen. Aan het begin van de middag rijden we naar de moderne
hoofdstad Reykjavík, waar we een rondrit maken. We genieten er ook van
vrije tijd om de stad te bezichtigen.
Avondmaal en overnachting in Hotel Klettur.
Dag 11
Vroeg in de morgen transfer naar de luchthaven voor onze vlucht naar
Zaventem. De bus van De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Onze service:
• alle uitstappen,
inkomgelden en
verplaatsingen volgens
het programma in lokale
comfortabele autocar
• alle overnachtingen in
een tweepersoonskamer
• van guesthouse tot
3-sterrenhotels
• volpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
en met het ontbijt op
dag 11
• middagmaal: verzorgd
lunchpakket of een
warme maaltijd
• informatiepakket
• vervoer naar Zaventem
H/T
• ingang Blue Lagoon,
museum Glaumbaer,
walvisexcursie Husavik,
boottocht ijsbergenmeer,
excursie
papegaaiduikers
ingólfshöfdi en ingang
nationaal park Skaftafell
•
•

luchthaventaks gekend
op 15/10/2016
nederlandstalige
reisleiding

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel
• persoonlijke uitgaven
• fooi chauffeur:
€ 16,5 p.p. voor de
volledige reis
• fooi gids: € 16,5 p.p.
voor de volledige reis
• gsm-netwerk: alleen in
en rond de grote steden
en dorpen
• extra luchthaventaksen
en brandstoftoeslagen
• toeslag éénpersoonskamer: € 625
• annulatie- en reisbijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• IJslandse kronen: best
ter plaatse aankopen
• visa en Masterkaart
meest geaccepteerd
Tijdsverschil:
• Belgische tijd -2 uur
Bagage:
• max. 23 kg p.p.
• 10 kg handbagage (met
zwemkledij voor dag 1)
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Sint-Petersburg, het vroegere Leningrad, is een culturele
stad van wereldformaat, vooral op het gebied van literatuur en muziek.
Het is de stad van Peter De Grote, Dostojevski en Catharina.
Het is niet de oudste maar misschien wel de mooiste stad van Oost-Europa.
Met Moskou bezoeken we het hart van Rusland.
Het centrum van de stad is het alom bekende Rode Plein met het Kremlin.
In beide steden is er zo veel te zien … ze lenen zich dan ook
uitstekend voor een stedentrip. We nemen je dus graag mee
naar de parels der Russische steden!

PRACHT EN PRAAL

7 DAGEN RUSL AND
Dag 1

Een bus van De Globetrotter brengt ons naar Zaventem waar we de
vlucht nemen naar Sint-Petersburg. Transfer naar het hotel voor
avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 2 Sint-Petersburg
Ontbijtbuffet. We beginnen aan een rondrit naar de bezienswaardigheden van de oude tsarenstad aan de Neva. Onder leiding van onze
Nederlandstalige gids zien we het admiraal staatsgebouw, de
burchtplaats, het kruisschip de Aurora en de Nicolaskerk.
Middagmaal. In de namiddag brengen we een bezoek aan de
Hermitage. Het beroemdste en belangrijkste Russische museum
met internationale weerklank heeft verbluffend rijke collecties.
Avondmaal en overnachting in hotel****.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ pracht en praal van de oude tsarenstad Sint-Petersburg
✔✔ bezoek aan het impressionante park en schloss van Catharina de
Grote
✔✔ bezoek aan Moskou met het Rode Plein en het Kremlin

Dag 3 Sint-Petersburg
Na het ontbijt bezoeken we het Petershof. Met de hydrofoil gaat het
naar het zomerpaleis: 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

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

van president Poetin. Nadien bezoeken we het slot en de parkaanplantingen van Poesjkin, dat onder Catharina II het zomerverblijf
werd van de tsaren. Deze stad, genoemd naar de dichter Alexander
Poesjkin, staat ook als museumstad bekend.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 4 Sint-Petersburg en Moskou
Ontbijtbuffet. We zetten ons bezoek aan Sint-Petersburg verder met
onder meer de Verlosserskerk, Het Smolny klooster en de Isaac
kathedraal. Vervolgens reizen we met de sneltrein in businessclass
naar Moskou. Middagmaal op de trein. Bij aankomst rond 18u00
wacht onze Nederlandstalige gids ons op.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 5 Moskou
Na het ontbijt beginnen we ons bezoek aan Moskou. Een stadsrondrit brengt ons langs meerdere kathedralen waarvan we er zeker
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één bezoeken. Daarna staat het Rode Plein met het Mausoleum van
Lenin en het Kremlin op het programma. Middagmaal. We maken

