
V L I E G R E I Z E N

C I T Y T R I P SB U S R E I Z E N

ZOMER 2018

A C T I E V E  V A K A N T I E S

N E D E R L A N D S T A L I G E B E G E L E I D I N G



BUSREIZEN
LIGURIË EXCURSIE PROGRAMMA 01/06 - 09/06/2018 18

NOORWEGEN EXCURSIE PROGRAMMA 12/06 - 21/06/2018 26

ITALIAANSE MEREN EXCURSIE PROGRAMMA 03/07 - 10/07/2018 20

TIROL EXCURSIE EN GENIETEN 15/07 - 21/07/2018 6

DORDOGNE EXCURSIE PROGRAMMA 27/07 - 02/08/2018 16

ZWITSERLAND EXCURSIE PROGRAMMA 28/07 - 03/08/2018 10

PRAAG NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA 09/08 - 13/08/2018 5

BERLIJN EXCURSIE PROGRAMMA 13/08 - 17/08/2018 28

POLEN EXCURSIE PROGRAMMA 15/08 - 24/08/2018 24

ANDORRA EXCURSIE PROGRAMMA 24/08 - 01/09/2018 22

ZWITSERLAND EXCURSIEREIS 01/09 - 08/09/2018 10

BRETAGNE EXCURSIE PROGRAMMA 15/09 - 21/09/2018 12

CORSICA EXCURSIE PROGRAMMA 16/09 - 25/09/2018 14

LIGURIË EXCURSIEVAKANTIE 20/09 - 29/09/2018 18

SALOU RUSTVAKANTIE 28/09 - 07/10/2018 33

DE MOEZEL, RIJN, SAAR & LAHN BOOTTOCHTEN EN GENIETEN 15/10 - 19/10/2018 30

WENEN NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA 29/10 - 03/11/2018 8

VLIEGREIZEN
CYPRUS & NOORD CYPRUS EXCURSIEPROGRAMMA

RUSTVAKANTIE

19/05 - 26/05/2018
50

DE BALEAREN EXCURSIE PROGRAMMA 19/05 - 28/05/2018

20/10 - 29/10/2018
34

ANDALUSIË EXCURSIE PROGRAMMA 01/06 - 10/06/2018

07/09 - 17/09/2018
42

PORTUGAL EXCURSIE PROGRAMMA 21/06 - 24/06/2018 46

AZOREN EXCURSIE PROGRAMMA 25/06 - 02/07/2018 48

IJSLAND EXCURSIE PROGRAMMA 01/07 - 10/07/2018 52

ST. PETERSBURG & MOSKOU EXCURSIE PROGRAMMA 01/08 - 07/08/2018 54

CANADA EXCURSIE PROGRAMMA 06/08 - 20/08/2018 60

GRIEKENLAND NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA 02/10 - 09/10/2018 62

USA  + CRUISE BAHAMAS EXCURSIE PROGRAMMA 06/11 - 19/11/2018 58

VERENIGDE EMIRATEN NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA 10/11 - 17/11/2018 56

 

VROEGBOEKKORTING
BOEK VÓÓR 5 MAART 2018 
EN GENIET VAN EEN
MOOIE KORTING*.
*enkel geldig voor reizen waarbij dit vermeld staat.

Krijg je jouw documenten 
liever per mail? 

Geef ons je e-mailadres en 
we sturen ze meteen door. 

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



 

BIJ ONS KAN JE 
TERECHT VOOR ALLE 
TOUROPERATORS 

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

ACTIEVE REIZEN PER VLIEGTUIG
LANZAROTTE WANDELVAKANTIE 10/03 - 17/03/2018

06/10 - 13/10/2018
40

MALLORCA FIETSVAKANTIE 07/04 - 14/04/2018

05/05 - 12/05/2018

12/05 - 19/05/2018

08/09 - 15/09/2018

36

MENORCA WANDEL & RUSTVAKANTIE 24/04 - 31/04/2018

20/10 - 27/10/2018
38

PORTUGAL WANDELVAKANTIE 13/05 - 20/05/2018 44

ACTIEVE REIZEN MET DE AUTOCAR
WILLINGEN WANDELVAKANTIE 15/07 - 22/07/2018 32

Bij Reizen De Globetrotter boek je 

met een gerust hart je reis bij je favoriete touroperator.

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. 

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 www.deglobetrotter.be

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. 

REIZEN DE GLOBETROTTER
maandag tot vrijdag 
09u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00
zaterdag 
09u30 - 12u00 en 14u00 - 17u00 (tot 12 maart 2018)
09u30 - 12u00 (vanaf 13 maart 2018)
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INHOUD  
WEES ER SNEL BIJ EN RESERVEER DE BESTE PLAATSEN OP DE BUS EN GENIET VAN ONZE VROEGBOEKKORTINGEN



REIZEN DE GLOBETROTTER
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. 

• 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 eventu-

ele nalatigheid. 

Rookvrije bussen 

Het is verboden om te roken aan 

boord van de bus, zowel voor de chauffeur als 

voor de passagiers. We lassen regelmatig rook-

haltes in. 

Ervaren chauffeurs

Onze ervaren chauffeurs laten je zorgeloos genie-

ten van je vakantie. Met hun vakkennis, rijvaar-

digheid, behulpzaamheid en vriendelijkheid zijn zij 

het visitekaartje van onze firma.

Reisleiders

Onze reisleiders zorgen altijd voor een deskundi-

ge uitleg en geven je nuttige tips over de 

bezienswaardigheden. Ook met specifieke vra-

gen kan je bij hen terecht. Ze helpen je met veel 

plezier verder en zorgen nauwgezet voor het wel-

slagen van jouw vakantie.

Extra reisleiders 

Op sommige bestemmingen zorgt Reizen De 

Globetrotter voor gespecialiseerde, plaatselijke 

gidsen die je nog meer uitleg geven. We probe-

ren zoveel mogelijk Nederlandstalige gidsen in te 

schakelen.

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. 

Wandel- en fietsvakanties

Ook dit jaar bieden we actieve vakanties aan. Dit 

zijn geen wedstrijden maar zorgvuldig doordach-

te 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. 

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 inte-

resse gewekt? Doe het later nog eens over en 

neem je tijd om er dieper op in te gaan. 

Vliegreizen en verblijfsvakanties 

Teken je hierop in, dan bereik je je bestemming 

op dag 1 of 2. We organiseren zorgvuldig uitge-

kozen en voorbereide uitstappen waaraan je vrij-

blijvend kan deelnemen. Bij de meeste reizen 

zorgen we voor een begeleider ter plaatse of van 

bij je vertrek in Deinze.

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 selec-

teerde een aantal trips naar culturele steden. We 

bezichtigen er de belangrijkste bezienswaardig-

heden, 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 suc-

cesreizen? Kunst en cultuur, prachtig natuur-

schoon, culinaire genoegens, het bruisende leven 

of mogelijkheid tot shopping. We laten je intens 

genieten van wonderlijke en fascinerende gebie-

den. 
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REIZEN DE GLOBETROTTER RESERVATIE
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.

www.deglobetrotter.be

Busreizen Rustvakantie

Bootreizen Wandelvakantie

Vliegreizen Fietsvakantie

Audio systeem Skivakantie

Bagagetips

De ruimte in onze autocar 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 fac-

toren: 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, 

bvb. als je het actief pakket niet neemt.

Wij stellen ons altijd in de plaats van onze reizi-

gers 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 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 hoogdringend-

heid. 

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.
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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.

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: 
Clemence 
Dosschestraat 50 
9800 Deinze 

Stal je auto 
GRATIS en VEILIG

en vertrek met een 
gerust gevoel op reis.

54

GROTE OVERDEKTE GARAGE PRAAG 5 DAGEN DE GOUDEN STAD



Praag is een stad met méér dan één miljoen inwoners. Het is het 

centrum vanTsjechië voor economie. De kunst en de cultuur heeft hier 

elke eeuw zijn sporen nagelaten.

Pittoreske straatjes, statige barok en renaissance gebouwen wisselen 

mekaar af met romantische, gotische panden en deftige art-nouveaux 

paleizen. Praag is een stad met eigen sfeer, die ook, vertolkt wordt 

in de boeken van Kafka, de symfonieën van Mozart, Dvorak en 

grootmeester Smetana. Deze stad is echt een bezoek waard.

HOOGTEPUNTEN

 ✔ Praag heeft het grootste burchtcomplex ter wereld

 ✔ De Karelsbrug 600 jaar oud is, een waar icoon van Praag met de 

prachtige barokke beeldengalerij

 ✔ De astronomische klok uit 1410 is de op twee na oudste in de wereld 

die nog werkt.

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

Alle ruime kamers beschikken over een bad, douche, toilet, 

tv minibar en airco. ’s Morgens geniet je van een ontbijtbuffet 

en ’s avonds van een verzorgd buffet of 3- gangenmenu. De 

middagmalen zijn verzorgde tweegangen- maaltijden.

Dag 1

We vertrekken uit Deinze en rijden via Keulen - Frankfurt en Würzburg. Vrij mid-

dagmaal. Verder naar Nürnberg om nadien de Tsjechische grens te bereiken. Via 

Plzen rijden we naar Praag. Avondmaal en overnachting in Hotel Panorama****.

Dag 2

Ontbijtbuffet. We rijden naar de Praagse burcht en Hradcany voor een bezoek aan 

de indrukwekkende bibliotheek van het Strahov klooster. Verder wandelen we via 

het paleis naar de burcht met bezoek aan de St. Vitus kathedraal, het koninklijk 

Paleis, de St. Joris Basiliek en het Gouden straatje. Lunch. Na de lunch zetten we 

onze wandeling verder via Mala Strana en de St. Nicolaas kerk en de Karlsbrug. 

Dit is de meest typische brug van Praag. We wandelen ook over het mooiste oud 

plein van Praag met zijn beroemd uurwerk en de Tynkerk. Avondmaal en over-

nachting in Hotel Panorama****.

Dag 3

Ontbijtbuffet. We gaan naar het Wenceslas plein, waar Jan 

Palach in 1969 zichzelf in brand stak als protest tegen de 

Russische bezetter. We wandelen via de Kruittoren en het 

historisch belangrijk Representatiehuis in Art Deco stijl. De 

wijk Josefov is belangrijk wegens het Joodse kerkhof. We 

gaan ook één van de synagogen bezoeken. We nemen het 

middagmaal op het schip dat de Moldau op en neer vaart. 

Een ware belevenis! Nadien voorzien we vrije tijd om indivi-

dueel de stad te bezoeken. Avondmaal en overnachting in 

Hotel Panorama****.

Dag 4

Ontbijtbuffet. Vandaag verlaten we Praag en bezoeken we 

het kasteel Karlstein. Het kasteel is één van de meest 

bekendste bouwwerken in Tsjechië. Na een kleine klim 

bereiken we het indrukwekkende kasteel. Middagmaal aan 

de voet van het kasteel. Nadien terug naar Praag voor 

sightseeing of te kuieren in deze mooie stad of op eigen 

houtje verder nog de stad te verkennen.

Avondmaal en overnachting in Hotel Panorama****.

Dag 5

Ontbijtbuffet. Vandaag nemen we met spijt afscheid van de 

gouden stad. De reisroute verloopt zoals de heenreis met 

de nodige stops. Vrije lunch. Terug naar Deinze via de ver-

schillende afstapplaatsen.

Onze service: 
• Reis per luxe autocar;
• Kamers met bad/douche, 

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

avondmaal dag 1 t.e.m 
dag 5;

• Uitstappen naar Praag 
en Karlstein;

• Boottocht op de Moldau 
met middagmaal en 
drank;

• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en 

reisleider blijven bij u 
gedurende de ganse 
reis;

• Nederlandstalige reis-
leider in Praag.

Niet inbegrepen: 
• Drank aan tafel in het 

hotel en tijdens de lunch;
• Middagmaal dag 1 en 

dag 5;
• Inkomgelden, metro, 

 liften en bezoeken zoals 
gepland in het 
 pro gramma: € 50 p.p.;

• Persoonlijke uitgaven;
• Eénpersoonskamer toe-

slag: € 125,-
• Annulatie- en bijstands-

verzekering.

Reisdocumenten: 
• geldige identiteitskaart

Munteenheid:
• Tsjechische kroon -  

€ 1 = 25,56 CZK

Hotel Panorama****

€ 585 p.p.

Datum 9 augustus 
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 5 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

nieuw
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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. 

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.

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 voormid-

dag. 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 mid-

den 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*****.

Dag 3

Ontbijtbuffet. We rijden langs de Bodensee naar Friedrichshafen 

voor een bezoek aan het prachtige luchtvaartmuseum en het impo-

sante 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 verras-

singsdiner in een boerderij met nadien mogelijkheid tot dansen. 

Overnachting in Hotel St. Arlberg Hospiz*****.

HOOGTEPUNTEN

 ✔ een rijke geschiedenis en cultuur

 ✔ Oostenrijkse sfeer en ambiance 

 ✔ heerlijke feestmaaltijden met een prijs voor de beste hobbykok

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

V
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TIROL 7 DAGEN OOSTENRIJK AMBIANCE IN HET HART VAN DE ALPEN



Hotel St. Arlberg Hospiz*****

Dag 6

Uitgebreid ontbijt-

buffet. Via Garmisch-

Partenkirchen bereiken we Etthal.

Bezoek aan het Schloss Linderhof, dit is het kleinste van 

de drie kastelen dat in opdracht van Lodewijk II van Beieren werd 

gebouwd met aansluitend een lunch. 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*****.

Dag 7

Na het ontbijt reizen we via Feldkirch, Bazel en Arlon terug naar Deinze en 

de verschillende afstapplaatsen.

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 5 

Na het ontbijtbuffet vertrekken we naar de rivier de 

Lech om op forel te vissen. Deze worden ter plaatse klaarge-

maakt 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*****.

Onze service:

• reis per luxe-autocar

• kamers met bad/dou-

che, 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 ver-

meld in het programma

• volgorde programma 

kan wijzigen in samen-

spraak 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 uit-

stappen

• persoonlijke uitgaven

• toeslag éénpersoons-

 kamer: € 125

• annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro
Datum 15 juli 
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 7 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 870 p.p.
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TIROL 7 DAGEN OOSTENRIJK AMBIANCE IN HET HART VAN DE ALPEN



Muziek, Nostalgie en cultuur hand in hand.

Wenen, de stad van Strauss en de legendarische keizerin 

Sissi. Een schitterende stad met prachtige barokke gebouwen, paleizen, 

theaters, gezellige koffiehuizen en wijnkelders, kortom … de trip voor 

romantische zielen.

Dag 1

Onze luxueuze bus brengt ons via Aachen, Keulen, Frankfurt, 

Nurnberg en Regensburg naar Iggensbach.

Avondmaal en overnachting in Hotel****Superior.

Dag 2

Ontbijtbuffet. We volgen de Donau richting Passau - Linz - Sankt 

Pölten tot in Wenen. We bezoeken de stad zodat we al een eerste 

indruk hebben. We passeren voorbij de Hofburg, stadhuis, 

Parlement, Staatsopera, Karlskirche, musea. 

Nadien gaat het richting van het Hotel voor avondmaal en overnach-

ting in Hotel****Superior.

Dag 3

Ontbijtbuffet. We wandelen langs de mooiste plekjes van de stad. In 

de namiddag gaan we op de koffie bij Sacher. Natuurlijk mag een 

Sachertaartje niet ontbreken. Nadien bezichtigen we de schatkamer 

en keizerlijke kamer, van tafel en zilvergerei in de Hofburg. Een 

bezoek aan de stephansdom met zijn keizerscrypte staat op het 

programma tijdens onze stadswandeling. Nadien gaan we ’s avonds 

naar Sound of Vienna waar we in het prachtige Kursalon het avond-

maal gebruiken en nadien het concert van Mozart en Strauss beluis-

teren. Een enig kader met schitterende muzikanten. 

Overnachting in Hotel****Superior.

Dag 4

Ontbijtbuffet. We beginnen de dag met een bezoek aan het sprook-

jeskasteel van Schönbrunn, eertijds zomerresidentie der 

Habsburgers. Mis ook het koetsenmuseum niet. Na ons bezoek 

gaat het terug van de binnenstad. We rijden ook nog voorbij het 

hundertwasser haus me zijn grillige lijnen en mozaïeken, het Prater 

met zijn Riesenrad en het slot Belvedere. Nadien nog wat vrije tijd 

om op eigen houtje rond te kuieren in de winkelstraten van Wenen 

of te genieten van een Wiener Kaffee. Avondmaal en overnachting in 

Hotel****Superior.
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HOOGTEPUNTEN

 ✔ koffie drinken een traditie is, en Wenen meer dan 550 “kaffeehäuser” 

heeft

 ✔ Oostenrijk meer dan 6 miljoen mensen heeft per jaar

 ✔ Sacher de gekendste taart is van Oostenrijk

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

nieuw
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Hotel****Superior
In dit luxe hotel in Wenen beschikken alle luxe kamers over 

bad, douche, toilet, TV, wifi. 's Morgens geniet je van een 

uitgebreid ontbijtbuffet. Er is ook lactose en glutenvrij aanbod. 

en 's avonds is er een 3-gangenmenu of een buffet. Er is 

tevens een wellness en fitnes ruimte.

Onze service:

• Reis per luxe autocar;

• Logies in 4-sterren-

Hotels;

• Half pension vanaf het 

avondmaal dag 1 tot het 

ontbijt van dag 6;

• Speciale avond met 

4-gangendinner in het 

Kursalon;

• Strauss en Mozart con-

cert in het Kursalon;

• Alle rondritten in Wenen;

• Sachertaart en koffie bij 

Sacher;

• BTW en baantaksen;

• Ervaren chauffeur en 

reisleider blijven bij u ter-

plaatse.

Niet inbegrepen:

• Drank aan tafel;

• Persoonlijke uitgaven;

• Inkomgelden beziens-

waardigheden volgens 

programma: € 45 p.p.;

• Middagmalen;

• Eénpersoonskamer 

 toeslag: € 145,-;

• Annulatie- en bijstands-

verzekering

Reisdocumenten:

• geldige identiteitskaart 

Munteenheid: 

• euro

Datum 29 oktober
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 6 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

€ 675 p.p.

Dag 6

Ontbijtbuffet. Over Regensburg, Nurnberg, Frankfurt en Keulen 

gaat het richting Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Dag 5

Ontbijtbuffet. We verlaten Wenen en rijden richting Melk waar 

we een bezoek brengen aan de beroemde Benediktiner abdij, 

een indrukwekkend bouwwerk in barokstijl. Nadien gaat het 

via de autostrade richting Passau naar Regensburg. 

Avondmaal en overnachting in Hotel****.
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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

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

Dag 1

Onze luxueuze bus brengt ons via Luxemburg en Bazel naar 

Hergiswil. Dit stadje ligt aan een baai van het Vierwoud-

stedenmeer, 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****.

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 uitzicht-

plateau. 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****.

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 

Lu
ze

rn

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!
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Onze service:

•  reis per luxe-autocar;

• halfpension vanaf het 

avondmaal op dag 1 tot 

het ontbijt op dag 8;

• 1 feestmenu en op de 

andere avonden keuze 

voor het hoofdgerecht 

en dessert;

• kamers met bad/dou-

che, toilet, internetver-

binding, satelliet-tv;

• btw en baantaksen;

• vrij gebruik van alle spa- 

faciliteiten van het hotel;

• vrij gebruik van alle 

bergbanen, liften en trei-

nen zoals beschreven in 

het programma- waarde 

pass € 325 p.p.

• wandelkaart van de 

omgeving;

• diploma bij terugreis;

• ervaren chauffeur en 

gids blijven de hele reis 

ter plaatse. 

Niet inbegrepen:

•  drank en persoonlijke 

uitgaven

•  alle middagmalen

•  toeslag éénpersoons-

 kamer: € 130

•  annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering

Reisdocumenten:

•  geldige identiteitskaart

Munteenheid:

•   Zwitserse frank en euro: 

€ 1 = CHF 1,08 

SeeHotel Pilatus****

Het hotel is mooi gelegen aan de oever van het Vierwoud-

stedenmeer. 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. 

€ 1.195 p.p.

Datum 28 juli en 1 september
Vertrek Deinze 06u00 - Garage De Globetrotter
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

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****.

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.
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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. 

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

kerken en monumenten.

Dag 1

We reizen met onze luxueuze bus doorheen Picardië en Normandië 

naar Quimper, met de nodige stops onderweg. Avondmaal en over-

nachting in Hotel****.

Dag 2

Ontbijtbuffet. In de voormiddag rijden we naar het indrukwekkendste 

uitzichtpunt van Bretagne: la Pointe du Raz. Deze plek vormt de 

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 over-

nachting in Hotel****.

Dag 3

Na het ontbijtbuffet brengen we een bezoek aan het schiereiland 

Crozon. Dit biedt ons prachtige vergezichten en gezellige kuststad-

jes. We maken een rondrit langs onder meer de Pointe de Penhir en 

de rijen menhirs van Lagatjar. Aansluitend gaan we naar de bad-

plaats 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

Na het ontbijtbuffet maken we een rondrit in “La Légende” of “Le 

pays des Abers”, het noord-westen van Bretagne. We verlaten Brest 

rijden naar het noorden, richting Plouescat. We komen in de streek 

van de groententeelt. We laten Plouescat achter ons en zetten koers 

richting de Baai van Plouescat.We bereiken Meneham, een soort 

Bokrijk. Maar ook het strand met zijn vele ruige rotsen en zandstro-

ken zijn aantrekkelijk. Tevens vind je er “restanten” van verbrande 

algen, getuigen van vroegere algenoogsten door “les goémoniers”. 

Via Meneham verder westwaarts tot voorbij Plouguerneau bij de 

monding van de “Aber Wrac’h”. Nadien keren we terug naar Brest 

voor een vrije namiddag. Avondmaal en overnachting in Hotel****.

Dag 5

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

brengen we een bezoek aan Algoplus, een bedrijf dat zeewieren 

Hoogtepunten

 ✔ bezoek aan één van de mooiste dorpjes van Frankrijk

 ✔ indrukwekkend uitzichtpunt aan het Kanaal en de Atlantische 

Oceaan

 ✔ gezellige kuststadjes en authentieke cultuur

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

 kamer: € 305 p.p.;

• annulatie- en

 reisbijstandsverzekering

Reisdocumenten:

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

Datum 15 september
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 7 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 805 p.p.

Dag 6

We genieten van het 

ontbijtbuffet en rijden dan naar Perros-

Guirec. Vanop het strand wandelen we langs één 

van de mooiste paden van Bretagne doorheen een uitzonder-

lijk mooie natuur naar Ploumanach, gekend om z’n roze granieten rots-

formaties. In de namiddag rijden we door naar Caen voor avondmaal en 

overnachting in Hotel***.

Dag 7

Ontbijtbuffet. In de voormiddag brengen we nog een bezoek aan Caen. 

Nadien brengt onze luxe autocar ons via de Pont de Normandie, Amiens, 

Arras en Lille terug naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

oogst en verwerkt in voeding en cosmetica. Aansluitend ver-

kennen we de stad en genieten we van een rit met een toeris-

tisch 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 vis-

sersleven van vroeger. We genieten van een boottocht op Iles 

de Bâts. Avondmaal en overnachting in Hotel****.
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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. 

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.
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Dag 1

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

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 - Chanas - Marseille

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 

vroeger in verschillende Provençaalse dorpjes uitbeeldt. Daarna rij-

den we verder naar Marseille waar we inschepen. Avondmaal aan 

boord en overnachting in een tweepersoons-buitenkajuiten.

Dag 3 Ajaccio - Sartène - Porto - Vecchio

Ontbijt. We komen aan in Ajaccio, de geboortestad van Napoleon. 

We bezoeken de grootste stad van het eiland en laten u de sfeer 

opsnuiven van de statige herenhuizen in de eeuwenoude straatjes. 

We verlaten de hoofdstad van Corsica naar het middeleeuwse 

Sartène, gelegen op een adembenemende rots. Middagmaal. 

Bezoek aan dit stadje en nadien gaat het via de Glof van Roccapina 

naar Porto Vecchio, vaak de mooiste stad van Corsica genoemd. 

Avondmaal en overnachting in Hotel***.

Dag 4 Porto-Vecchio - Col de Bavella

Ontbijt. Vanuit Porto Vecchio maken we een uitstap naar het 

Massief van Bavella, ook wel de Corsicaanse Dolomieten genoemd. 

We rijden langs het stuwmeer en door het bos van Ospédale met 

reusachtige granietrotsen. Op de mooiste col van Corsica, “Col de 

Bavella”, krijg je een schitterend uitzicht op de beroemde “Aiguilles 

de Bavella”. Langs de smalle weg rijden we naar een andere belang-

rijke stad in Corsica, Sartène, gelegen op een adembenemende 

rots. Na het middagmaal brengen we een bezoek aan de stad. 

Nadien gaat het verder naar onze verblijfplaats Porto Vecchio. 

Avondmaal en overnachting in Hotel***.
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HOOGTEPUNTEN

 ✔ prachtige berglandschappen met indrukwekkende uitzichten

 ✔ zuiderse sfeer en zon

 ✔ boottocht met adembenemend zicht op de kalkrotsen

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

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.

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. 

1514

CORSICA 10 DAGEN FRANKRIJK ZUIDERSE SFEER IN EEN PRACHTIG BERGLANDSCHAP



Hotels in Corsica***

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.

Dag 5 Porto-Vecchio - Bonifatio

Na het ontbijt maken we een uitstap naar Bonifacio, gelegen 

op hoge kalkrotsen. Flaneren door de steegjes is een beleve-

nis vanwege het prachtige uitzicht op de straat van Sardinië. 

We maken een boottocht langs de steile krijtrotsen 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 Porto-Vecchio - Calvi

Ontbijt. We verlaten Porto Vecchio en nemen een schilderachtige 

weg met prachtige panorama’s en pittoreske dorpjes. 

Middagmaal in een streekrestaurant. Nadien gaat het verder 

door de Castagnicciastreek naar Ponte Leccia waar we richting 

I'lle Rousse - Calvi rijden. Avondmaal en overnachting Hotel***.

Dag 7 Calvi - Calenzana - San Antonino

Ontbijt. We bezoeken de bekende toeristische plaats Calvi, 

het Saint-Tropez van het eiland, met gezellige winkelstraten, 

een mooie promenade en een levendig jachthaventje. 

Middagmaal. Rondrit door de Balagne naar fraai gelegen dor-

pen zoals Calenzana, een sfeervol stadje middenin olijf- en 

amandelgaarden, en het dorpje Sant’Antonino, gelegen op 

een arendsnest. Avondmaal en overnachting in Hotel***.

Dag 8 Calvi - Porto

Ontbijt. We rijden naar Ponte Leccia en verder richting Scala 

di Regina en Calacuccia. Via een adembenemende weg 

 
Onze service:

• reis per luxe autocar;

• overtochten in 2-per-

soons buitencabine met 

douche en toilet;

• volpension vanaf het 

avondmaal dag 1 tot het 

ontbijt dag 10;

• kamer met bad/douche 

en toilet;

• boottocht langs de krijt-

rotsen in Bonifacio;

• toeristentreintje in 

Bonifatio;

• Ingang museum  

“la petite provence”;

• op de overtochten met 

de boot, avondmaal + 

ontbijtbuffet;

• btw en baantaksen;

• ervaren chauffeur en reis-

leider blijven de hele reis 

ter plaatse 

 Niet inbegrepen: 

• drank aan tafel

• persoonlijke uitgaven

• middagmalen dag 1 en 

dag 10 

• toeslag éénpersoons-

 kamer + kajuit: € 275 

• annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

langs het Forét d'Altone en Evisa 

bereiken we Porto. Middagmaal. We 

keren terug langs de indrukwekkende rotsformatie 

van de Calanche, één van de zeven wonderen van Corsica en 

de golf van Porto naar Calvi. Avondmaal en overnachting in Hotel***.

Dag 9 Calvi - Cap Corse - Bastia

Ontbijt. Langs de grootste kurkeikenbossen en de parelmoer witte stranden 

 rijden naar de Teghime Pass. Langs het wijngebied Patrimonio, met zijn 

 uitstekende rode, rosé en muskaatwijnen, maken we een rondrit op het ruige 

schier eiland Cap Corse. De weg loopt langs lieflijke kustplaatsen en grillige ber-

glandschappen. Middagmaal. Via het vissersdorpje Erbalunga bereiken we 

Bastia, een stad die veel te bieden heeft. Vooral rond het Bassin di Vieux port is 

het sfeervol. Daarna schepen we in en varen richting Marseille. Avondmaal met 

bediening aan boord en overnachting in een tweepersoons-buitenkajuiten.

Dag 10 Marseille - Deinze

We genieten van een ontbijt aan boord. Aankomst in Marseille. Daarna rijden 

we met de autocar via Lyon en Reims terug naar Deinze en de verschillende 

afstapplaatsen.

Datum 16 september
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.575 p.p.
C

o
l d

e 
B

av
el

la
1514

CORSICA 10 DAGEN FRANKRIJK ZUIDERSE SFEER IN EEN PRACHTIG BERGLANDSCHAP



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.

Wil je mee genieten van deze ongedwongen streek? We nemen je graag mee 

voor een onvergetelijke tocht doorheen dit mooie gebied.

Dag 1

Vanuit Deinze rijden we met onze luxueuze autocar via Orléans en 

Limoges naar St-Privat. Avondmaal en overnachting in hotel 

Auberge de la Xaintie***.

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 

bezoek begeven we ons naar Limoges voor het middagmaal. De 

stad is wereldwijd gekend voor zijn porseleinproductie. Avondmaal 

en overnachting in hotel Auberge de la Xaintie***.

Dag 3

Ontbijt. We bezoeken Gouffre de Padirac, één van de grootste geo-

logische bezienswaardigheden in Frankrijk. Deze druipsteengrot 

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

boottocht op de onderaardse rivier. Nadien rijden we richting 

Rocamadour voor een bezoek aan dit befaamde bedevaartsoord. 

Middagmaal. Het stadje hangt als het ware aan de rotsen vastge-

klonken. 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 hotel Auberge de la Xaintie***.

Dag 4

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 

Beaulieu 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 

hotel Auberge de la Xaintie***.
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HOOGTEPUNTEN

 ✔ bezoek aan het gekende bedevaartsoord Rocamadour

 ✔ rondvaart op de Dordogne met een gabare

 ✔ een onvergetelijke tocht met de Gentiane Express

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Auberge de la Xaintrie*** 

Dit driesterrenHotel ligt in het stadje Saint-Privat en beschikt 

over een buitenzwembad, hammam, 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.

Onze service:

• Reis per luxe-autocar;

• volpension vanaf het 

avondmaal op dag 1 tot 

het ontbijt op dag 7;

• wijnen bij het avondmaal 

à volonté, kaas en een 

koffie;

• welkomst aperitief;

• btw, verblijf- en baan-

taksen;

• ervaren chauffeur en 

reisleider blijven de hele 

reis ter plaatse. 

Niet inbegrepen:

• dranken aan tafel,  

be halve wijn bij het diner;

• uitstappen en inkom-

gelden zoals vermeld in 

programma;

• persoonlijke uitgaven;

• toeslag éénpersoons-

kamer: € 160;

• annulatie- en reisbij-

standsverzekering.

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

Datum 27 juli
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 7 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 935 p.p.

wandeling maken in een 

uniek kader tussen de kloven van 

de Vézèrerivier. We maken er kennis met de leis-

teengroeven en het beroep van leisteenhouwer. Avondmaal 

en overnachting in hotel Auberge de la Xaintie***.

Dag 7

Na het ontbijt rijden we via Limoges en Parijs terug naar Deinze, met de nodi-

ge stops onderweg.

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 verblijfs-

hotel. In de namiddag is er vrije tijd in het stadje. Avondmaal 

en overnachting in hotel Auberge de la Xaintie***.

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 
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Dag 1

Onze luxueuze autocar brengt ons via Luxemburg en Nancy naar 

Genéve voor avondmaal en overnachting in Hotel****.

Dag 2

Ontbijtbuffet. We reizen verder richting Torino naar Diana Marina. 

Check in en welkomstdrank. Avondmaal en overnachting in 

Hotel***S.

Dag 3 Diana Marina

Na het ontbijt ontspannen we tijdens een vrije dag in Diana Marina, 

waar we deze reis verblijven. We kunnen de omgeving verkennen 

en genieten aan het meer of aan één van de bars langs de prome-

nade. Avondmaal en overnachting in Hotel***S.

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 wijngaar-

den. Avondmaal en overnachting in Hotel***S.

Dag 5 Loano

Na het ontbijt bezoeken we Loano met z’n uitgestrekte zand-

strand, 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 Borgo omwille van zijn versterk-

te stadsmuur en de vele gebouwen uit de 15de tot 18de eeuw. 

vrije lunch. Daarna naar Finale Marina, waar zich de zandstranden 

en de mooiste palmbomen situeren. Avondmaal en overnachting 

in Hotel***S.

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. 

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

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Dag 6 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. 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 haven-

plaats en één van de mooiste plaatsen van de Italiaanse 

Rivièra. Door z’n sprookjesachtige omgeving is het een trek-

pleister voor de internationale jetset. Avondmaal en overnach-

ting in Hotel***S.

Dag 7 - Diana Marina

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 

Hotel***S.

Dag 8

Na het ontbijt verlaten we Diana Marina. Via de Tunnel van de San Bernard 

rijden we naar Colmar waar we overnachten. Avondmaal en overnachting in 

Hotel***.

Dag 9
Ontbijt. Vanuit Colmar gaat het naar Straatsburg, Metz, Luxemburg en de 
verschillende afstapplaatsen naar Deinze.

Onze service:

• reis per luxe-autocar;

• halfpension vanaf het 

avondmaal op dag 1 tot 

het ontbijt op dag 10;

• uitstappen en inkom-

gelden zoals vermeld in 

programma;

• kamer met bad/douche, 

wc, haardroger, telefoon, 

minibar, tv, kluis, airco;

• Zwembad aan het hotel;

• btw, verblijf- en baan-

taksen;

• ervaren chauffeur en 

reisleider blijven de hele 

reis ter plaatse.

Niet inbegrepen: 

• dranken bij de 

 maaltijden

• middagmalen

• persoonlijke uitgaven

• toeslag éénpersoons-

 kamer: juni € 190,-; sep-

tember € 215,-;

• annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

Hotels*** en****

Onze hotels getuigen van een goed kwaliteit met uitgebreid 

ontbijtbuffet en 's avonds een verzorgd 3-gangen menu. In 

ons verblijfshotel zijn alle moderne kamers voorzien van toilet, 

bad of douche, TV, en airconditioning. Het hotel heeft tevens 

een solarium, een privaat zwembad en ook een privaat strand, 

dat op 100 m van het hotel is en waar je kan genieten van 

zon, zee en strand Een ideale verblijfplaats aan de Italiaanse 

Riviera.

juni: € 895 p.p. / september € 870 p.p.

Datum 1 juni en 20 september
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.
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Dag 1:

Met onze autocar reizen we via Namen, Straatsburg 

en Bazel naar het meer van Mergozzo. Avondmaal en overnach-

ting in Hotel****.

Dag 2 vrije dag

Ontbijt. De voormiddag is er een van rust en ontspanning. In de 

namiddag stappen we op de bus richting Cannobio. Dit is een 

klein dorpje met smalle, geplaveide straatjes en talloze winkels. 

Langs de oever van het meer ligt een lange promenade met res-

taurants 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****.

Dag 3 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 Stresa en 

hebben we vrije tijd om te wandelen, te genieten op een terras of 

de kabelbaan naar Mottarone te nemen. Avondmaal en overnach-

ting in Hotel****.

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 bin-

nenhoven 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 in Milaan. 

Avondmaal en overnachting in Hotel****.

 

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 

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. Adembenemende natuurpracht, charmante dorpjes, 

liefelijke eilandjes en Italiaanse sfeer. 

Je vindt het allemaal op onze ontdekkingsreis van de Italiaanse meren.

Hoogtepunten

 ✔ bezoek aan charmante eilanden en prachtige meren

 ✔ bezoek aan cultuur- en shopping mekka Milaan

 ✔ panoramische treinrit met schitterende uitzichten

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

• reis per luxe-autocar;

• halfpension vanaf het 

avondmaal op dag 1 tot 

het ontbijt op dag 8;

• Uitstappen en inkom-

gelden;

• water en wijn inbegre-

pen bij het avondmaal;

• kamers met wifi (gratis), 

telefoon, satelliet-tv, 

kluisje, haardroger, bad 

of douche en toilet;

• btw, verblijf-en baan-

taksen;

• ervaren chauffeur en 

gids blijven de hele reis 

ter plaatse.

Niet inbegrepen: 

• middagmalen + dranken 

bij lunch;

• persoonlijke uitgaven;

• uitstappen, inkomgel-

den, boottochten en 

plaatselijke gidsen: € 95; 

• toeslag éénpersoons-

kamer: € 215;

• annulatie - en reisverze-

kering.