Hotels****
Alle hotels zijn van uitstekende kwaliteit. Kamers met bad/
douche, toilet, tv en airco. 's Morgens is er een ontbijtbuffet en
's avonds een buffet of verzorgd driegangenmenu.

een rit met de metro. De metrostations zijn één voor één
ondergrondse paleizen en pareltjes van beeldhouwkunst en
architectuur. Verder hebben we het Poesjkin-museum tegenover de ChristusVerlossers-kerk. Dit grootste museum voor
Europese kunst in Moskou opende in 1912 zijn deuren. Je
vind er werken van Rembrand, Monet, Vincent van Gogh,
Matisse, Renoit en Cézanne.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 6 Moskou
Ontbijtbuffet. Uitstap naar Tjaritsyno, ten zuiden van Moskou.
Het indrukwekkende park van 700 ha. en het Schloss van
Katharina de Grote zijn absoluut de moeite. Middagmaal. We

zetten ons bezoek verder aan
Moskou en bezoeken nog het
Astronautenmuseum. We laten u ook genieten
van wat vrije tijd in de imposante stad.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 7
Ontbijtbuffet. Voor we Moskou verlaten brengen we met onze plaatselijke
gids nog een bezoek aan de Tretyakov-galerij. Deze 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.
Middagmaal. Nadien vertrekken we richting luchthaven voor de terugvlucht
naar Brussel met SN Brussels Airlines.
Een autocar van De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T
• vlucht ZaventemSint-Petersburg
• vlucht Moskou-Zaventem
• visum voor Rusland
• bezoek aan het paleis
van Poesjkin, de
Hermitage, Peter- en
Paulvesting, Petershof,
Kremlin en kathedraal in
Moskou, metrorit,
Astronautenmuseum en
Tretyakov-galerij
• volpension vanaf het
avondmaal op dag 1
tot en met het middagmaal op dag 7
• lokale Nederlandstalige
gidsen in Sint-Petersburg
en Moskou
• 23 kg bagage p.p.
• 12 kg handbagage p.p.
• nederlandstalige begelei-

•

Datum

2 augustus
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
Vertrek
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
Duur
7 dagen
Vroegboekkorting € 60 p.p.

€ 1.740 p.p.

der blijft de hele reis ter
plaatse
in samenwerking met
Thomas Cook

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel
• persoonlijke uitgaven
• middagmaal op dag 1
• maaltijden tijdens de
vlucht
• extra inkomgelden voor

•
•
•

concerten, boottochten,
musea, kastelen en
bezienswaardigheden die
niet voorzien zijn in het
programma
eventuele toeslagen fuel
en luchthaventaksen
toeslag éénpersoonskamer: € 310
annulatie- en reisbijstandsverzekering (verplicht)

Reisdocumenten:
• wij hebben bij inschrijving
je internationaal paspoort
(nog 6 maanden geldig
na het verlaten van
Rusland), 1 pasfoto, je
geboortedatum en je
paspoortnummer nodig.
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
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14 D

WASHINGTON-NEW YORK-ORLANDO + 4 DAAGSE CRUISE NAAR DE BAHAMAS
Dag 1
Een autocar van De Globetrotter brengt ons naar
Zaventem voor een vlucht naar Washington. Transfer naar ons
hotel in Washington. Overnachting in hotel.

Washington en New York …
twee spectaculaire wereldsteden in één reis.

We nemen je mee op een onvergetelijke rondreis langs de belangrijkste
monumenten. En we laten je betoveren door Magic Kingdom
en een reis door de tijd in Epcot Center. Hier kom je alles te weten
over de geschiedenis en de toekomst van de mensheid.
We sluiten deze reis af met een ontspannende cruise op de Bahama’s! Laat
je onderdompelen in luxe en geniet volop van deze prachtige bestemming.

Central Park in New York

U.S.A.