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 
• euro

Hotels****  Grand Hotel Dino - Grand Hotel Bristo - 
Hotel Splendid of Hotel Simplon
We verblijven in één van deze 4, **** sterrenHotels. Allemaal 

stralen ze een klasse uit. Ze zijn gelegen aan het betoverende 

meer Lago Maggiore en hebben alle faciliteiten voor een 

schitterend verblijf.  Alle hotels serveren een uitgebreid 

ontbijtbuffet en een verfijnd driegangenmenu. 
en watervallen, door kastanje bossen en wijnstreken. Bij aan-

komst genieten we van vrije tijd om Locarno te verkennen. De 

stad aan de noordkant van Lago Maggiore is met z’n 2300 

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****.

Dag 6 Vrije dag

Vrije dag. Wie heerlijk wil ontspannen kan aan het Hotel blij-

ven en iedereen kan op eigen tempo genieten van het lekkere 

eten, het hotel, de omgeving en het meer. Avondmaal en 

overnachting in Hotel****.

Dag 7 Excursie Lago d’Orta

Ontbijt. Busrit naar het kleine maar zeer char-

mante 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 9de-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 terug-

weg 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 over-

nachting in Hotels****.

Dag 8

Na het ontbijt rijden we met onze luxe-autocar via Bern en Straatsburg terug 

naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

€ 910 p.p.

Datum 3 juli
Vertrek Deinze 04u00 - Garage De Globetrotter
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.
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Dag 1

Onze luxe-autocar vertrekt in Deinze en brengt ons, met de nodige 

stops, naar de omgeving van Souillac. Avondmaal en overnachting 

in Hotel***.

Dag 2:

Na het ontbijtbuffet rijden we naar Soldeu, waar we deze reis 

 verblijven. Bij aankomst in het hotel maken we de kamerverdeling en 

krijgen we uitleg over het hotel, de omgeving en het programma. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Xalet Montana****.

Dag 3:

Op het programma staat de “drievalleientrip”, die een volledig over-

zicht biedt van de Andorraanse valleien. We bezoeken het minia-

tuurmuseum met een rijke collectie aan piepkleine kunstwerkjes en 

genieten aansluitend van een begeleide wandeling door het dorpje 

Ordino. Een bergrit brengt ons vervolgens tot op de Coma van 

Arcalis, waar we een kleine wandeling maken langs de ijzerroute. 

Middagmaal is voorzien in La Massana. Na de middag beklimmen 

we de Coll de la Botella. Dit is een oude smokkelroute en is ook de 

hoogst berijdbare weg in Andorra. Mooie uitzichten verzekerd! 

Avondmaal en overnachting in Hotel Xalet Montana****.

Dag 4:

We bezoeken de Cerdanya, een brede vallei waarvan de ene helft in 

Frankrijk en de andere helft in Spanje ligt. Deze streek kent de 

meeste uren zonneschijn in heel Europa en is sinds eeuwen bekend 

voor zijn therapeutische deugden. In de voormiddag bezoeken we 

Mont Louis, waar we de ‘put van de gestrafte’ in de kazerne bezich-

tigen. Aansluitend bekijken we de werking van de eerste zonneoven 

met dubbele weerkaatsing. Tijdens het middagmaal in de Spaanse 

Cerdanya genieten we van de prachtige uitzichten op de indrukwek-

kende bergketen Cadi. In de namiddag maken we een rustige wan-

deling rond het stadsmeer van Puigcerda. Avondmaal en overnach-

ting in Hotel Xalet Montana****.

Dag 5:

Vandaag genieten we van een aangename dag vol Spaanse ingredi-

enten. We beginnen met een bezoek aan de grote romaanse kathe-

draal, de mooie kloostergang en het diocesaans museum waar we 

één van de oudste bijbels kunnen bewonderen. We genieten met 

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.

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

2322

ANDORRA 9 DAGEN INDRUKWEKKENDE BERGLANDSCHAPPEN TUSSEN FRANKRIJK EN SPANJE



volle teugen van de Spaanse 

marktsfeer en nemen een kijkje in het 

Olympisch Parc del Segre. Middagmaal is voorzien in Os de 

Civis, een klein Spaans bergdorpje. In de namiddag hebben 

we tijd om dit middeleeuws dorpje te verkennen. Avondmaal 

en overnachting in Hotel Xalet Montana****.

Dag 6:

Vrije dag met middagmaal in het hotel.

Natuurliefhebbers kunnen een rustige of stevige wandeling 

maken in de nabije vallei van Incles, een stukje ongerepte 

natuur waar geen nieuwbouw is toegelaten. Avondmaal en 

overnachting in Hotel Xalet Montana****.

Onze service:

• reis per luxe autocar;

• verblijf in half pension 

vanaf het avondmaal 

dag 1 tot het ontbijt 

dag 9;

• middagmalen in Andorra 

vanaf dag 3 tot dag 8;

• water & wijn inbegrepen 

tijdens het avondmaal;

• 1 middagmaal in het 

hotel - buffet;

• 1 barbecue in Ransol;

• welkomst- en afscheids-

drankje;

• 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, 2 en dag 9

• toeslag éénpersoons-

 kamer: € 135

• annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering

Reisdocumenten:

• geldige identiteitskaart. 

Munteenheid:

• euro

Dag 7:

Ariège, “terre de 

courrage”, land van de moed. 

Heel veel moed is er nodig geweest om op 

1800 meters hoogte, de talk te ontginnen. Ondertussen is 

de Carrière van Trimouns uitgegroeid tot de grootste openlucht talk-

mijn ter wereld. De enorme witte talkterrassen rivaliseren met de witte 

bergspitsen van de Pyreneeën. In het natuurpark van Orlu brengen we een 

bezoek aan het ‘Observatoire de la Montagne’ dat ons heel wat bijbrengt 

over het dagelijkse leven in het hooggebergte door de tijden heen. Het mid-

dagmaal gebruiken we op de boerderij in Axiat, een typisch dorpje uit de 

Ariège. 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 richting Deinze, met de nodige stops 

onderweg.

Hotel Xalet Montana**** 
Dit familiale hotel combineert een gemoedelijke sfeer met 

modern comfort. Zo kunnen we ontspannen in het zwembad, 

de jacuzzi en de fitness. De gezellige bar met speciaal cachet, 

het salon en de mooi uitgeruste eetzaal nodigen uit tot 

ongedwongen genieten. 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, tv via satelliet en directe telefoon.

€ 910 p.p.

Datum 24 augustus 
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 30 p.p.
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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****.

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 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 gereconstrueer-
de, historische stadscentrum: centraal ligt de lange Markt met het 
gotische stadhuis, de fontein van Neptunus en de mooie patriciërshui-
zen. 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*****.

Dag 4
Na het ontbijt vertrekken we richting Malbork waar we een bezoek 
brengen aan Marienburg, de grootste en laatst gebouwde middel-
eeuwse burcht van Europa. Nadien rijden we verder naar de hoofd-
stad Warschau. Avondmaal en overnachting in Hotel****.

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 mid-
deleeuwse 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****.W
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HOOGTEPUNTEN

 ✔ rijke cultuur in de vele mooie steden

 ✔ bezoek aan de hoofdstad Warschau en de kunststad Krakau

 ✔ aangrijpend bezoek aan Auschwitz-Birkenau

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Datum 15 augustus
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 35 p.p.

€ 1.115 p.p.

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*****.

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 stads-

kern met nadien ook vrije tijd om te shoppen. 

Avondmaal en overnachting in Krakau 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: ± € 95 p.p. 

• toeslag éénpersoons-

 kamer: € 350 

• annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid:

• € 1 = PLN 4,21

Tip:

• geld wisselen in Polen

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 men-

sen van 28 verschillende nationaliteiten de dood. Na dit aangrijpend bezoek 

rijden we via Gliwice en Opole naar Wroclaw. Avondmaal en overnachting in 

Hotel****.

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 vier-

de 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.

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. 

W
ro

cl
aw

W
ar

sc
ha

u

W
ro

cl
aw

2524

POLEN 10 DAGEN 
PRACHTIGE NATUUR EN CULTUUR IN MIDDEN-EUROPA



Dag 1

We reizen met de autocar over de Duitse autostrades richting Kiel 

waar we inschepen om 13u15 op een luxe schip van de Color Line 

naar Oslo. 

Avondmaal en overnachting in 2-persoons buitenkajuiten.

Dag 2 Oslo - Elverum

Ontbijtbuffet aan boord. Om 10u00 bereiken we Oslo. We beginnen 

aan een 3 uur durende rondrit met een bezoek aan het Fram- en 

Vikingmuseumen het Vigelandpark, onder leiding van een 

Nederlandstalige gids. Vrije tijd. Rond 16u00 rijden we dan verder 

langs het Mjosameer naar Hamar.

Avondmaal en overnachting in Elverum in hotel.

Dag 3 Elverum - Trondheim

Ontbijt. We rijden noordwaarts langs de Glamma, Noorwegens 

langste rivier tot Roros. Dit is een historisch mijnstadje dat in 1984 

werd opgenomen in de lijst van de UNESCO als wereld erfgoed. 

Door de Gauldalen vallei via Storen bereiken we Trondheim en Hell.

Avondmaal en overnachting in Scandic Hell hotel.

Dag 4 Hell - Trondheim - Kristiansund

Ontbijt. We beginnen de dag met een 2 uur durende rondrit in 

Trondheim. Bezienswaardigheden zijn de Nidaros Dom (sinds 1814 

kroningsplaats van de Noorse Koningen) en ’s lands meest interes-

santste middeleeuwse bouwwerk. Het Aartsbisschoppelijk paleis, 

de lievevrouwkerk, vesting Kristiansen enz… Na het bezoek vervol-

gen we onze weg over Orkanger naar Halsa waar we de overzet 

nemen naar Kanestraum tot Kristiansund. Avondmaal en overnach-

ting in Hotel Scandic Kristiansund.

Dag 5 Kristiansund - Geiranger

Ontbijt. We rijden over de Atlantic weg richting Molde. Deze 8274 m 

lange weg werd aangelegd langs de kust en verbindt zo de vele 

eilandjes met een 8-tal grote en kleinere bruggetjes. Molde is dan 

weer gekend als City of Roses en heeft ook een spectaculair zicht 

op Romsdaler Alpen, waar 87 bergtoppen het Molde Panorama 

Creëren. Overzet Solsnes - Ofarnes naar Andalsnes en de beroem-

Deze prachtige busreis neemt je mee doorheen de 

adembenemende natuur van Noorwegen. We laten je genieten van 

alle facetten van dit land. 

Prachtige gletsjers, besneeuwde bergen en vruchtbare groene 

dalen, maar ook mooie steden en vele culturele en historische 

bezienswaardigheden.

HOOGTEPUNTEN

 ✔ adembenemende natuur

 ✔ indrukwekkende boottocht op de Geiranger fjord 

 ✔ bezoek aan cultuursteden Bergen en Oslo

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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de Trollstigen. Beklimming van deze spectaculaire 

bergweg. Verder over Valldal naar Linge voor de overtocht 

naar het wondermooie en idyllische Geiranger. Avondmaal en 

overnachting in Geiranger hotel.

Dag 6 Geiranger - Sogndal

Ontbijt. Om 9u30 hebben we onze prachtige boottocht op de 

gekende Geirangerfjord. Nadien rijden we voorbij Dalsnibba 

naar Olden waar we een prachtige wandeling maken naar de 

Briksdalgletsjer. Verder langsde Innvikfjord naar Byrkjelo. 

Avondmaal en overnachting in hotel.

Dag 7 Sogndal - Bergen

Ontbijt. In de Mannheller nemen we de ferry tot Aspevik. We 

nemen de tijd om in Borgund de best bewaarde staafkerk 

van Noorwegen te bekijken. Door de 24 km lange Laerdal 

tunnel naar Flam. Korte stop aan de Tvindefoss en voorbij 

Voss en Dala naar Bergen. Gelegen in de Noorse provincie 

Hordaland en tevens de op één na grootste stad van 

Noorwegen. Bergen wordt de stad tussen de zeven bergen, 

de synffell genoemd. Rondrit door de stad met de vele 

bezienswaardigheden zoals de historische stadskern 

Bryggen. Avondmaal en overnachting in hotel.

Dag 8 Bergen - Kongsberg

Ontbijt. We verlaten het mooie Bergen langs de prachtige 

Hardangerfjord en over de impossante Hardanger Brug berei-

ken we de 180 m hoge Voringsfoss. Over de Hardangervidda 

Onze service:

• reis per luxe autocar van 

reizen De Globetrotter;

• logies op basis van half-

pension;

• buitenkajuiten en 

kamers met douche/bad 

en toilet;

• plaatselijke gids in Oslo, 

Trondheim en Bergen;

• alle boottochten en 

 ferry's;

• ingang in Oslo in het 

Viking- en Fram 

 museum;

• ingang staafkerk 

Borgund;

• btw en baantaksen;

• ervaren chauffeur en 

reisleider blijven de hele 

reis ter plaatse.

Niet inbegrepen:

• drank aan tafel;

• middagmalen;

• persoonlijke uitgaven;

• toeslag eenpersoonska-

mer & kajuit: € 699,-

• annulatie- en reisbij-

standsverzekering 

Munteenheid en 
betaalfaciliteiten

• Euro, Noorse Kronen en 

Visa;

• Geld voorzien voor 

Persoonlijke uitgaven 

± € 35,- p.p.p.d. 

Extra

• een kleine bagagekoffer 

voorzien met toilet- en 

slaapgerief voor de 

overtochten Oslo-Kiel - 

Oslo. 

• wandelschoenen met 

profiel voorzien.

naar het wintersport gebied Geilo. Voorbij verschillen-

de staafkerken van Uvdal, Nore en Rollag naar de oude 

mijnstad Kongsberg. Avondmaal en overnachting in hotel.

Dag 9 Kongsberg - Oslo - Kiel

Ontbijt. Naar Oslo en vrije voormiddag. U kan op eigen houtje nog de stad 

verder ontdekken. De chauffeur en reisleider blijven ter beschikking. Om 

12u30 inschepen op een luxe schip van de Color Line. Vertrek om 14u00. 

We verlaten het unieke Noorwegen via de imposante Oslofjord. Avondmaal 

en overnachting in 2-persoons buitenkajuiten.

Dag 10 Kiel - Deinze

Ontbijtbuffet aan boord. Om 10u00 aankomen in Kiel en via Hamburg en 

Bremen naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Hotels*** en****

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. 

€ 1.825 p.p.

Datum 12 juni
Vertrek Deinze 02u30 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.
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Dag 1

We rijden via Eindhoven en Hannover richting Magdeburg. Vrije 

lunch. Via Marienburg, de vroegere oude grensovergang van West- 

en Oost-Duitsland (ijzeren gordijn), rijden we verder naar 

Brandenburg, Potsdam en Berlijn. We rijden de ruim 3,5 km lange 

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 

samen met onze gids de stad te verkennen. Iedereen krijgt een 

audiosysteem zodat je tijdens het wandelen de gids steeds goed 

hoort bij de uitleg onderweg. We wandelen de 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 Pergamon Museum 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 wandelen we voorbij het Duitse parlementsge-

bouw, de fameuze Rijksdag en gaan we tot aan de Pariser Platz, het 

grootse plein met de Brandenburger Tor en de Amerikaanse 

 ambassade. Verder naar het Holocaustmonument met zijn 2751 

leisteen grijze grafmonumenten voor de Europese joden. Op wande-

lafstand 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 wandelen. Middagmaal. Een 

boottocht brengt ons naar de East Side Gallery, het langste stuk 

HOOGTEPUNTEN

 ✔ luxehotel dichtbij alle belangrijke trekpleisters

 ✔ historische en culturele bezienswaardigheden in Berlijn 

 ✔ bezoek aan Potsdam met het schitterende schloss en park 

Sanssouci

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

Trek met ons mee naar deze bruisende wereldstad 

en proef de sfeer van de historische metropool.

2928
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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. 

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 éénpersoons-

 kamer: € 95

• annulatie- en reis- 

bijstandsverzekering

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

Berlijnse Muur dat is overgebleven. Een verdere stadsrondrit 

brengt ons naar de Bernauer Strasse waar we een film 

 bekijken. We lopen langs een stuk van de Muur en de 

 vroegere Verzoeningskapel. Via de Prenzlauer Berg en het 
Kollwitzplein gaat het naar de 

Hackescher Markt. We slenteren door 

de pittoreske straatjes en het avondlijk verlichte 

centrum terug naar het hotel. Avondmaal en overnachting in 

Maritim Pro Arte Hotel****(*).

Dag 4

Ontbijtbuffet. Nadien is er vrije tijd en 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****(*).

Dag 5

Na het ontbijtbuffet nemen we afscheid van Berlijn en rijden via Magdeburg 

en Hannover terug naar Deinze.

Datum 13 augustus
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 5 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 715 p.p.
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Dag 1

We reizen met onze luxueuze autocar via Aken naar de 

Midden-Moezel. Hier volgen we de Panoramaweg naar Cochem. 

Vrije middagmaal. De wereldberoemde Reichsburg die de stad 

domineert, is van ver te zien. Het gezellige marktplein met de mooie 

fontein (1767) 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. Tijd om te proeven van de bekende, 

lokale Moezelwijnen bij een Vesperplatte. In de namiddag schepen 

we in voor een panoramische rondvaart op de Moezel. Nadien gaat 

het richting het hotel in Reil. We worden ontvangen met een 

welkomstdrankje en nadien avondmaal en overnachting in 

Weinberg Hotel Nalbach*** superior.

Dag 2 De Saarschleife 

Ontbijt. We vertrekken 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, het 

benedictijnenklooster en het keramiekmuseum van Villeroy & Boch. 

We maken een boottocht en kunnen zo de wonderlijke Saarschleife 

vanop het water beleven. Avondmaal en overnachting in Weinberg 

Hotel Nalbach*** superior.

Dag 3 De romantische Midden-Rijn 

Ontbijt. Via Boppard bereiken we het vertrekpunt voor ons 

vaartraject. Stroomopwaarts varen we op de Rijn langs mooie 

landschappen naar St. Goar. De diversiteit en schoonheid van het 

Boven Midden-Rijndal is ook de UNESCO niet ontgaan en werd in 

1972 aan de wereldlijst toegevoegd. 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 

Op een halve dag reizen naar Duitsland komen 

we in het gebied 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. 

Wijn, steile wijnhellingen, beboste heuvels, middeleeuwse burchten, 

vakwerkhuizen, pittoreske straatjes en steegjes... heel veel om te ontdekken 

op deze mooie reis.