EIS
AAGSE RONDR

Dag 2 Washington
Ontbijt. Volledige dag bezoek aan de indrukwekkende stad
Washington met officiële gids. We maken een panoramische rondrit met stops aan Het Witte Huis en het Capitool en de voornaamste bezienswaardigheden van de stad. We bezoeken ook de
begraafplaats van JF Kennedy. Facultatief middagmaal. In de late
namiddag keren we terug naar het hotel. Overnachting in hotel.
Dag 3 Washington-New York
Na het ontbijt gaan we naar de luchthaven van Washington voor
onze vlucht met United Airlines naar New York. Transfer naar het
hotel. In de namiddag maken we een wandeling in Central Park.
Overnachting in hotel.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ bezoek aan wereldsteden Washington en New York
✔✔ luxueuze cruise naar de Bahama’s
✔✔ indrukwekkende parken Magic Kingdom en Epcot Center

Dag 4 New York
Ontbijt. Vandaag staat er een volledige sightseeing in New York op
het programma, samen met een officiële gids. We bezoeken en
beklimmen de Empire State Building en wandelen in Wall Street,
Times Square en Manhattan. Overnachting in hotel.
Facultatief maar zeker aan te bevelen: een helikoptervlucht van
30 minuten boven Manhattan en het Statue of Liberty.
Kostprijs: ± $ 150 p.p.

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Vrijheidsbeeld - New York
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het Witte Huis - Washington

Dag 5 New York
Ontbijt in het hotel. Volledige vrije dag in de bruisende stad New
York. Overnachting in Manhattan.
Dag 6 New York - Orlando
Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor onze vlucht naar
Orlando. Transfer naar ons hotel in Orlando. Facultatief middagmaal. In de namiddag brengen we een bezoek aan een Amerikaanse shopping mall en downtown Disney. Overnachting in hotel.
Dag 7 Magic Kingdom
Na het ontbijt trekken we naar één van de indrukwekkendste parken in Orlando: Magic Kingdom. We genieten van de mooie

Hotels Superior klasse
Alle hotels zijn voorzien van het nodige comfort, met bad/douche, toilet,
tv, wifi en airconditioning.

Dag 8 Epcot Center
Ontbijt. We bezoeken vandaag het adembenemende Epcot
Center, het park van de toekomst. We genieten van de
indrukwekkende attracties onder begeleiding van Eddy. We
racen op een testbaan, maken een 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 paviljoenen waar landen gepresenteerd worden met films en attracties. We sluiten de dag af
met een schitterend vuurwerk op het meer met muziek en
laserstralen. Overnachting in hotel.
Dag 9 Cruise van 4 dagen naar “De Bahamas”
We vertrekken om 16u00 in Cape Kennedy met de “Allura of
the seas“, een prachtig cruiseschip van Royal Carribbean
International Lines. We genieten 4 dagen van luxe in volpension (exclusief dranken). Middagmaal en avondmaal aan boord
van het schip. Overnachting in een buitenkajuit met zeezicht.
Dag 10
Aankomst op het eiland Cococay om 08u00 ’s morgens.
We verblijven een volledige dag op dit tropisch eilandje.
Middagmaal en avondmaal aan boord van het schip.
Vertrek om 17u00 met het schip naar Nassau, de hoofdstad
van de Bahama’s.

Datum
Vertrek
Duur

2 november
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
14 dagen

€ 3.560 p.p.

Dag 11
Aankomst in Nassau
om 07u00 ’s morgens.
In de voormiddag maken we een excursie op
dit fascinerende eiland. In de namiddag hebben we vrij
om te shoppen of zalig niets te doen. Middagmaal en avondmaal
aan boord van het schip. Vertrek s ‘avonds om 23u59.
Dag 12
Aankomst in Cape Canaveral om 07u00. Ontbijt op ons cruiseschip.
Ontscheping om 10u00. In de voormiddag brengen we een bezoek aan
Kennedy Space Center (Nasa) met indrukwekkende 3D-films. We nemen ook
plaats in een shuttle en beleven een lancering. Facultatief middag- en avondmaal. Vertrek rond 18u00 voor overnachting in hotel Ramada Kissimmee.
Dag 13
Ontbijt in het hotel en vrije voormiddag. Facultatief middagmaal. Vertrek rond
13u00 naar Airport Orlando. In de namiddag vertrek via Washington naar
Zaventem waar we in de ochtend toekomen.
Dag 14
Aankomst voorzien rond 08u00 in Zaventem.
Een autocar van De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.
Kennedy Space Center (Nasa)