HOOGTEPUNTEN

 ✔ boottocht op de mooiste rivierbocht van Duitsland

 ✔ ontdekking van het Midden-Rijndal: UNESCO werelderfgoed

 ✔ romantische rondvaart op de Moezel en de Lahn

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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DE MOEZEL 5 DAGEN DUITSLAND ROMANTIEK EN CHARME OP EN ROND 4 RIVIEREN



Onze service:

• reis per luxe-autocar;

• vol pension vanaf het 

avondmaal dag 1 tot het 

ontbijt dag 5;

• middagmaal is een 

tweegangenmenu met 

1 tas koffie of thee;

• welkomstdrankje in 

hotel; 

• kamers zijn klassiek 

ingericht en voorzien van 

bad /douche, TV en 

internet;

• 4 boottochten;

• wijnproeverij met bijho-

rende versnapering;

• uitstappen en inkomgel-

den zoals vermeld in het 

programma;

• btw, verblijf- en baan-

taksen;

• ervaren chauffeur en 

reisleider blijven de hele 

reis ter plaatse

Niet inbegrepen: 

• dranken aan de tafel, 

met uitzondering van 

koffie of thee bij middag-

maal;

• persoonlijke uitgaven;

• toeslag éénpersoonska-

mer: € 80;

• annulatie- en reisbij-

standverzekering

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

Weinberg Hotel Nalbach*** superior
Het hotel heeft een uitstekende ligging, tussen de wijngaarden 

en met een uitzonderlijk zicht op de omgeving. Het familie 

hotel serveert bij het rijkelijke ontbijt verse streek producten 

en ’s avonds wordt je culinair verwent in het restaurant met 

verse gerechten. Daarbij kan je ook genieten van de passende 

wijn bij het gerecht. Alle kamers genieten van een uitzonderlijk 

comfort, sommigen met balkon. Tevens kan je gebruik maken 

van het zwembad, sauna en wellness. Een schitterend 

verblijfshotel.

Datum 15 oktober
Vertrek Deinze 06u00 - Garage De Globetrotter
Duur 5 dagen
Vroegboekkorting € 15 p.p.

€ 685 p.p.

Dag 4 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. Middagmaal en vrij bezoek aan de stad. Avondmaal 

en overnachting in Weinberg Hotel Nalbach*** superior.

Dag 5

Na het ontbijt reizen we naar Echternach. Vrij bezoek en vrij middagmaal. 

Nadien gaat het verder via Antwerpen terug naar Deinze.

dat er inderdaad veel schepen vergingen door de 

vooruitspringende rots die gevaarlijke stroomversnellingen 

veroorzaakte. 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 Weinberg Hotel 

Nalbach*** superior.
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DE MOEZEL 5 DAGEN DUITSLAND ROMANTIEK EN CHARME OP EN ROND 4 RIVIEREN



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

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 éénpersoons-

 kamer: € 75

• annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

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.

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 een bezoek aan het Herculusmonument met de Casacdes in Kassel.

€ 525 p.p.

Datum 15 juli 
Vertrek Deinze 08u00 - Garage De Globetrotter
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 15 p.p.

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. 

Hotel Fürst von Waldeck***

3332

WILLINGEN 8 DAGEN DUITSLAND WANDELPARADIJS
 
SAUERLAND SALOU 10 DAGEN SPANJE     HIER VOELEN BELGEN ZICH THUIS



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

ieder periode van het jaar verblijven. Het fijn en goudkleurig zandstrand, de 
moderne jachthaven en het veilig gevoel voor zwemmers zijn enig in Spanje. 

U kan er lekker flaneren langs de promenade. Bovendien renoveert de stad 
zelf heel veel om het de toeristen nog beter naar hun zin te maken. Hierdoor 

is Salou een veilige en sfeervolle stad geworden. 
Sporten, gastronomie, winkels, boetiekjes, bars en pubs geven je de 

mogelijkheid om van een onvergetelijke vakantie te genieten. 
U vind er natuurlijk ook de rust. We kozen hier één van de beste hotels in 

Salou, Hotel Olympus Palace**** MET VOLLEDIG VERNIEUWDE KAMERS.

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

Het prachtige 4 sterrenHotel bevindt zich direct in de 

voetgangerszone van Salou op 200 m van het strand. Het 

hotel beschikt over airconditioning in de eetzaal, bar en 

TV-Zaal. De luxe kamers hebben airconditioning, bad/

douche, telefoon, Flat screen TV en terras. Op het dakterras 

gratis ligzetels, vernieuwd zwembad en Hydro massage. De 

maaltijden zijn overvloedig en in buffetvorm. Eén keer in de 

week is er ’s avonds Cava en worden er speciale gerechten 

als zalm, scampis, kwartels en andere geserveerd. Twee 

keer per week zijn hier tapas. Ook kan je je eigen vlees- of 

visgerecht laten klaar maken door de chef-kok. Er is ook een 

kaas- en worstenhoekje in het hotel. Tevens is er een groot 

aanbod aan desserts! 

Elke avond is er ook amusement en zijn de prijzen in bar en 

het restaurant voor de dranken heel gunstig.

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 duizen-

den pelgrims.

Reisinfo:

Antwerpen, Crown Plaza: 12u15

Sint-Niklaas, Hotel Serwir: 12u30 

Sint-Denijs-Westrem, Carrefour: 13u15

Garage De Globetrotter: 14u00

PS: Afstapplaatsen volgens afspraak.

Heenreis: Via de verschillende opstapplaatsen over de 

autostrade naar Reims - Lyon - Orange - Spaanse grens - 

Salou. 

Terugreis: Zelfde als de heenreis met de nodige stops.

Verblijf: 

Wij bieden u een verblijf aan in vol pension, vanaf de 2de 

dag ’s morgens tot en met het middagmaal van de voor-

laatste dag.

Onze service: 

• reis per luxe autocar met 

ervaren chauffeurs;

• superiorkamers met 

zwembad zicht, aircondi-

tioning, bad of douche, 

WC en flat screen TV;

• btw en baantaksen;

• vol pension vanaf het 

ontbijt 2de dag (bij aan-

komst in het hotel) tot 

het middagmaal laatste 

dag (bij vertrek uit het 

hotel).

• ervaren chauffeur blijft bij 

u ter plaatse;

Niet inbegrepen: 

• drank aan tafel;

• persoonlijke uitgaven; 

maaltijden tijdens de 

heen- en terugreis;

• facultatieve uitstappen;

• toeslag éénpersoons-

kamer: € 130,-; 

• Annulatie- en Reis-

bijstandsverzekering.

Reisdocumenten: 

• geldige iden ti teits  kaart

Munteenheid: 

• euro

Hotel Olympus Palace**** 

€ 570 p.p.

Datum 28 september
Vertrek Deinze 14u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

3332

WILLINGEN 8 DAGEN DUITSLAND WANDELPARADIJS
 
SAUERLAND SALOU 10 DAGEN SPANJE     HIER VOELEN BELGEN ZICH THUIS
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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.

Een vakantie op de Balearen is voor iedereen ideaal!

HOOGTEPUNTEN

 ✔ ongerepte natuur op 2 paradijselijke eilanden

 ✔ genieten van zon, zee en strand

 ✔ pittoreske dorpjes en heerlijke zuiderse gastronomie

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

nieuw

Dag 1 
Een autocar van de Globetrotter brengt ons naar Zaventem 
voor de vlucht naar Mallorca. Transfer van de luchthaven naar 
ons Hotel Apolo****. Daarna vrije namiddag met een wel-
komstdrink en volledige info over ons programma door onze 
Vlaamssprekende reisleider. Avondmaal in ons hotel en over-
nachting.

Dag 2

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

Dag 3

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****.

Dag 4

Ontbijt. Volledige dagexcursie naar “La Granja”
Wij rijden langs de zuidkust naar Puerto de Andratx, het 
 mooiste haventje van het eiland. Wij maken een wandeling aan 
het haventje en het dorpje.
Daarna verder door het Tramuntanagebergte via kleine dorpjes 
naar het domein van “ La Granja “. Esporlas. Bij aankomst is er 
een typische mallorcaanse verwelkoming.
Middagmaal met water en wijn. In de namiddag bezoek aan 
een 60 tal ambachten uit de 19 de eeuw met Vlaamse weg-
wijzer. Je proeft er verschillende plaatselijke wijnen en gratis 
degustatie van alle bekende gerechten en tapas van de 
Balearen.
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

 
Dag 5

Ontbijt. Daarna check out en vertrek met binnenlandse vlucht 
van Palmanaar Mahon (hoofdstad eiland Menorca).
Vlucht met Iberia vanongeveer 30 minuten.
Transfer naar ons Hotel Almirante Farragut**** met over-
nachting + avondmaal.

Dag 6

Ontbijt. We Vertrekken naar Monte Toro, met 358 meter het 
hoogste punt van Menorca en vanaf hier heb je dan ook een 
prachtig uitzicht over het eiland en de zee. Op de top van deze 
berg staat het klooster Verge de Gràcia. Daarna verder naar 
Cabo Cavalleria in het noorden met kleine wandeling. Het uit-
zicht vanaf Cap de Cavalleria in het noorden van Menorca is 3534
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Onze service:
• Transfer naar Zaventem H/T
• Vluchten Brussel-Palma 

de Mallorca-Brussel;
• Vluchten Palma de 

Mallorca-Menorca-Palma 
de Mallorca;

• Hotel Apolo**** Mallorca in 
half pension (4 nachten);

• Hotel Almirante 
Farragut**** Menorca in 
half pension (5 nachten);

• Indien de hotels niet 
beschikbaar zijn worden 
gelijkwaardige hotels 
aangeboden;

• Dranken bij alle avond-
malen (water & wijn);

• alle excursies (zoals ver-
meld in ons programma);

• 2 middagmalen gedu-
rende de excursies;

• 23 kg bagage en 12 kg 
handbagage; 

• ervaren begeleiding door 

Vlaamse gids (gans de 
reis); 

• In samenwerking met 
Organization Royal.

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Half pension;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Toeslag éénpersoons-

kamer: € 195,- 
• Annulatie- en bijstands-

verzekering.

Reisdocumenten: 
• geldige identiteitskaart 

Munteenheid: 
• euro

Dit programma is 
gebaseerd op minimum 
15 personen en maximum 
25 personen

Mallorca: Hotel Apolo***** 
Menorca: Hotel Farragut****

Deze hotels zijn allemaal voorzien van het nodige comfort, 

zoals bad, douche, tv en telefoon. Zij genieten van een 

internationale keuken en tevens heel wat faciliteiten om een 

aangenaam verblij te hebben.

€ 1.345 p.p.

Datum 19 mei & 20 oktober

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 10 dagen
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om nooit te vergeten: een klif, die zo uit een film lijkt te zijn gestolen. 
Middagmaal in een typisch restaurantje. In de namiddag bezoek aan 
het meest pittoreske dorpje Fornells, gelegen vlak aan de middelland-
se zee. Nadien transfer naar ons Hotel**** voor avondmaal en over-
nachting.

Dag 7

Ontbijt. Met onze Vlaamssprekende gids maken wij kennis met de 
stad Ciutadella. Wij wandelen naar de stad (ongeveer 7 km) langs 
bewonderenswaardige kliffen en rotsen terwijl wij de mooie huizen van 
de rijke Madrilenen en Catalanen aanschouwen.
U wordt zeker verliefd op deze stad. Wij maken een wandeling door 
de smalle Moorse straatjes. Vrije tijd en probeer even de kleine dingen 
uit van de menorcaanse keuken.
U kan te voet terug wandelen naar het hotel of een lijnbus of taxi 
nemen naar ons Hotel**** (zeer goedkope prijzen). Avondmaal en 
overnachting.

Dag 8 

Ontbijt. Daguitstap naar de hoofdstad van het eiland: Mahon Mahón, 
één van de belangrijkste strategische punten van de Middellandse 
Zee. Wandelend bekijken we alle bezienswaardigheden die dicht bij 
elkaar liggen waaronder de kerk van Santa Maria, tevens de grootste 
kerk van Mahón met zijn speciaal orgel en klokkentoren. De voetgan-
gerszone van de Carrer Nou, die men bereikt vanaf het Gemeentehuis, 
is één van de drukste delen van de stad. Men vindt er winkels met tra-
ditionele streek producten. Je vind er tevens vele pleinen en aan de 
haven vind je de beste restaurants en vele terrasjes waar je lekker kan 
genieten. Volledige dag om deze hoofdstad te leren kennen. middag-
maal in een vissersrestaurantje aan de haven van Mahon (wijn en 
water inbegrepen)  
Na het middagmaal naar Benibeca (het mooiste witte dorpje) enig en 
pittoresk!!!! Begeleide wandeling en vrije tijd. In de late namiddag 
transfer naar ons hotel. Avondmaal en overnachting in ons Hotel 

Farragut****.

Dag 9 

Ontbijt. Vrije dag.
Genieten van de zon of aan het zwem-
bad genieten van al dat moois dat Menorca te 
bieden heeft.
Facultatief: 

Onze Vlaamssprekende gids organiseert een fietstocht van 49 km 
langs de westkust en de zuidkust (volledig vlak met enkele lichte hellin-
gen) wij rijden ook een tiental km over de caminos de caballs (paar-
denwegen). Huur fiets + fietsbegeleider: € 20 p.p.
(alleen voor deze dag zijn er geen elektrische fietsen beschikbaar)
Inbegrepen: een fietstas en een helm.

Dag 10

Ontbijt.
Op het aangeduide uur transfer naar de luchthaven van Mahon voor 
vertrek naar Palma de Mallorca. Aansluitend vlucht Palma de Mallorca- 
Zaventem. Een autocar van De Globetrotter brengt ons terug naar 
huis.

3534
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Dag 1

Een autocar van De Globetrotter brengt je naar Zaventem voor de 

vlucht naar Palma de Mallorca.

Aankomst in Palma en transfer naar Hotel Apolo****.

Aankomst in het hotel en kamerverdeling. Zelfde dag en naarge-

lang uur van aankomst is er een welkomstdrink in de bar van het 

hotel, u aangeboden door Eddy Boeckmans van Organizacion 

Royal. Bespreking en uitleg van het programma van de ganse 

week.

Overnachting en avondmaal in Hotel Apolo****.

Dag 2 Totale fietstocht: 49 km (vlakke route)

Ontbijt. Rond 10.00 uur worden de trekkingfietsen in het Hotel 

Apolo**** afgeleverd (nieuwe fietsen met 21 versnellingen). 

Daarna is er een kennismaking met de streek. Wij fietsen een 

prachtige route langs de playa en El Arenal. Wij doorkruisen het 

binnenland met zijn typische windmolentjes over geasfalteerde bin-

nenwegen, in het land van de mallorcaanse boeren. Sanitaire stop 

en voor een lekker biertje in een typische Mallorcaans cafeetje. Via 

mooie binnenlandse wegen komen wij aan in Cala Blava. 

Mogelijkheid voor een middagmaal in een mallorcaans frans 

 cafeetje. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

Dag 3 Totale fietstocht: 69 km (vandaag golvend terrein met 

af en toe een steile korte beklimming erbij)

Na het ontbijt rijden we langs Aqua City richting Llucmayor. Hier 

nemen wij een rustpauze op het typische marktpleintje. Daarna 

 rijden wij door een prachtig natuurgebied naar het dorpje Algaida 

(uniek in Mallorca) Wij vervolgen onze route naar Santa Eugenia 

waar wij stoppen bij Maria en Alfonso voor het nuttigen van een 

mallorcaanse specialiteit (kan wijzigen naargelang de keuze van 

onze deelnemers).

In de namiddag naar Santa Maria en gewoon verder naar Sa 

Cabaneta en aansluitend naar onze kust. Avondmaal en overnach-

ting in Hotel Apolo****.

HOOGTEPUNTEN

 ✔ Begeleide fietstochten in een prachtige natuur

 ✔ Zuiderse sfeer en zon

 ✔ Genieten van de mallorcaanse keuken en lekkernijen

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

eiland in de Middellandse Zee is met z’n prachtige natuur een paradijs voor 

fietsers langs de prachtige wegen. 

We nemen je graag mee op een aantal magnifieke fietstochten en laten je zo 

de mooiste plekjes zien van het eiland. 

OPGELET! 
Elke fietser beschikt over een hangkast op de fiets en een helm.
Bij inschrijving voor de fietsreis is het verplicht uw lengte door te geven
om de fiets op maat te bestellen.

AANDACHT!
De fietsers zijn allen bekwaam om een 50 km te kunnen fietsen.
alsook kleine beklimmingen te doorstaan (geen bergen in het programma).
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Onze service:
• Transfer naar Zaventem 

H/T;
• vluchten Brussel-Palma-

Brussel;
• verblijf in Hotel Apolo**** 

in een dubbele kamer 
met balkon en douche;

• transfers in Mallorca: 
luchthaven–Hotel H/T;

• transfers van klanten 
en fietsen volgens 
 programma;

• transfer minibus en aan-
hangwagen gedurende 3 
dagen inbegrepen;

• alle materiaal voor de 
fietsers zoals pomp, slot, 
bagagetas enz.;

• verhuring fiets op maat 
voor een week (trekking 
met 24 versnellingen);

• deskundige begeleiding 
per fiets door onze reis-
leiders: Eddy of Rafael;

• 23 kg bagage en 12 kg 
handbagage;

• in samenwerking met 
Organizacion Royal.

Niet inbegrepen:
• dranken en persoonlijke 

uitgaven;
• middagmalen;
• supplement zeezicht: 

€ 35 p.p.
• toeslag éénpersoons-

kamer: € 152,-
• korting 3de persoon op 

dubbele kamer: - € 20%;
• toeslag elektrische fiets: 

€ 105 voor 1 week.

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• euro

Dag 6: Totale fietstocht: 55 km 

(gans de dag lichtgolvend omhoog en 

omlaag) 

Ontbijt. Vanuit ons hotel met de mini-bus en aanhang wagen met de 

fietsen rijden wij naar Camp de Mar. Hier begint onze fietstocht naar Paguera, 

en dan naar Santa Ponsa. Sanitaire stop en verder naar Magaluf. Langs een 

fietsweg naar Palma Nova en naar Portals Nous. Van hieruit naar Illetas en de 

westdijk in de stad Palma. namiddag langs een schitterende fietsroute naar 

ons hotel. Gedurende onze route gebruiken wij een lichte maaltijd (onderweg).

Avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

Dag 7

Ontbijt. Wij vertrekken vanuit ons Hotel Apolo een volledige dag door het bin-

nenland over goed geasfalteerde wegen. Deze rit kan aangepast worden aan 

de deelnemende fietsers, wij maken de fietstocht zo lang als wij willen in over-

eenkomst met de fietsbegeleider. Totale fietstocht: te bepalen de dag zelf.

Avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

Dag 8 

Ontbijt. De kamer vrij maken tegen 12 uur.

Transfer naar de luchthaven van Palma en vertrek naar Brussel. Een autocar 

van De Globetrotter brengt je terug naar Deinze.

Dag 4 Vrije dag

Iedereen kan een dagje uitrusten of genieten van zon, zee en 

strand. Uw fiets is beschikbaar, misschien zin om eens met 

zijn tweetjes te gaan fietsen? Het kan zeker. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

Dag 5 Totale fietstocht: 55 km (volledig vlak met af en toe 

een helling)

Ontbijt. Met de mini-bus + remorque (fietsen) naar het dorpje 

Sineu. Mooi en typisch Mallorcaans dorpje met romeinse 

kerk. Wij bezoeken de meest typische markt waar u eigenlijk 

alles vind wat Mallorca als eiland te beiden heeft. ’s Middags 

mogelijkheid tot een middagmaal of snack en in de namiddag 

via het binnenland over zeer mooie binnenwegen rijden wij 

terug naar onze kust via dorpjes Montuiri en Pina en Algaida. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Apolo****.

Datum 7 april - 5 mei - 12 mei - 8 september

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 8 dagen

€ 1.085 p.p.

Hotel Apolo**** Cat A
Dit volledig gerenoveerd familiale hotel is gelegen in Can 

Pastilla in een rustige omgeving. Het strand is vlakbij. Alle 

vernieuwde kamers hebben een pracht uitzicht op de baai van 

palma. Alle kamers beschikken over douche/bad, tv,  kluisje, 

balkon en airconditioning. Ideaal voor fietsen en wandelaars 

door zijn rust en kalmte na het fietsen en het wandelen. 

Het heeft tevens een fijne bar en zeer goed restaurant. Het 

personeel is supervriendelijk. 

Belgische bieren Leffe en Duvel te verkrijgen aan de bar 

(speciaal voor onze Belgen). Wij kunnen dit hotel sterk 

aanbevelen!!! Men heeft een nieuwe opbergruimte voor de 

fietsen gebouwd.
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Dag 1
Een autocar van de Globetrotter brengt je naar Zaventem voor de 
vlucht naar Mahon (hoofstad Menorca). Aankomst in Mahon en 
transfer naar ons Hotel Almirante Farragut****.
Bij aankomst in het hotel mogelijkheid tot omkleden in de speciaal 
voorziene ruimte en valiezen in de bagageruimte.
Kennismaking van de streek met een prachtige wandeling langs de 
ruwe en ongeschonden kust naar Ciutadella (ongeveer 4 km).
Check in hotel vanaf 14 uur. Vrije namiddag. Welkomstdrink in het hotel. 
Onze wandelgids legt u haarfijn het wandelprogramma van de week.
Avondmaal en overnachting in het hotel.
Opmerking: elke dag is een transfer voorzien met minibusje naar 
plaats van vertrek en namiddag transfer van plaats van aankomst 
terug naar ons hotel. Vertrekuur s’ morgens is: 09.00 uur.
Vertrekuur namiddag is: 17.00 uur

Dag 2 Son Xoriguer - Cala Galdana - wandelen
Deze wandeling in het zuiden van het eiland, leert u een aantal van 
de mooiste baaien in Menorca kennen, beroemd om zijn ongerepte 
witte zandstranden en turquoise kristalhelder water. Het wandelpad 
begint op het strand van Son Xoriguer en aanvankelijk volgen wij 
grotendeels de kust tot aan de twee brede stranden van Son Saura.
Verder naar de kleine Cala(inham) van Talaier. De route door het 
schaarse dennenbos en door een kleine kloof om alzo het pittoreske 
Cala Macarelleta te bereiken. We komen aan bij Cala Macarella over 
de rotsen met een fantastisch panoramisch uitzicht over de kliffen. 
Wandelafstand: 14,5 Km - Duur wandeling: 4,15 uur
Totale wandelexcursie (transfer inbegrepen): 6,15 uur.
Moeilijkheidsgraad: niet licht en niet zwaar, zeg maar tussenin.

Dag 3 Cala Pilar - Cala Morell - wandelen
In deze fase ervaren we de volledige verscheidenheid aan 
landschappen die het eiland ten noorden te bieden heeft: abrupte 
kliffen en zachte valleien, dennenbossen en weelderige velden, 
baaien met de mooiste stranden van de Noord-Westkust en als 
grote finale: Cala Pilar.
Wandelweg: van Son Xoriguer tot Cala Galdana.
Wandelafstand: 14,5 Km - Duur wandeling: 4,45 uur
Totale wandelexcursie (transfer inbegrepen): 6,00 uur.
Moeilijkheidsgraad: niet licht en niet zwaar, zeg maar tussenin

Het eiland Menorca, ten noordoosten van Mallorca, is één van de belangrijkste 

eilanden van de Balearen. Het heeft een oppervlakte van 700 km2.

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 je vakantie te genieten.

Via onze zorgvuldig uitgestippelde wandelingen laten we je 

dit mooie eiland ontdekken.  
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HOOGTEPUNTEN

 ✔ begeleide wandeling in de natuur

 ✔ zuiderse sfeer en zon

 ✔ mooie baaien, ongerepte witte stranden en prachtige kliffen

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Dag 4 Volledige vrije dag voor iedereen.
Ontbijt. Een vrije dag om te genieten van zon, zee en strand. 
Avondmaal en overnachting hotel.

Dag 5 Son Bou - Canutells
Trip: Son Bou - Canutells 
Wij bewonderen met deze afwisselende wandeling langs de 
zuidkust van Menorca de muurranden van de landbouw-
grond, witte zanderige baaien en prehistorische grafgrotten in 
de rotsachtige kust. 
Vanuit Son Bou, het langste strand van Menorca, passeren 
we de abrupte wilde kloof van Llucalari en de loop van de 
Barranc van Rellotge, Deze kloof eindigt op het strand van 
Cala en Porter. 
Wandelweg: van Son Bou naar Rs Canutells
Wandelafstand: 13.80 Km - Duur wandeling: 4,15 uur
Totale wandelexcursie (transfer inbegrepen): 6,00 uur.
Moeilijkheidsgraad: licht en middelmaat parcours

Dag 6 Favaritx - Es Grau - wandelen
Het Albufera Natuurpark: (misschien wel het mooiste) 
Albufera des Grau is het grootste wetland van het eiland.
Dit gebied is volledig beschermd en vooral het meest ernstige 
landschap van het eiland en daarom is hier op verkenning 
gaan zo interessant. Dit gebied noemen wij het 
biosfeerreservaat in Menorca. We wandelen langs de meest 
extreme en de meest indrukwekkende kale landschappen van 
het eiland, zwerven over meerdere heuvels en trekken over de 
velden naar Cala Torreta om te genieten van het panoramisch 
uitzicht op de offshore-eiland.

Onze service:

• Vervoer naar Zaventem 

H/T;

• vlucht Brussel- Mahon 

H/T;

• transfers in Menorca: 

luchthaven-Hotel H/T;

• verblijf in Hotel Almirante 

Farragut**** of gelijk-

waardig hotel op basis 

van half pension;

• verblijf in een dubbele 

kamer met balkon en 

douche;

• 20 kg bagage p.p.;

• 6 kg handbagage p.p.;

• transfers van onze wan-

delaars per minibusje: 

volgens programma;

• deskundige begeleiding 

door onze wandelgids 

ter plaatse;

• In samenwerking met 

Organizacion Royal.

VOORWAARDEN

Minimum aantal  

deelnemers: 20 personen

Niet inbegrepen:

• Dranken en persoonlijke 

uitgaven;

• Middagmalen;

• Maaltijden tijdens de 

vlucht;

• toeslag singlekamer: 

€ 145 p.p.;

• korting voor 3 de per-

soon op 1 dubbele 

kamer: 20 % 

• picknick ( bestelling in 

het hotel 1 dag op voor-

hand) voorziene prijs:  

10 € per persoon per 

dag;

• begeleiding tijdens de 

vlucht;

• annulatie- en bijstands-

verzekering.

Reisdocumenten:

• geldige identiteitskaart 

Munteenheid:

• euro

Wandelafstand: 12.50 Km - 
Duur wandeling: 4,15 uur
Totale wandelexcursie (transfer inbegrepen): 
6,00 uur.
Moeilijkheidsgraad: licht en middelmaat parcours

Dag 7 CALA TIRANT - PREGONDA - BINIMEL.LA 
Activiteit: Wandelen Trip: Cala Tirant - Pregonda - Binimel.Là 
Een wandeling in het noorden van Menorca met een afwisselende kustlijn. 
Gouden stranden, omgeven door een rotsachtige landschap met steeds 
veranderende kleuren zijn een streling voor het oog. Dit gedeelte is eigenlijk 
een stukje noordelijke schiereiland. Wij ontdekken de opgravingen van de 
voormalige Romeinse nederzetting uit de 2de eeuw Sanicera v. Chr. Een 
omweg brengt ons uiteindelijk naar; Cala Pregonda met zijn eigen baai en 
natuurlijk strandje. 
Wandelweg: van Es Migjorn tot Cala Galdana. 
Wandelafstand: 14,5 Km - Duur wandeling: 4,15 uur 
Totale wandelexcursie (transfer inbegrepen): 6,00 uur. 
Moeilijkheidsgraad: licht en middelmaat parcours

Dag 8:
Na het ontbijt checken we uit. Afhankelijk van de vluchturen transfer met 
autobus naar de luchthaven van Mahon voor vertrek naar Zaventem. Een 
autocar van De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Hotel Almirante Farragut**** 
Het luxe hotel is gelegen een in een privé baai aan de kliffen 
van Cala’n Forcat.  Het hotel heft een zwembad en een 
solarium waar je kan genieten van de zonnige temperatuur. 
Alle kamers zijn recent gerenoveerd met moderne comfort 
zoals TV, frigo, airconditioning en WIFI.

De maaltijden in het hotel zijn huisgerechten in buffetvorm. Er 
zijn verschillende bars en snack bar aan het zwembad.

Het hotel heeft ook paddle-tennisbanen, een fitnessruimte, 
een speelkamer, een zwembad en mogelijkheid tot tafeltennis 
en minigolf en nog veel meer activiteiten.

Datum 24 april en 20 oktober 

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 8 dagen

wandelvakantie € 1.085 p.p.
rustvakantie € 910 p.p.
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nieuw

Dag 1
Een autocar van De Globetrotter brengt je naar Zaventem voor de 
vlucht naar Lanzarotte. Transfer naar ons Hotel CLUB TROPICAL 
ISLAND****.
Wij verblijven hier in appartementjes in systeem: ALL-IN. Onze 
Vlaamse gids verwelkomt ons en bespreekt de wandelingen. Vrije 
dag waar je kan genieten van de accommodatie van het verblijf. 
Avondmaal en overnachting.

Dag 2 COSTA TEGUISE-JARDIN DE CACTUS: 14,50 km
De minibus brengt ons naar het vertrekpunt in Costa Teguise. Wij 
wandelen vanaf Costa Teguise langs de kokosnotenbomen en 
mooie stranden naar het ruige lavabinnenland van het eiland 
Lanzarote.
Wij genieten van zwarte vulkaangronden en ongelooflijke uit-
zichten.
Via de zoutvelden van Salinas de Los Agujeros wandelen we langs 
de uitgedoofde vulkanen. Echt bewonderenswaardig en uniek. 
Tenslotte bezoeken we de cactustuin met meer dan 1000 soorten. 
Daarna met de minibus transfer naar ons Hotel in Playa Blanca. 
Avondmaal en overnachting in Hotel****.  

Dag 3 BODEGA RUBICON-BODEGA LA GERIA: 9 km
Ontbijt. De minibus brengt ons naar de parking van de Bodega 
Rubicon. Langzaam stijgen we omhoog tussen de wijnvelden waar 
onze gids alles uitlegt over het planten en werken in de wijn-
plantages.
Nadien gaan we rustig te voet tot aan de vulkaan La Caldera de 
Gaida tot op een hoogte van 500 meter. Hier worden we beloond 
voor een adembenemend maanlandschap. Via de vele wijnplanta-
ges naar de Bodega de La Geria, voor diegenen die plaatselijke 
wijnen willen proeven en eventueel ook kopen.
In de late namiddag met de minibus terug naar ons Hotel in Playa 
Blanca. Avondmaal en overnachting in Hotel****.

Dag 4 WANDELDAG 3: YAIZA-PLAYA BLANCA: 14 km 
Ontbijt. Via de minibus naar het prachtige witte dorpje Yaiza.
Wij starten de wandeling met een bezoek aan het bekende 
 museum van Aloe Veraplanten. Verder vanuit het dorp met een 
klein hoogteverschil naar de MONTAÑA DE LA CINTA en Las 

HOOGTEPUNTEN

 ✔ prachtige wandelingen in een subliem landschap

 ✔ heerlijke Spaanse sfeer en gastronomie

 ✔ genieten van vulkaan - en maanlandschappen

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

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. 

Al wandelend kunnen we uitermate  genieten van al die natuurpracht. Maar 

ook de Spaanse sfeer, cultuur en gastronomie ontbreken niet  op deze 

schitterende wandelvakantie.
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Onze service:
• Vervoer naar Zaventem 

H/T;
• vluchten Zaventem-

Arrecife-Zaventem;
• verblijf in ApartHotel 

Tropical Island**** in een 
appartementje voor 2 of 
4 personen;

• appartementjes ingericht 
met volledige badkamer 
en wc, aparte slaapka-
mer, volledig ingericht 
keukentje, zeer groot 
terras met uitzicht op 
zwembad of tuin:

• verblijven in systeem: 
ALL-IN, water en wijn 
inbegrepen tijdens de 
maaltijden.

• lunchpakketten op de 
wandeltochten voor 
onderweg voor de wan-
delaars;

• de excursie Fuerte-
ventura op de vrije dag;

• inkomticket cactustuin;
• transfers in Lanzarote: 

luchthaven-Hotel H/T;

• transfers van wande-
laars volgens wandel-
programma;

• 23 kg bagage en 12 kg 
handbagage

• deskundige begeleiding 
door onze wandel-
leiders: Eddy, Raf of Bart

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;
• Maaltijden en begelei-

ding tijdens de vluchten;
• Internet: wifi te betalen;
• Annulatie- en reisbij-

standsverzekering;
• Toeslag één persoons-

apparte ment: € 175,-

Reis documenten: 
• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 
• euro

Plaatselijke tijd: 
• belgische tijd - 1 uur

Dag 6 TIMANFAYA-MANCHA BLANCA: 13 KM
Ontbijt. Met de minibus naar de parking van de kamelen (dro-
medarissen). Hier begint onze wandeling naar de ingang van het nationaal 
park Timanfaya. Inkom inbegrepen. Wij bezoeken het volledige vulkaangebied 
(ongeveer 50 minuten) met 3 merkwaardige attracties om ons te overtuigen 
van de hitte onder de vulkanen. De kleurschakeringen en zwarte natuur van 
dit Timanfaya gebied en lavalandschappen zoals u ze nog nooit hebt gezien. 
Dit is echt puur natuur. In de late namiddag met de minibus terug naar ons 
hotel. Avondmaal en overnachting in Hotel****.

Dag 7 SALINAS DE JANUBIO –PUNTA PECHIGUERA: 12 km
Ontbijt. Met de minibús richting de zoutvelden Salinas de Janubio.
We wandelen aan de oostkust van het eiland door het slechte land (MalPais) 
met onbekende schatten. Dit moet echt te voet. Wij passeren de natuurlijke 
zwembaden van Los Charcones, een echt paradijs voor de wandel liefheb-
bers. Relax en genieten is de boodschap. Via de Faro de Pechiguera (de 
vuurtoren) maken we een prachtige kustwandeling via ongeschonden rots-
kusten. Kleine heerlijke zandstranden schuiven ons voorbij. Ongeveer een 
9-tal km tot aan ons Hotel**** voor avondmaal en overnachting.

Dag 8 TRANSFER NAAR DE LUCHTHAVEN VAN ARECIFE EN VERTREK 
NAAR ZAVENTEM
Na het ontbijt of middagmaal (naar gelang het vluchtschema)transfer naar de 
luchthaven van Arecife. Inscheping aan de balie van Thomas Cook en vertrek 
naar Brussel (Zaventem) meestal met een tussenstop in Fuerteventura. Een 
autocar van De Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Hotel Tropical Island**** 
De kamers zijn volledig uitgerust zoals in een appartementje 

met:  ingerichte keukentje - volledige badkamer- een 

ruim balkon en terras. Tevens is er  TV, airconditioning, 

kluisje (apart te betalen), telefoon, frigo, micro-oven, 

waterverwarmer, mixer voor fruitsappen, haardroger en zetel 

die als bed kan gebruikt worden. Een ruim uitgebreid buffet 

met variëteit. Restaurant: 3 x per week avondmaal met een 

thema (Italiaans-Spaans). Comfortabele grote en ruime bar 

is ter beschikking van het cliënteel aan het grote zwembad 

van 1700 m2. Alle frisdranken, fruitsappen en dranken worden 

vers aangeboden. Eénmaal in de week een Canarische 

folkloristische avond met lokale optredens.

Het Hotel ligt op 2 minuutjes van het dorpje Yaiza.

Breñas voor een uniek vergezicht op de vulkanen en de zout-
velden in dit landschap.
Nadien dalen wij over een wandelpad door een stukje onge-
schonden natuur. Al wandelend komen wij aan in ons Hotel 
in Playa Blanca****. Avondmaal en overnachting.
 
Dag 5 vrije dag - EXCURSIE NAAR FUERTEVENTURA
Op deze vrije dag neemt onze reisleider u mee naar 
Fuerteventura, een ander eiland van de Canarische eilanden. 
Na het ontbijt te voet naar het haventje van Playa Blanca. Wij 
varen naar El Caralejo en langs het eiland “Los Lobos”, het 
wolveneiland tevens een natuurgebied.
Met onze minibus bezoeken we dit mooie maar zo andere 
eiland dan Lanzarote. We komen voorbij vissersdorpjes en 
zand lagunes die onze aandacht trekken. Zo komen we naar 
aan de Mirador, het hoogste punt van Fuerteventura. 
Daarna verder naar Betancuria, de vroegere hoofdstad van 
het eiland. Middagmaal. Gastronomische Canarische keuken 
met wijn en water. 
Langs de boorden van de hoofdstad Puerto del Rosario naar 
echte Caraïbische stranden. We wandelen over een prachtig 
wit zandstrand naar de azuurblauwe Atlantische oceaan (een 
uurtje vrij om te zwemmen en te genieten). In de namiddag 
naar het havenstadje Caralejo voor bezoek en eventueel taks 
vrij kopen in de voornaamste winkelstraat.Om 18 uur nemen 
wij de veerboot terug naar Lanzarote. Avondmaal en over-
nachting in Hotel****.