attracties onder begeleiding van Eddy.
Facultatief middagmaal in het park (sandwich, pizza of snack).
We wonen ook de Parade bij. Overnachting in hotel.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T
• lijnvluchten BrusselWashington-New YorkOrlando-Brussel
• alle transfers gedurende
de volledige reis
• verblijf in goede hotels
(type superieur)
• logies met ontbijt
gedurende de volledige
reis
• volpension tijdens de
4-daagse cruise naar de
Bahama’s (excl. dranken)
• 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
• nederlandstalige
begeleiding vanaf België
• voorreisvergadering 1
maand voor afreis
• in samenwerking met
Organizacion Royal.
• 23 kg bagage p.p.
• 10 kg handbagage p.p.
Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven
• facultatieve uitstappen
• dranken bij de maaltijden
• middag- en avondmalen
gedurende de rondreis
• fooien personeel USA:
± 10% van het bedrag

•
•
•
•
•

fooi chauffeur: $ 3 p.p.
fooi kruier cruise:
$ 5 p.p.
facultatieve excursie op
de Bahama’s: $ 30 p.p.
toeslag éénpersoonskamer: € 495
annulatie- en reisbijstandsverzekering

OPGELET:
• Minimum: 15 personen
• Maximum: 30 personen
Reisdocumenten:
• internationale reispas
(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 op datum
29 november 2016.
Bij eventuele
koerswisselingen zal,
indien nodig, de prijs
aangepast worden.
(€ 1 = $ 1,070)
Munteenheid:
• USD cash, gebruikelijke
kredietkaarten
Elektriciteit:
• 110V/120V.
Verloop- of wereldstekker is noodzakelijk.
Plaatselijke tijd:
• Belgische tijd - 6 uur
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CU BA

ONTDEK DE PAREL VAN DE CARAÏBEN

12 DAG EN

Dag 1 Brussel - Varadero - Havana
We rijden met de bus naar Zaventem voor onze vlucht naar

Cuba staat bekend om de Caribische sferen, het levendige karakter,
oude nostalgische auto’s, salsamuziek, kleurrijke huisjes en gebergten.
Ook de Cubaanse sigaren zijn wereldbekend.
Overal in het land zie je tabaksvelden.
Cuba heeft ook nog een van de mooiste stranden ter wereld.

Varadero. Bij aankomst reizen we onmiddellijk door naar Havana.
Er is geen middagmaal voorzien. Avondmaal en overnachting.
Dag 2 Havana - Viñales - Havana
Ontbijt. Rit naar de stad Viñales voor een bezoek aan een
sigarenfabriek en de prachtige Viñales-vallei. Een natuurwonder met

Klinkt dat allemaal als muziek in de oren? Stap op het vliegtuig en
reis met ons mee door de Parel van de Caraïben.

onder meer de Mirador van Viñales, de Mural de la Prehistoria
(gigantische rotsschildering op een bergwand) en de Grot van de
Indiaan waar we een ondergrondse boottocht maken.
Middagmaal in de omgeving. Avondmaal en overnachting.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ bezoek aan wereldstad Havana
✔✔ 2 dagen strandverblijf in luxehotel
✔✔ verwelkoming op de finca van de familie Correa

Dag 3 Havana
Na het ontbijt maken we een wandeling in het historische centrum
van Havana met zijn prachtige koloniale architectuur. Middagmaal in
het oude centrum. Rit tot aan het moderne gedeelte, met onder
meer het Plein van de Revolutie en het centrale park met het

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

standbeeld van John Lennon. Bezoek aan het museum van de
Havana Club rum, met rondleiding en degustatie.
Avondmaal en overnachting. 's avonds de mogelijkheid om met
Vinales

oldtimers rondrit te maken in Havana.
Dag 4 Havana
Ontbijt. We genieten van een vrije dag in Havana. Wie wil kan een
bezoek brengen aan oud Havana (transfer heen en terug is
inbegrepen). Avondmaal en overnachting.
Dag 5 Havana - Cárdenas - Cienfuegos - Topes de Collantes
Ontbijt. We tekken naar Cárdenas waar we de suikertoer maken,
die volledig in het teken staat van de suikerrietplantages. Eerst
bezoeken we het José Smith Comas museum. Bezoek plantage
met een demonstratie van hoe het suikerriet bewerkt wordt met een
machete. Vervolgens krijgen we de kans om te proeven van de
Guarapa, een sap dat van het suikerriet gemaakt wordt. Als
aandenken krijgen we twee flessen rum mee. Om af te sluiten volgt
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er nog een tochtje in een oude stoomtrein met locomotief over de
sporen van Cárdenas. Middagmaal in de toeristische boerderij

Hotel Blau Varadero****

Fiesta campesina. 's Middags rijden we verder naar
Topes de Collantes. Onderweg maken we een tussenstop in
Cienfuegos, de Parel van het Zuiden, waar we een wandeling
maken door de straten en in Parque Central.
Avondmaal en overnachting in Topes de Collantes.
Dag 6
Topes de Collantes - Trinidad - Topes de Collantes
Ontbijt. Transfer naar Trinidad waar we het historische centrum ontdekken. Wandeling langs de Plaza Mayor en in de
pittoreske steegjes. Daarna bezoek aan de Mirador del Valle
de los Ingenios en de toren van Manaca Iznaga. Middagmaal
in een typisch restaurant. Vrije tijd om het prachtige centrum
te verkennen. Terugreis naar Topes de Collantes voor een
bezoek aan la Casa del Café. Avondmaal en overnachting.
Dag 7
Topes de Collantes - Cubaans bergmassief - Santa Clara
Ontbijt. Daarna brengt een rit per 6x6 ons naar de Cubaanse
bergen waar we kunnen genieten van de prachtige berglandschappen met een rijke fauna en flora. Vrije tijd om te baden
in een natuurlijk bassin. Middagmaal in een typisch restaurant. Doorreis naar Santa Clara. Avondmaal en overnachting.
Dag 8 Santa Clara - Cárdenas - Varadero
Ontbijt. Panoramische rondleiding in Santa Clara. Daarna
gaan we verder naar Cárdenas met middagmaal onderweg.
Voor we de stad verkennen, maken we kennis met de familie
Datum

17 oktober
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
Vertrek
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
Duur
12 dagen
Vroegboekkorting € 30 p.p.

€ 2.180 p.p.

Correa in hun Finca of landgoed.
Daar worden we verwelkomd door de
Correa's, die ons uitleg geven over hun ecocultureel
project. We zien onder meer hoe ze aardewerk uit keramiek maken.
Daarnaast kunnen we proeven van verschillende soorten fruit
en natuurlijke producten. Daarna 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 hebben we nog wat vrije tijd, voor we naar Varadero vertrekken.
Transfer naar hotel Blau Varadero**** voor het strandverblijf.
Avondmaal en overnachting in Hotel Blau Varadero****.
Dag 9 en 10 Varadero
Vrij verblijf in Hotel Blau Varadero****.
We kunnen er genieten van zon, zee en strand.
Dag 11 Varadero - Brussel
Ontbijt en transfer naar de luchthaven van Varadero voor de terugvlucht naar
Zaventem.
Dag 12 Brussel
Aankomst in Brussel.
Een autocar van De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

TIPS
✔✔ Voorzie stevige schoenen want de gids toont ons 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 hierover info bij uw bank.
✔✔ Muggenmelk is geen overbodige luxe.
✔✔ Voorzie u van een elektrische adapter.

Blau Varadero is ongetwijfeld één van de beste strandhotels van
Cuba. Genieten… dat doe je ongetwijfeld als je kennis maakt
met het ruime aanbod aan animatie, de lekkere keuken, de ruime
kamers, het zwembad en de vele oases van rust die verspreid zijn
over heel het resort. En dan is er nog de onberispelijke service,
die een zorgeloze vakantie garandeert! Het hotel is onmiddellijk
aan het strand gelegen, op 10 km van Varadero. Geniet van de
All-in Gold formule! Er is een hoofdrestaurant met buffetten,
2à-la-carterestaurants: internationaal en Tex-Mex, Grillrestaurant
en tal van bars. Alle kamers beschikken over badkamer, airco,
telefoon, satelliet-tv, minibar (gratis), koffie en theefaciliteiten,
safe (gratis) en balkon of terras.
Onze service:
• vluchten BrusselVaradero 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
volpension (vanaf dag 1
tem dag 8)
• 3 nachten verlenging in
ALL-INCLUSIVE
hotel*****
• Nederlandstalige
begeleider
• alle uitstappen en
activiteiten zoals vermeld
in het programma
• verblijf tijdens de rondreis
in middenklasse-hotels
• bezoeken met
Nederlandstalige gids
• Fuel Protection
• vervoer per bus met airco
• een toeristenkaart of
visum is verplicht en
inbegrepen
• in samenwerking met Tui