Datum 10 maart en 6 oktober

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 8 dagen

€ 1.345 p.p. 4140

LANZAROTE 8 DAGEN SPANJE
 
 SCHITTERENDE WANDELVAKANTIE IN EEN UNIEK LANDSCHAP
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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.

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 het hotel. Avondmaal en overnachting in Hotel 

Alay**** (of gelijkwaardig hotel).

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 Park****.

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 Park****. 

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**** of gelijk-

waardig hotel.

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****.A
lh
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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

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Dag 6 vrije dag

Een volledig vrije dag om uit te rusten of te genie-

ten van de zon, zee en strand. Vrij middagmaal. Wel mogelijk-

heid te eten in een typisch restaurantje. Avondmaal en over-

nachting in Hotel**** of gelijkwaardig.

Dag 7 Casares

Na het ontbijt vertrekken we naar één van de mooiste witte 

dorpjes van Andalusië: 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****.

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 

Andalusië. Vrije tijd voor een wandeling in het oude 

stadsgedeelte van Malaga. 

Avondmaal en overnachting in Hotel****.

Dag 9 Mijas - Finca

Na het ontbijt bezoeken we Benalmadena Pueblo, een 

typisch Andalusisch dorpje. Daarna reizen we verder voor een 

bezoek aan Mijas. Er staat ook nog een bezoek aan een 

Onze service:

• vervoer H/T naar 

Zaventem;

• Vluchten H/T Malaga;

• verblijf in 4 sterrenHotels 

op basis van vol pension 

op de rondreis;

• half pension gedurende 

2 dagen verblijf in ons 

viersterrenHotel:

• de volledige rondrit en 

bezoeken volgens het 

programma;

• alle inkomgelden in de 

sites zoals beschreven in 

ons programma;

• water en rode wijn in het 

hotel ‘avonds;

• begeleiding door 

Vlaamssprekende gids 

van Organizacion Royal.

• 23 kg bagage en 12 kg 

handbagage

Niet inbegrepen: 

• dranken bij half pension 

en persoonlijke uitgaven;

• begeleiding tijdens de 

vlucht;

• maaltijden tijdens de 

vlucht.

• toeslag éénpersoons-

kamer: 285 €;

• * annulatie- en reisbij-

standsverzekering

Reisdocumenten:

• geldige identiteitstkaart 

Munteenheid:

•  euro 

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****.

Dag 10 vrije dag

Ontbijt. We genieten van een vrije dag. We bieden de mogelijkheid om met 

onze gids een mooie wandeling te maken via Playa La Caruhela naar het cen-

trum van Torremolinos. Middagmaal (niet inbegrepen) 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.

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.

Datum 1 juni en 7 september

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 11 dagen

juni: € 1.660 p.p. / september € 1.810 p.p.
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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. 

Dag 1

Een autocar van de Globetrotter brengt ons naar Zaventem voor de 

vlucht naar Porto. Onze nederlandstalige reisleider wacht ons op en 

samen rijden we 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 

typiscje streekgerechten en een lekkere lokale wijn. 

Overnachting in Santa Luzia ArtHotel**** Sup.

Dag 2 Guimaraes en omstreken (10-15 km)

Ontbijtbuffet. Al wandelend verkennen we de eerste hoofdstad van 

het land, Guimaraes, waar de Portugse natie is ontstaan. We maken 

een wandeling door het historisch centrum, dat op de UNESCO 

werelderfgoedlijst staat, en bezoeken de indrukwekkende 

Franciskanenkerk. We lopen ook langs de Paço Dos Suques de 

Bragança. De wandeltocht loopt verder langs de omliggende velden 

en heuvels van de stad, vanwaar we prachtige uitzichtpunten heb-

ben. 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 één van de lokale restaurants in Guimaraes. 

Overnachting in Santa Luzia ArtHotel**** Sup.

Dag 3 Monte da Penha & Santuario (10-15 km)

Ontbijtbufet. We wandelen naar het hoogste punt van de streek, de 

Penha-berg, een natuurgebied van meer dan 50 ha, met slingeren-

de wandelpaden tussen een grote natuurlijke diversiteit. We lopen 

langs grotten en kapelletjes tot we aankomen aan de Santuario de 

Penha, een heiligdom. We bevinden ons op 615 m boven de zee-

spiegel met een prachtig zicht op de stad Guimaraes en de heuvel-

achtige omgeving. We genieten van een lekkere picknick in het 

Parque da Penha. Na de lunch verkennen we het park met zijn 

omposante rotsformaties. Daarna beginnen we te dalen langs de 

HOOGTEPUNTEN

 ✔ mooie wandeltochten door prachtige natuur

 ✔ verblijf in Guimaraes, UNESCO werelderfgoed

 ✔ genieten van de Portugese wijn en gastronomie

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Santa Luzia ArtHotel**** Sup
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. 

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 éénpersoons-

 kamer: € 220

• annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

Datum 13 mei

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.185 p.p.

Dag 6 Braga en Bom Jesus (10-15 km)

Ontbijt. We beginnen in de oudste en bruisende studentenstad 

Braga met een bezoek aan het mooi bewaarde historische centrum, de 

indrukwekkende kathedraal en de schatkamer. Verder lopen we langs de 

vele kerken en historische gebouwen zoals de Palacio do Raio, het Theatro 

Circo en de Arco da Port Nova. We genieten van een lichte, Portugse lunch. 

Onze tocht gaat verder naar de Santuario Nom 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 in één van de lokale restaurants in Guimaraes. 

Overnachting in Santa Luzia ArtHotel**** Sup. 

Dag 7 Bezoek aan Quinta de Sezim (wijnboerderij - 14 km)

Ontbijt. De provincie Minho is de regio van de vinho verde. We bezoeken er 

een quinta. We stappen nadien 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 tupische vinho verde geproduceerd. Casa de 

Sezim is een impressionante wijnboerderij. 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 één van de lokale 

restaurants in Guimaraes. 

Overnachting in Santa Luzia ArtHotel**** Sup.

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. 

flank van de Penha-berg, zodat we op het einde van de mid-

dag aankomen in ons hotel. 's Avonds eten we in één van de 

lokale restaurants in Guimaraes. 

Overnachting in Santa Luzia ArtHotel**** Sup. 

Dag 4 Citânia de Briteiros (13 km)

Ontbijtbuffet. We nemen de bus naar de startplaats van onze 

wandeltocht: Da Citânia. We lopen door de velden van het 

prachtige heuvelland en langs archeologisch sites. We treffen 

ruïnes en restanten van Keltische, Indo-Europese, Romaanse 

en middeleeuwse volkeren die elk hun eigen kenmerk aan 

deze Citânias hebben gegeven. 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 één van de lokale restaurants in Guimaraes. 

Overnachting in Santa Luzia ArtHotel**** Sup. 

Dag 5 Vrije dag

Ontbijt. We genieten van een dagje rust. Wie de dag wil invul-

len met fietsen, paardrijden, een uitstap naar Peneda- Gerês 

enz. kan terecht bij onze reisleider. 's Avonds genieten we 

van een avondmaal met typische streekgerechten en een lek-

kere lokale wijn. 

Overnachting in Santa Luzia ArtHotel**** Sup.
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Lissabon staat gekend als één van de 

aangenaamste en charmantste steden van Europa. De sfeer 

lijkt er chaotisch door de wirwar aan straatjes en wijken maar eigenlijk is 

ze heel ontspannen en gezellig. Je kan je laten leiden door de Fado, het 

Portugese levenslied, cultuur, de kunst en het lekker eten ontdekken. 

Sintra is de edele stad met zijn sprookjesachtig Pena paleis omgeven 

door weelderige bomen. Cascais en Estoril zijn dan de super badsteden 

aan deze kust. Via de fiets is het de ideale manier om dit gastvrije en 

prachtige land te verkennen. DE fietsroute lopen langs plekjes waar je 

anders zeker niet zou komen.

Dag 1 Zaventem - Lissabon

Een autocar van De Globetrotter brengt ons naar Zaventem. Vlucht 

Brussel naar Lissabon. Bij aankomst in Lissabon transfer naar ons 

hotel. Vrije lunch. We maken een verkennende wandeling samen 

met onze gids. In Lissabon trekken we naar het historische centrum 

van de stad. We beginnen onze tour bij Parque Eduardo VII, van-

waar we een prachtig uitzicht hebben op de stad met zijn 7 heuvels 

en de Taag-rivier op de achtergrond. We wandelen langs de chique 

Avenida Liberdade, Praça dos Restauradores, Rossio en bezoeken 

het station gebouwd in de typisch Portugese Manueline-stijl. Tijd om 

een koffie te drinken in het bekendste café van Lissabon, 

‘A Brasileira’, de favoriete plek van de beroemde schrijver Fernando 

Pessoa. Via de wijk Bairro Alto komen we aan bij Praça Luis de 

Camões. Via de wijk Baixa komen we in Alfama, de oudste buurt 

van Lissabon. Nadien komen we aan bij Castelo São Jorge. Een 

bezoek aan dit kasteel kan zeker niet ontbreken. Van hieruit hebben 

we een ademend zicht op de stad, de 25 april-brug en de Taag-

rivier. Na een bezoek aan de Kathedraal van Lissabon komen we 

aan bij Praça do Comércio met zijn imposante Arc, die de weel-

derige periode van de ontdekkingsreizen weerspiegelt. Op het einde 

van de namiddag komen we aan bij ons hotel. 

Avondmaal en overnachting in Hotel Fenix****.

Dag 2 Parque Das Nações - Belém

Ontbijtbuffet. In de voormiddag nemen we het openbaar vervoer 

naar het moderne deel van de stad, de wijk waar in ´98 de expo 

werd georganiseerd. We leren de moderne paviljoenen kennen, 

gebouwd door bekende Portugese en internationale architecten. We 

lopen langs het Parque das Nações met zijn mooie tuinen en fontei-

nen en maken een rustige wandeling langs de Taag-rivier met zicht 

op de 14km lange Vasco da Gama-brug.´s Middag krijgt iedereen 

genoeg tijd om te lunchen op één van de vele terrasjes in deze 

buurt. In de namiddag nemen we de fiets en maken we een fiets-

tocht langs de Taag-rivier tot we aankomen in het monumentale 

Belém. Deze plek is het resultaat van de weelderige periode van de 

ontdekkingsreizen. We bezoeken de Torre de Belém, het Padrão 

dos Descobrimentos en het Mosteiro dos Jerónimos. Hierna heb-

ben we de tijd om het lekkere gebakje (pastel de nata) te eten in de 

HOOGTEPUNTEN

 ✔ Cascais en Estoril zijn de super badsteden aan de kust

 ✔ De Bairro Alto is een gebied in het historische centrum van Lissabon 

bekend om zijn winkel- en uitgaansgebied

 ✔ In Sintra staat de vroegere zomerresidentie ‘Paleis van Queluz’ van 

de Portugese koninklijke familie

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Hotel Fenix**** lISBOA
Dit rookvrije hotel ligt aan het Marquês de Pombalplein en 

het mooie park Edward VII. De mooie kamers hebben een 

schilderachtig uitzicht op de stad. Het HF Fénix biedt gratis 

WiFi, bad/douche, toilet, airconditioning, kluis.

Het restaurant serveert Portugese en Europese gerechten.

’s Morgens geniet je van een rijkelijk ontbijtbuffet.

Onze service:

• Vervoer H/T naar 

Zaventem;

• Vluchten met Brussels 

Airlines;

• Luchthaventaks toeslag;

• City taks;

• Transfer luchthaven- 

Hotel H/T;

• Alle transfers + open-

baar vervoer;

• 3 nachten op basis van 

kamer en ontbijtbuffet;

• Alle vermelde bezoeken 

en excursies;

• Alle inkomgelden;

• ½ dag fietstocht Belém 

+ Taag;

• 3 x Diner incl. (alcoholi-

sche) dranken en koffie;

• Fado restaurant met 

typische Fado-show;

• Avondmaal in typisch 

Portugees restaurant;

• 23 kg bagage p.p.;

• 12 kg handbagage p.p.;

• Nederlandstalige bege-

leiderndo

Niet inbegrepen:

• Middagmaal;

• Persoonlijke uitgaven;

• City Taks

• Toeslag éénpersoonska-

mer: € 195-;

• Annulatie- en reisbij-

standsverzekering;

• Begeleiding tijdens de 

vlucht.

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

Plaatselijke tijd: 

• belgische tijd +1 uur

Datum 21 juni

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 4 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 920 p.p.

door UNESCO opgenomen als werelderfgoed van de 

mensheid. In de namiddag trekken we naar het meest weste-

lijke punt van Europa, ‘Cabo da Roca’ vanwaar we een prachtig zicht 

hebben op de woeste kustlijn met zijn indrukwekkende rotsformaties. Via 

het mondaine Cascais, met zijn pitto reske centrum, jachthaven en zeedijk 

naar Estoril. Op het einde van deze indrukwekkende dag komen we aan bij 

ons hotel en ’s avonds gaan we eten in een typisch Fado-restaurant verge-

zeld van een echte Fado-show.

Dag 4 Lisboa - Luchthaven

Afhankelijk van de vluchturen bezoeken we nog de wijken Principe Real, 

Estrela en Graça of krijgt u voldoende vrije tijd om een leuk souvenir te 

kopen. U Wordt met een privé transferbusje naar de luchthaven gebracht. 

Een autocar van De Globetrotter brengt ons vanaf Zaventem 

traditionele zaak “Pastéis de Belém” die deze lekkernij reeds 

sinds 1837 maakt en ´s avonds gaan we lekker typisch 

Portugees eten (inclusief). Avondmaal en overnachting in 

Hotel Fenix****.

Dag 3 Sintra - Cabo da Roca - Cascais

Ontbijtbuffet. Met een privé-busje richting Sintra, het sprook-

jesdorp gelegen op de groene flank van de Serra de Sintra. 

We bezoeken de ruïnes van Castelo dos Mouros en het 

romantische spookjespaleis Palácio da Pena. Hierna bezoe-

ken we het pittoreske historische centrum van Sintra. Vrije 

lunch. De gehele omgeving, het culturele landschap werd 
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Dag 1

Een autocar van De Globetrotter brengt je naar 
Zaventem voor de vlucht naar Ponta Delgada. Aankomst en ver-
welkoming door de Nederlandstalige gids, gevold door een trans-
fer 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

Ontbijt. 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 km. Lunch in een lokaal restaurant. ’s Namiddags bezoeken we 
een ananasplantage. 

Avondmaal en overnachting in Hotel The Royal Garden****.

Dag 4 Walvis-spotten

Ontbijt. 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 soor-
ten 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****.

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 

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
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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.

OPGELET! 

Omwille van 

weersomstandigheden 

kan de volgorde van de 

excursies wijzigen. 

Inhoud blijft verzekerd. 

Niet inbegrepen: 

• persoonlijke uitgaven;

• eventuele fuel-toeslag;

• toeslag éénpersoons-;

 kamer: € 300;

• annulatie- en reis-;

 bijstandsverzekering;

• Begeleiding tijdens de 

vlucht.

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart;

Munteenheid: 
• euro

We raden alle deelnemers 

aan een lichte regenjas 

en wandelschoenen mee 

te nemen. 

VOORWAARDEN

Minimum aantal  

deelnemers: 20 personen

Hotel De Royal Garden****

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. 

Ontspannen kan in de Japanse tuin met kleurrijke 

bloemperken en fonteintjes. Er is ook een buitenzwembad, 

healthclub met binnenzwembad, sauna, Turks stoombad en 

fitness. 

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 weelde-
rige 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 18de eeuwse botanische 
park bestaat uit kleine meertjes, exotische bloemen en eeu-
wenoude 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 wandel-
pad loopt langs de kust, met prachtig uitzicht over verschillende landtongen, 
zoals die van Ponta de Såo Pedro. We zien op de route ook traditionele 17de 
en 18de eeuwse gebouwen, de 16de 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 25 juni

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 8 dagen

€ 1.570 p.p. 4948
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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 ook een uitstekend klimaat 

en prima toeristische infrastructuur. Iedereen die zich graag verdiept in oude 

tradities en beschavingen komt er aan zijn trekken.

We verblijven in Paphos, was in 2017 culturele hoofdstad en is één van de 

meest geliefde vakantieoorden van Cyprus. Een ideale verblijfplaats om kennis 

te maken met dit wondermooie eiland.

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****.

Dag 2

Ontbijtbuffet. We vertrekken te voet langs de wandelpromenade 

naar Paphos en houden halt aan de versterkte burcht aan de jacht-

haven. We brengen een bezoek met gids aan de mooie mozaïeken 

en Romeinse gebouwen. Na een terrasje rijden we naar een dorpje 

in de heuvels rond Paphos waar we genieten van een typisch mid-

dagmaal 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 middag-

maal. 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 

HOOGTEPUNTEN

 ✔ verblijf in een schitterend hotel gelegen in Paphos, culturele hoofd-

stad geweest in 2017

 ✔ uniek bezoek aan Kyrenia in Noord-Cyprus

 ✔ bezoek aan de rots waar Aphrodite uit de zee werd geboren

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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 sluiten de namiddag af met een 
stop in Geroskipou waar we een atelier 
bezoeken en waar een plaatselijke specialiteit wordt geprodu-
ceerd (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 feest-
maal. Overnachting in Hotel Athena Beach****.

Dag 5 Noord-Cyprus
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 pak-
huizen nemen we samen het middagmaal. Daarna keren we 
terug en brengen een bezoek aan Nicosia, de hoofdstad van 
Grieks-Cyprus. 

Onze service:

• vervoer H/T naar 

Zaventem;

•  vlucht H/T Paphos;

•  transfer H/T luchthaven- 

hotel;

• 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 éénpersoons-;

 kamer: € 230;

•  annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering

Reisdocumenten:

• geldige identiteitskaart 

Munteenheid:

• euro

Plaatselijke tijd:

•  Belgische tijd + 1 uur

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, 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 ver-
der 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 van-
waar we de azuurblauwe zee zien. Terug via Agios Georgios (stop aan het 
vissershaventje) en Coral Bay (stop en wandeling tot aan de bananen-
plantages). 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 het 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 
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.

Hotel Athena Beach****(*) 
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.

Datum 19 mei

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

rustvakantie € 1.155 p.p.
programma € 1.370 p.p.
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Dag 1
Een bus van De Globetrotter brengt ons naar 
Zaven tem voor de vlucht naar Reykjavik. Dan reizen we langs lava-
velden van het schiereiland Reykjanes en beginnen met ons 
bezoek aan de gouden cirkel en het facinerende Ijsland. 
Avondmaal en overnachting Borgarnes hotel.