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven
• niet vermelde maaltijden
• dranken tijdens de
rondreis
• avondrondrit oldtimer
• vluchtdagen onder
voorbehoud van
definitieve vluchtplanning
• Toeslag éénpersoonskamer: € 390
Het is verplicht voor Cuba een
geldige reis- en bijstandsverzekering af te sluiten.
Reisdocumenten:
• Internationaal paspoort,
6 maanden geldig na
retour
Munt:
• Cubaanse peso
€ 1 = ± CUC 1,38
Inentingen:
• geen inentingen vereist
Plaatselijke tijd:
• Belgische tijd -6 uur
PS: Minimuum
20 personen voor deze reis
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ALGEMEEN
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 bijstandsverzekering;
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 vertegenwoordigers 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 waardoor 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 -bemiddelaar, 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 gehouden 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.
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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 prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening 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 chartervlucht, 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 ondertekening 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 reisbemiddelaar 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 reiziger
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 reisbemiddelaar 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 reisbemiddelaar of De Globetrotter van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel 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 artikel 11.
Artikel 11: Verbreking door De Globetrotter vóór afreis
1. Indien De Globetrotter, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt, wegens 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
kwaliteit, 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 schadeloosstelling 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 inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden 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

Het adres van de Geschillenkommissie Reizen vzw is: North Gate 3, E. Jacqmainlaan 154, 1210 Brussel.

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 Globetrotter 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 alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet De Globetrotter hem een gelijkwaardig 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 omstandigheid, 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, overeenkomstig 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 onverminderd 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 vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun funktie, evenzeer aansprakelijk 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 Globetrotter 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
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 annuleringskosten vergoed worden met een minimum van 100,- euro. Bij wijziging van een lijnvlucht zijn,
ongeacht de datum van annulering, de door de luchtvaartmaatschappij bepaalde kosten
verschuldigd, indien deze hoger zijn dan de hierboven genoemde annuleringskosten.
Verzekering: Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen. Vergeet 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 dergelijke. 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 deelnemers. 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 annuleringskosten 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.

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 reiziger 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
reiziger 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 Globetrotter 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 minne
kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden 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 Geschillenreglement 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.
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 gehele of gedeeltelijke terugbetaling.
Verantwoordelijkheid reisorganisatie: Deze is enkel bemiddelaar tussen reizigers 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 gebeurtenissen 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 vervoerder 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.
- Wettelijke borgtocht Verg. A. 9915,74 euro

MET JE VERENIGING NAAR
EEN CONCERT OF OP REIS?
Dat kan met reizen De Globetrotter. Kies een reis uit
deze brochure en reserveer onze bus op een door jou
gekozen datum. Ook dag- en kerstreizen zijn mogelijk.
Contacteer ons vrijblijvend. Wij geven je graag
informatie en helpen je bij het samenstellen van je
uitstap.

Vroegboekkorting

Dubbel beschermd, dubbel genieten

Ontspan.
U bent uitstekend
beschermd.

BOEK VÓÓR 28 FEBRUARI
EN GENIET VAN EEN MOOIE
KORTING*.

Allianz Global Assistance en Reizen De Globetrotter
stellen u de Exclusive Selection voor.
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.

*enkel geldig voor reizen
waarbij dit vermeld staat.

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.
Europa : 6,5% van de totale reissom
Wereldwijd : 8% van de totale reissom
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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
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Een probleem onderweg?
Bel ons noodnummer

GARAGE DE GLOBETROTTER

Clemence Dosschestraat
9800 Deinze
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De centrale vertrekplaats: Clemence Dosschestraat 50 - 9800 Deinze

PARKEREN

09 386 57 15

Tolpoortstraat 34
9800 Deinze
tel. 09 386 12 97
reizen@deglobetrotter.be
www.deglobetrotter.be
Verg. A5395