Dag 2 (ca 230 km)
Ontbijt. U start in het Gouden cirkel gebied. Nationaal Park 
Thingvellir ligt op de plaats waar de Europese en Amerikaanse 
continenten van elkaar afdrijven, waardoor grote scheuren in het 
landschap zijn ontstaan die nergens beter te zien zijn dan hier. Er 
staan nog 2 hoogtepunten op het programma, het bekende hete 
bronnen gebied Geysir met de geiser Strokkur. Ijslands beroemd-
ste waterval Gullfoss ligt op 10 km verderop en moet je zeker 
gezien hebben. Bij gunstige weersomstandigheden rijden we nog 
de bijzonder mooie watervallen Hraunfossar. Hier komt het water 
van km ver onder de lava door. Avondmaal en overnachting in 
Hotel Borgarnes.

Dag 3 (ca.250 km)
Ontbijt. We verkennen het schiereiland Snaefellsnes ook wel 
“IJsland in het klein” genoemd. Het dankt die naam aan de rijke 
vulkanische historie, 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 (o.a. drieteenmeeuwen en Noorse 
sterns). Avondmaal en overnachting in hotel. 

Dag 4 (ca. 295 km)
Ontbijt. De route voert ons naar de noordkant van IJsland geboorte-
plaats van Leifur Eiriksson- de latere ontdekker van Amerika. Op het 
schiereiland Vatnsnes bezichtigen wij Hvítserkur, de basaltformatie 
in de vorm van een draak, vlak bij de kustlijn. Met een beetje geluk 
zien wij op de zandvlakte aan de overkant van het water zeehonden 
liggen. We komen voorbij historische boerderijtjes en zien hoe men 
vroeger leefde in IJsland. We overnachten in omgeving Akureyri, de 
hoofdstad van het noorden. Avondmaal en overnachting.

Dag 5 (ca. 140km)
Na het ontbijt gaan we naar de indrukwekkende waterval 
Godafoss en vervolgens naar de kleine noordelijke stad Husavík. 

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
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Onze service:

• vervoer naar Zaventem 

H/T;

• vlucht met Iclandair 

Zaventem- Keflavik - 

Zaventem;

• luchthavenbelasting en 

brandstoftoeslag 

€ 120 p.p.;

• alle uitstappen en ver-

plaatsingen volgens het 

programma in lokale 

comfortabele autocar;

• alle overnachtingen in 

een tweepersoons-

kamer;

• van guesthouse tot 

goeie 3-sterrenHotels;

• half pension vanaf het 

avondmaal dag 1 tot het 

ontbijt dag 11;

• ingang Myvatn Natur 

Bath, walvisexcursie 

Husavik, boottocht ijs-

bergenmeer, excursie 

papegaaiduikers 

ingólfshöfdi en ingang 

voor het nationaal park 

Skaftafell;

• informatiepakket;

• btw en luchthaventaks 

gekend op 15/10/2017

• Nederlandstalige reislei-

ding in Ijsland

Niet inbegrepen: 

• drank aan tafel;

• persoonlijke uitgaven;

• fooi chauffeur € 16.5 p.p 

voor de volledige reis;

• middagmalen;

• fooi gids: € 16.5 p.p 

voor de volledige reis;

• Geen begeleiding tijdens 

de vlucht;

• toeslag éénpersoons-

kamer: € 820,-;

• extra luchthaventaksen 

en brandstoftoeslagen;

• annulatie - en reisbij-

standsverzekering.

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

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. 

Hier maken we een drie uur 
durende boottocht op zoek naar walvissen. 
Absoluut een aanrader, want deze imposante zeereuzen wor-
den vaak gespot in de wateren van IJsland. Avondmaal en 
overnachting in Guesthouse.

Dag 6 (ca. 100km)
Ontbijt. We vertrekken richting het vogelrijke Myvatn. Al wan-
delend bezoeken we de grillige lavaformaties van 
Dimmuborgir, de ringvormige explosiekrater Hverfjall en de 
zwarte lavavelden van Leirhnjúkur met zwavelbronnen en 
modderpoelen. Overal rond Myvatn ruik je de zwavel, bruist, 
borrelt, pruttelt en spuit het. In de grond zijn grijze modder-
poelen, waar de dikke modder blubbert. We bezoeken 
Mývatn Nature Batharme. Hier nemen we een ontspannend 
bad in het warme blauwwitte water. Avondmaal en overnach-
ting in Myvantn.

Dag 7 (ca. 225km)
Ontbijt. Eerst brengen we een bezoek aan de Dettifoss water-
val, de krachtigste waterval van Ijsland. Via een prachtig en 
vrijwel verlaten steenwoestijngebied rijden we daarna naar het 
oosten. Het is een schitterende route kan je Ijslands mooiste 
tafelbergen zien. Avondmaal en overnachting in Hotel 
Eskifjördur.

Dag 8 (ca. 225km)
Ontbijt. Langs de prachtig kust van zuidoost IJsland reizen 
we naar het Jökulsárlón, een sprookjesachtig meer aan de 
voet van de Breidamerkurjökull, waar tal van ijsbergen rond-
drijven. U ontdekt steeds nieuwe ijsbergen in de meest won-
derlijke vormen en kleurschakeringen. We maken een boot-

tochtje op het 
meer. Avondmaal en 
overnachting in Hali hotel.

Dag 9
Ontbijt. 's Morgens brengen we een bezoek aan het vogeleiland 
Ingólfshöfdi. Op het eiland maken we onder zijn begeleiding een wandeling 
met zijn vele papegaaiduikers, grote jagers en andere zeevogels. Nadien 
bezoek aan het nationaal park Skaftafell, fraai gelegen tussen twee gletsjer-
tongen. U kunt naar de waterval Svartifoss wandelen, met zijn basaltzuilen. 
Onderweg heeft u een mooi uitzicht over de spoelzandvlaktes. Vervolgen ver-
der naar Kirkjubaejarklaustur om de zuidkust uitgebreid 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.
Overnachting en avondmaal Hellisholar hotel.

Dag 10
Na het ontbijt rijden we tot aan de kleine waterval Seljalandsfoss, waar je ach-
terlangs kunt lopen. Aan het begin van de middag rijden we naar de hoofd-
stad Reykjavík, waar we een rondrit maken. We genieten er ook van vrije tijd 
om de moderne stad met zijn diverse musea te bezichtigen. We verblijven in 
Reykjavík voor 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.

Datum 1 juli
Vertrek Deinze 10u30 - Garage De Globetrotter
Duur 11 dagen
Vroegboekkorting € 75 p.p.

€ 4.210 p.p. 5352
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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 zoveel te zien... ze lenen zich dan ook 

uitstekend voor een stedentrip. We nemen je dus graag mee 

naar de parels der Russische steden!

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 bezienswaardig-

heden 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***.

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 

 fon teinengroep die de grootste ter wereld zou zijn met meer dan 

200 vergulde beelden. Middagmaal. We komen voorbij de zomer-

residentie van President Poetin. Nadien bezoeken we het slot en de 

parkaanplantingen van Poesjkin, dat onder Catharina II het zomer-

verblijf 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 onze 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. We beginnen 

met een rondrit en 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 

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 

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Viktor Vasnetsov. Belangrijk voor het museum is de unieke 

verzameling iconen waaronder de Drievuldigheid, een bekend 

icoon van de schilder Andrei Roeblov. Middagmaal. We zet-

ten ons bezoek verder aan Moskou en bezoeken nog het 

indrukwekkende Astronautenmuseum. 

Avondmaal en overnachting in Hotel****.

Dag 6 Moskou

Ontbijtbuffet. Een stadsrondrit brengt ons langs meerdere 

kathedralen waarvan we er zeker één bezoeken zoals de 

Christus Verlosserkerk. Middagmaal. Nadien wordt het tijd 

voor een bezoek aan het Rode Plein met het Mausoleum van 

Lenin en het Kremlin. We laten u ook genieten van wat vrije 

Onze service:

• vervoer naar Zaventem 

H/T;

• vlucht Zaventem- 

Sint-Petersburg;

• vlucht Moskou-

Zaventem;

• visum voor Rusland: 

• bezoek aan het paleis 

van Poesjkin, de 

Hermitage, Peter- en 

Paulvesting, Petershof, 

Kremlin en kathedraal in 

Moskou, metro rit, 

Astronautenmuseum en 

Tretyakov-galerij;

• volpension vanaf het 

avondmaal op dag 1 tot 

het ontbijt op dag 7;

• lokale Nederlandstalige 

gidsen in Sint-Petersburg 

en Moskou;

• 23 kg bagage p.p;

• 12 kg handbagage p.p.;

• Nederlandstalige begelei-

der blijft de hele reis ter 

plaatse;

• in samenwerking met 

Thomas Cook.

Niet inbegrepen:

• drank aan tafel;

• persoonlijke uitgaven;

• middagmaal op dag 1;

• extra inkomgelden voor 

concerten, boottochten, 

musea, kastelen en 

bezienswaardigheden die 

niet voorzien zijn in het 

programma;

• eventuele toeslagen fuel 

en luchthaventaksen;

• toeslag éénpersoonska-

mer: € 295;

• annulatie- en reisbij-

standsverzekering (ver-

plicht).

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

tijd in de imposante stad. We 

maken zeker nog een rit met de 

metro. De metrostations zijn één voor één 

ondergrondse paleizen en pareltjes van beeldhouwkunst en 

architectuur. Avondmaal en overnachting in Hotel****.

Dag 7 

Ontbijtbuffet. Voor we Moskou verlaten brengen we met onze plaatselijke 

gids nog een bezoek aan Tjaritsyno, ten zuiden van Moskou. Het indrukwek-

kende park van 700 ha. en het Schloss van Katharina de Grote zijn absoluut 

de moeite. Nadien vertrekken we richting luchthaven voor de terugvlucht 

naar Brussel met SN Brussels Airlines. Een autocar van de Globetrotter 

brengt ons van Zaventem terug naar Deinze.

Hotels***(*) 
Alle hotels zijn van heel goeie kwaliteit. Kamers met bad/

douche, toilet, tv en airco. 's Morgens is er een ontbijtbuffet en 

's avonds een buffet of verzorgd driegangenmenu.

€ 1.895 p.p.

Datum 1 augustus

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 7 dagen
Vroegboekkorting € 50 p.p.
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Dag 1 Zaventem - Abu Dhabi

Een autocar van De Globetrotter brengt ons naar de lucht haven 

van Zaventem. Vlucht Zaventem-Abu Dhabi om 10u55. 

Verwelkoming door uw Nederlandstalige gids in de luchthaven, 

gevolgd door het transfer naar uw hotel (slechts 10 minuten)

Check-inn in Park Inn Hotel (3 sterren gelijkwaardig aan 

4 sterren), Yas Island, Abu Dhabi en diner in het hotel. 

Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 2 Abu Dhabi - Architectuur, Cultuur en Erfgoed

Ontbijt. We bezoeken het “Masdar Institute of Science and 

Technology” met zijn elektrische wagens. Verkenning van “Yas 

Island” met een fotostop aan “Ferrari World” en het indrukwek-

kende Formule 1 circuit van Yas Marina en het glazen “Yas 

Viceroy Hotel”. Langs de nieuwe weg naar het splinternieuwe 

“Louvre Museum” om te bezoeken. Nadien voorbij “Reem en 

Maryah Island” met hun supermoderne architectuur richting de 

“Corniche” of zeedijk met prachtig zicht op de skyline van Abu 

Dhabi. Middagmaal in de “Central Market Souk”. We beëindi-

gen deze unieke namiddag met een goud getopte “Emirates 

Palace Cappucino” in het meest luxueuze hotel ter wereld, het 

“Emirates Palace”. 

Bij zonsondergang gaan we richting de bewonderenswaardige 

moskee “Sheikh Zayed Grand Mosque” voor een bezoek aan 

dit architecturale wonder! Terug naar “Yas Island”. Avondmaal 

in buffet restaurant hotel.

Overnachting in het Hotel “Park Inn” Yas Island.

Dag 3 Koninklijk Abu Dhabi vanop het water

Ontbijt. Boottocht langs de oudste brug van Abu Dhabi en het 

Makta fort, alsook de grote moskee, koninklijke paleizen en de 

scheefste toren ter wereld, de “Hyatt Capital Gate”. In de 

namiddag kan u even genieten van het mooie zwembad van 

het hotel ofwel gaan ontspannen op het strand van Yas eiland. 

Avondmaal in buffet restaurant hotel (of andere). Overnachting 

in het Hotel “Park Inn”, Yas Island.

Dag 4 Al Ain, de groenste stad van de Emiraten

Ontbijt. 's Morgens richting “Al Ain”, het geboortedorp van 

Sheikh Zayed, U bezoekt één van de laatste traditionele kame-

lenmarkten ter wereld. Nadien verder naar het “Jahili Fort”, 

Middagmaal in het “Heritage Village”, gelegen in één van de 

vele oases van de stad.

‘s Namiddags bezoekt u het “Nationaal Museum” en maakt u 

een wandeling in “de Oase van Al Ain”. In de late namiddag 

neemt u de kronkelende bergweg naar de top van “Jebel 

Hafeet”, waar u zal inchecken in uw hotel.

We genieten van de zonsondergang. Avondmaal en overnach-

ting in Hotel Grand Mercure Jebel Hafeet.

Dag 5 Dubai, welkom aan de toekomst!

Ontbijt. Transfer naar Dubai ±2 uur langs o.a. mooie woestijn-

weg. U ziet de honderden glitterende torens oprijzen uit de 

woestijn wanneer u Dubai binnenrijdt. Stop aan het koninklijk 

paleis en verkenning van de stad aan de “Creek”, de zeearm 

waarrond het oude Dubai is ontstaan. Aankomst aan uw Hotel 

Radisson Blu Dubai Creek*****. Lunch in het beste visrestau-

rant van de stad.

In de namiddag wandeling doorheen de souks, waar u tonnen 

goud ziet tentoongesteld en de geuren ruikt van de honderden 

ingevoerde kruiden. ‘s Avond dineren we op een dhow cruise 

die vertrekt vanaf “Festival City” en die het splinternieuwe 

“Dubai Canal” afvaart waarbij u al een eerste kennismaking 

doet met de buurten Downtown Dubai en zijn Burj Khalifa. 

Overnachting in Hotel Radisson Blu Dubai Creek.

nieuw
8 dagen met een unieke combinatie van stad, cultuur en

Natuur. Een uniek programma die u boeit van het begin tot het einde. 
Onder leiding van een deskundige Nederlandstalige gids leert u de 

Emiraten ontdekken. 

Deze gidse woont terplaatse en kent het reilen en zeilen perfect tot in 
de puntjes. Succes verzekerd.

HOOGTEPUNTEN

 ✔ Vlaamse gids die al jaren in de VAE woont

 ✔ Dubai, logeren in het hartje van de oude stad waar alles is ontstaan 

en van daaruit de futuristische metropool bezoeken

 ✔ Abu Dhabi met zijn duurzame stad Masdar City, Formule 1 circuit en 

mooiste moskee ter wereld!

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

• Vervoer H/T naar 

Zaventem;

• Rechtstreekse vlucht 

van Zaventem naar Abu 

Dhabi;

• Vluchten H/T met 

Etihad;

• Transfer H/T luchthaven-

Hotel;

• Nederlandstalige gids 

ter plaatse;

• Uitstappen inbegrepen;

• Maaltijden tijdens de 

vluchten;

• Inkomgelden zoals 

beschreven in het pro-

gramma;

• Op basis van vol 

 pension vanaf dag 1 

’s avonds tot dag 7 het 

avondmaal; 

• Vrije lunch dag 3 en 

dag 7;

• 23kg Bagage en 10 kg 

handbagage;

• Boottochten, jeep safari 

en …. inbegrepen.

Niet inbegrepen: 

• Dranken bij de maaltij-

den tenzij anders 

beschreven in het pro-

gramma;

• Persoonlijke uitgaven;

• Toeslag éénpersoonska-

mer: € 585,-

• Annulatie- en bijstands-

verzekering.

Reisdocumenten: 

• Geldige reispas nog 

6 maanden geldig bij 

aankomst

Munteenheid: 

• VAE- Dirham:  

€ 1 = 4.3677 VAE

• Betalen met Visa en 

Mastercard mogelijk. 

Geld meenemen om te 

wisselen; dollars of 

euro’s mogelijk.

Extra: 

• Plaatselijke tijd: + 3 uur

• Gemiddelde tempera-

tuur overdag 27-28 gra-

den - ’s avonds 25 gra-

den.

• Mimimum 20 deel-

nemers.

Hotel****

Genieten allemaal van een grote luxe met uitstekend 

ontbijtbuffet en de kamers zijn allemaal voorzien van bad/

douche, TV, airconditioning. 

Ze beantwoorden aan een super klasse.

Dag 6 Dubai - de stad der contrasten 

Ontbijt. U steekt de “Creek” over per “Abra”, een 

houten bootje met motor, om verder de sfeer op te snuiven 

van de oude stad. We bezoeken de oudste wijk van Dubai: 

“Bastakiya”, een openluchtmuseum van windtorens en 

komen langs de oudste stenen gebouw van de stad, het 

“Fahidi Fort” met zijn “Dubai Museum”. Dan rijden we naar de 

nieuwe stad, “Dubai Marina” met zijn luxueuze superjachten. 

U gaat vervolgens richting het indrukwekkende “Palm 

Jumeirah” waar u vanuit de “monorail” een goed overzicht 

hebt op dit achtste wonder van de wereld. Na een rit langs 

de “Royal Beach Palaces” komt u toe in de “Souk Madinat 

Jumeirah” waar u een heel mooi zicht hebt op het fameuze 

7-sterren Hotel “Burj Al Arab”. Lunch in Mall of the Emirates 

met het fameuze “Ski Dubaï”. In de namiddag naar 

“Downtown Dubai”, met een kort bezoek aan de Dubai Mall 

en zijn Aquarium met duizenden vissen. Nadien bezoekt u 

“At The Top” en gaat u met de snelste lift ter wereld tot op de 

124ste verdieping, met een adembenemend zicht op de 

 skyline van Dubai. ’s Avonds Arabisch 

diner aan de voet van de hoogste toren ter 

wereld, de “Burj Khalifa” en het fontein spektakel.

Dag 7 De woestijn

Ontbijt. Ontspanning in het hotel met vrije lunch. In de namiddag wordt u 

opgehaald rond 15u met een Toyota Landcruiser. Na een avontuurlijke en 

sensationele rit door de woestijn kan u genieten op de hoogste duin van een 

romantische zonsondergang in de uitgestrekte woestijn. Alle ingrediënten 

voor een Arabische nacht onder de sterren zijn aanwezig. We dineren een 

BBQ in de woestijn in een traditioneel Arabisch kamp. Onder de sterrenhemel 

betovert een buikdanseres u op de ritmes van Arabische muziek. U kan 

 verder relaxen in de bedoeïenentent en genieten van een verfrissend drankje. 

Rond 21 uur keren we terug naar ons hotel om nog even op te frissen, de 

valiezen op te halen en rond 22 uur per bus ons naar de luchthaven te laten 

brengen. 

Dag 8

Nachtvlucht Abu Dhabi Zaventem. Een autocar van de Globetrotter

brengt je terug naar Deinze.

€ 2.145 p.p.

Datum 10 november

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 50 p.p.
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HOOGTEPUNTEN

 ✔ bezoek aan wereldsteden Washington en New York

 ✔ luxueuze cruise naar de Bahama’s

 ✔ indrukwekkende parken Magic Kingdom en Epcot Center

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

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.

Dag 2 Washington
Ontbijt. Volledige dag bezoek aan de indrukwekkende stad 
Washington met officiële gids. We maken een panoramische rond-
rit met stops aan Het Witte Huis en het Capitool en de voornaam-
ste 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. 

Dag 3 Washington-New York
Ontbijt. We gaan naar de luchthaven van Washington voor onze 
vlucht met United Airlines naar New York. Transfer naar het 

Hotel****. Naar gelang uur van aankomst organiseren wij een wan-
deling in New York (taxi apart te betalen). Mogelijkheid tot faculta-
tief middagmaal en avondmaal in de stad van New-York. 
Overnachting.

Dag 4 New York
Na het ontbijt staat er een volledige sightseeing in New York op het 
programma, samen met een officiële gids. We bezoeken en 
beklimmen de Empire State Building, wandelen in Wall Street, 
Time square en Manhattan. Overnachting in hotel. Facultatief maar 
aan te bevelen; helikoptervlucht boven Manhattan en het vrijheids-
beeld. Prijs p.p. $ 190,-. Moet twee maand op voorhand gereser-
veerd worden. facultatief middagmaal en avondmaal in de stad 
van New-York. Overnachting.

Dag 5 New York - Orlando
Ontbijt. Daarna in de voormiddag vrij in de stad New York. Op de 
middag transfer naar de luchthaven en vlucht naar Orlando. 
Vertrek vlucht om 13u50 en aankomst in Orlando om 16u40. 
Transfer naar ons Hotel Comfort Inn Maingate Kissimmee. 
Facultatief middagmaal en avondmaal. Overnachting.

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.
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Dag 9 Volle dag op zee
We genieten een mooie dag op zee 
en genieten van alle activiteiten op het cruise-
schip. Mooie dag om kennis te maken met het schip en zijn 
personeel. Ontbijt, middagmaal en avondmaal inbegrepen.

Dag 10
Ontbijt. Aankomst in Nassau (hoofdstad Bahama’s) om 12.00 uur 's middags. 
In de namiddag facultatieve excursie van een ½ dag op dit fascinerende 
eiland. De rest van de namiddag vrij voor shopping of zalig luieren. Middag- 
en avondmaal aan boord van het schip. Vertrek ‘s avonds om 23.59 uur.

Dag 11
Aankomst op het eiland Cococay om 08.00 uur 's morgens. Verblijf van een 
ganse dag op dit tropisch eilandje. Middagmaal aan boord of op het eilandje. 
Vertrek op 16.00 uur richting Cape Canaveral. Avondmaal aan boord van het 
schip.

Dag 12
Aankomst schip in de vroege morgen in Cape Canaveral. Ontscheping na het 
ontbijt en vertrek rond 09u30 naar Kennedy Space Center. Bezoek tot 16 uur 
en daarna transfer naar een Amerikaanse mall, namelijk de Florida mall, (een 
grote outlet die u moet gezien hebben). Daarna transfer naar ons hotel in 
Kissimmee voor overnachting.

Dag 13
Na het ontbijt in ons Hotel transfer naar de luchthaven van Orlando en vertrek 
naar Zaventem via Chicago. Vertrek Orlando om 14.31 uur en aankomst in 
Chicago om 16.29 uur. Vertrek Chicago om 18 uur en aankomst de volgende 
dag 19.11.2018 in Zaventem. 

Dag 14
Aankomst voorzien rond 08.50 uur ‘s morgens in Zaventem. Een autocar van 
De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Onze service:
• vervoer H/T Zaventem;
• vluchten met United Airlines: 

Zaventem-Washington-New 
York-Orlando of andere vluch-
ten vanuit Europa. Beste ver-
binding.

• al onze transfers gedurende 
de volledige reisroute;

• verblijf in zeer goede hotels 
(type superieur);

• kamer en ontbijt gedurende 
de ganse reis;

• vol pension gedurende de 
5-daagse cruise naar de 
Bahama’s;

• ingang ticket Magic Kingdom 
+ Epcot Center + Kennedy 
Space Center + Empire 
Building (New York);

• excursie in Washington en 
New York met officiële gids;

• Voorreisvergadering 2 maand 
voor afreis;

• 23 kg bagage en 10 kg hand-
bagage;

• deskundige begeleiding:  
Eddy Boeckmans;

• in samenwerking met 
Organizacion Royal.

Niet inbegrepen: 
• persoonlijke dranken bij de 

maaltijden en uitgaven;
• middagmalen + avondmalen 

(wij zoeken de meest econo-
mische eetgelegenheden op 
voor het gebruiken van een 
maaltijd);

• Esta formulier - € 14 p.p. 
wordt door ons  geregeld;

• éénpersoonskamer toeslag: 
€ 545; 

• annulatie- en bijstands ver-
zekering;

• Alle tips voor personeel in de 
U.S.A. TIPS zijn er voor alle 
diensten zoals: service maaltij-
den (ontbijt + middagmaal + 
avondmaal) 10% minimum en 
18% maximum;

• tips voor de chauffeur van de 
autobus: 3 $ p.p. per dag;

• tips voor de kuier van de 
 valiezen bij inscheping cruise: 
5 $ p.p.

• acultatieve excursie op de 
Bahamas: 30 $ p.p.

Reisdocumenten: 
• Onze verkoopsprijzen bere-

kend op basis van de wissel-
koers op datum 29 november 
2017;

• verplicht voor iedere deel-
nemer: 

• één digitaal internationaal pas-
poort voor de U.S.A. aan te 
vragen op het gemeentehuis;

• Esta formulier voor inkomst 
U.S.A. Wij zorgen hiervoor. 
Kosten: 16 $ of 14 € p.p.

• onze verkoopprijzen zijn bere-
kend op basis van de wissel-
koers van de Amerikaanse 
dollar op datum van 5 decem-
ber 2017. Bij koerswisselingen 
zullen, indien nodig onze 
 prijzen aangepast worden.

• (momenteel is 1 € = 1.16 $);
• alle deelnemers komen samen 

één maand voor vertrek op 
een af te spreken plaats in 
Belgie voor een meeting met 
alle laatste gegevens over 
deze U.S.A. reis: zoals kli-
maat- kleding-kredietkaar-
ten-maaltijden-telefoneren

Munteenheid: 
• USD cash, gebruikelijke 

 kredietkaarten

Elektriciteit: 
• 110V/120V. 
 Verloop- of wereld-
 stekker is noodzakelijk. 

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd - 6 uur

OPGELET:
• Minimum: 15 personen
• Maximum: 30 personen

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

tv, wifi en airconditioning.

€ 3.765 p.p.

Datum 6 november

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 14 dagen

Dag 6 Magic Kingdom
Ontbijt in het hotel. Transfer naar één van de 
indrukwekkendste parken in Orlando: Magic Kingdom. Een 
hele dag genieten van de mooie attracties onder begeleiding 
van Eddy.
Middagmaal mogelijk in het park (sandwich, pizza of snack). 
Bijwonen van de Parade (één in de namiddag en één 
‘s avonds). De Parade s’ avonds is de mooiste door zijn dui-
zenden lichtjes en vuurwerk boven het Kasteel van 
Sneeuwwitje. Op onze terugweg avondmaal in een restau-
rant. Overnachting.

Dag 7 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 gepre-
senteerd worden met films en attracties. We sluiten de dag af 
met een schitterend vuurwerk op het meer met muziek en 
laserstralen. Facultatief avondmaal en overnachting in hotel. 

Dag 8 Cruise van 5 dagen naar “De Bahama’s” 
Ontbijt. We vertrekken om 16 uur met het schip: “Majesty of 
the Seas”. Een prachtig cruiseschip van de Royal Caribbean 
International Lines. We genieten 5 dagen luxe in vol 
 pension (exclusief dranken). Buitenkajuiten met zeezicht. 
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Canada, met zijn uitgestrekte vlakten, 
is na Rusland het tweede grootste vasteland ter 

wereld. Het land heeft een oppervlakte die bijna even groot is als heel 
Europa, maar heeft slechts 27 miljoen inwoners. Gedurende deze rondrit 

bezoeken we twee provincies, namelijk Ontario en Québec. Op een 
relatief kleine oppervlakte proeven we van een ongelooflijke cocktail 
aan invloeden: een overweldigende natuur met uitgestrekte wouden, 

watervallen en meren, maar ook van steden met wolkenkrabbers en nog 
authentieke stadsdelen. Dit wordt alvast een reis om nooit te vergeten! 

Dag 1 Brussel - Toronto
De autocar van De Globetrotter brengt u naar Zaventem. Vertrek met Air Transat 
naar Montreal. Tussenstop en verder met Air-Canada naar Toronto. Op de lucht-
haven worden wij opgewacht door onze Nederlandstalige gids in Canada die er 
woont en leeft. Transfer naar ons Hotel Chelsea**** in het centrum van de stad 
Toronto. Aankomst voorzien rond 22 uur. Overnachting.
Inbegrepen: 2 snacks in het vliegtuig. Bij vertrek in Brussel en bij aankomst in 
Montreal.

Dag 2 Vrije voormiddag (O-M-A)
Ontbijt. In de voormiddag kunnen wij even uitslapen en recupereren van onze jet-
lag. In de namiddag plannen we een oriëntatietocht door deze kosmopolische 
stad Toronto. De zeer moderne financiële en industriële hoofdstad van Canada. 
Overnachting. 

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

Dag 4 Toronto - Thausand Islands Region - regio 
Ottawa (± 455 km) (O-M-A)
Ontbijt. We vertrekken richting Ottawa. We doorkruisen 
Kingston, de oude hoofdstad van Hoog-Canada en maken 
een oriëntatietocht door deze universitaire stad. In 
Kingston, een charmant Victoriaans stadje, ontdekken we 
de pracht van een ver verleden. We bewonderen de vele 
gebouwen, opgetrokken in kalksteen die herinneren aan 
een rijk British koloniaal verleden. Middagmaal of snack 
mogelijk in een typisch restaurantje in Kingston. In de 
namiddag rijden we naar het natuurpark voor een rond-
vaart aan de oevers van het Ontariomeer tussen 1000 
eilanden. Transfer naar Ottawa en ons Hotel Four Points 
by Sheraton Gatineau. Avondmaal en overnachting. 

Dag 5 Ottawa - Montreal (O-M)
Ontbijt. We vertrekken naar de stad Ottawa voor een volledig 
stadsbezoek. Via een oriëntatietoer ontdekken we de belangrijkste 
bezienswaardigheden van de stad. Na het middagmaal, vertrek 
naar Montreal, de culturele hoofdstad waar een fascinerende men-
geling van stijlen uit het verleden en heden samengaan. Transfer 
naar het Hotel Le Meridiën**** of Hotel Delta Marriott**** in het 
centrum van de stad.

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

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

Dag 8 Saint-Alexis-des-Monts/Region du Lac St.-Jean 
(± 350 km) (O-M-A)
Ontbijt. Vrije tijd in de ochtend. Middagmaal in ons Hotel en daar-
na vertrek naar het Lac St.-Jean.
Lake St.-John is zelf een ware binnenzee van 1350 km2. In La 
Tuque korte stop bij Falls Park en de Bostonnais rivier. Deze halte 
wordt gewaardeerd om haar kleine waterval, mooie wandelpaden 
en het interpretatiecentrum met een aantal typische Canadese 
opgezette dieren. In de late namiddag aankomst in St.-Felicien in 
ons Hotel Du Jardin in St.-Felicien. 

HOOGTEPUNTEN

 ✔ Belangrijke mijlpalen van de provincie Quebec en niet te vergeten de 

Niagara Falls.

 ✔ Toronto, Montreal, Quebec beter inzicht in de geest van de 

Canadeese steden

 ✔ Rondleiding “Kom mijn Montreal” Canada

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Dag 9 Region Lac St Jean - Region du Saguenay 
(± 140 km) (O)
Ontbijt. Bezoek aan het natuurpark te Sint-Felicien. Via een 
getraliede trein ontdekken we o.a. beren, elanden, bizons en 
wolven in hun natuurlijke omgeving. Vrije lunch. In Chambord 
bezoeken we een openluchtmuseum over het leven van de 
lokale bevolking. Een kabelbaan brengt ons op het hoogst 
gelegen punt uit de regio voor een panoramisch zicht op de 
watervallen van Ouiatchouane. Nadien vertrekken naar ons 
Hotel Le Montagnais. Overnachting in Hotel. 

Dag 10 Sagunay - Tadoussac - Isle-aux-Coudres 
± 230 km + ferry 15min) (O-M-A)
Ontbijt. In de voormiddag ontdekken we de noordzijde van 
de Saguenay met een halte in Sainte-Rose-du-Nord. Hier 
bewonderen wij de Sagenuay fjord. Vrij middagmaal. In de 
namiddag bezoeken we Tadoussac. Daarna vertrek naar de 
regio Charlevoix, bekend als een paradijs voor kunstenaars 
en aangewezen als World Biosphere Reserve door de 
UNESCO. Bij Isle-aux-Coudres via de veerboot St-Joseph-
de-la-Rive. U vindt er een oase van rust. Avondmaal in een 
typische cabane à sucre met muzikale begeleiding. 
Overnachting op het eiland in de regio in Hotel La Roche 
Pleureuse of Hotel Cap-aux-Pierres. 

Dag 11 Isle-aux-Coudres (O-M-A)
Ontbijt. We genieten een volle dag van dit fascinerende 
eiland. Bezoek aan des Moulins de l’Isle-aux-Coudres. In de 
namiddag wandelen we over de nieuwe multi-gebruik trail 

4 seizoenen van 8,7 km lang. Na de middag 
bezoek aan cidrerie Pednault. Op het menu staan 
4  verschillende producten voor degus tatie. 
Avondmaal en overnachting Hotel.

Dag 12 Isle-aux-Coudres /Baie Saint-Paul/Quebec (O)
Ontbijt. Vertrek naar het vasteland richting Baie Saint Paul voor bezoek aan 
dit kleine Canadese dorpje. Middagmaal of snack. Hier wat vrije tijd. Juist na 
de middag vertrekken wij naar St Anne. Bezoek aan de basiliek van St. Anne 
de Beaupré. Bezoek aan de watervallen van Montmorency. We wandelen op 
een hoogte van 250 m boven de watervallen. Na het bezoek verder naar stad 
Quebec. In de late namiddag transfer naar ons Hotel le Concorde in 
Quebec. Avondmaal (vrije keuze) en overnachting.

Dag 13 Stad Québec (O-M-A)
Ontbijt. Québec heeft een prachtig zicht op de Sint Laurens Rivier. We 
 bezoeken de belangrijkste bezienswaardigheden van de oude stad zoals 
Chateau Frontenac en het pittoreske oude stadsgedeelte van Petit Champlain 
en de Place Royale. Niet te vergeten zijn; het parlement - de pleinen van 
Abraham en de Citadelle. Middagmaal is voorzien in Wendake, een 
 traditioneel Huronen dorp. Terug naar Quebec voor vrije tijd en shopping. 
Eddy maakt een vrije wandeling door het oude en nieuwe stads gedeelte.
Avondmaal in de oude stad Quebec. We bieden u vandaag speciaal een 
kreeftendiner aan. Overnachting.

Dag 14: Quebec en verder naar de luchthaven van Montreal  
(± 270 km) (O-A)
Na het ontbijt vertrek via le chemin du Roy, de eerste aangelegde route tus-
sen Quebec en Montreal. Wij maken op onze route een paar stops in
 typisch plaatselijke dorpjes met hun eigen karakter.
Wij rijden verder naar de luchthaven van Montreal. Inschepen en vertrek naar 
Zaventem. Vlucht is voorzien in de vroege avond. (rond 23 uur) Avondmaal 
(gedurende de vlucht).

Dag 15 Aankomst in Zaventem. 
Een autocar van De Globetrotter brengt je terug naar Deinze.

Onze service:
• Transfer Zaventem H/T;
• Lijnvlucht Brussel-Toronto-

Montreal-Brussel;
• Seats aangewezen door 

de luchtvaartmaatschappij;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Autocar met alle comfort 

gedurende de rondreis;
• Luchthaventaks;
• Fooi chauffeur + officiële 

gids; 
• De Hotels voorgesteld in 

het programma of soort-
gelijke;

• Maaltijden zoals vermeld in 
ons programma;

• Thee of koffie en een kruik 
water gereserveerd tijdens 
de maaltijden;

 (in Canada zijn alcoho-
lische dranken verboden in 
restaurants);

• Een officiële Nederlands-
talige gids ter plaatse;

• De volledige rondrit zoals 
vermeld in het programma;

• ETA formulier;

• Deskundige begeleiding 

door Eddy Boeckmans 

gedurende de ganse reis;
• Voorreisvergadering paar 

weken voor afreis;
• BTW;
• In samenwerking met 

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

Niet inbegrepen: 
• Persoonlijke uitgaven;

• Luchthaventaks:  

€ 70 p.p.

• Facultatieve uitstappen;

• Gratis of niet genoemde 

drankjes en maaltijden;
• Toeslag éénpersoons-

 kamer: € 720;-;

• Canadees visum voor elke 

klant: € 20 - reisbureau 

regelt dit voor jullie;

• Fooi chauffeur en offi ciële 

gids: € 150 p.p.;
• Annulatie- en 

Reisbijstands verzekering.

Reisdocumenten: 

• Internationale reispas
 ETA formulier (Visum) 

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

Munteenheid: 
• CAD cash, gebruikelijke 

kredietkaarten.

Electriciteit:
• 110V/60Hz. Stekker 

Amerikaans model, 
 adapter en transformator 
noodzakelijk.

Plaatselijke tijd: 
• Belgische tijd - 6 uur.

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

Hotel***(*) 

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

douche, toilet, tv, wifi en airconditioning.

€ 3.675 p.p.

Datum 6 augustus
Vertrek Garage De Globetrotter. Vertrekuur 

wordt 1 week voor afreis meegedeeld
Duur 15 dagen
Vergadering Er is een voorreis vergadering gepland 

in Juni 2018. Plaats en datum wordt 

nog medegedeeld.
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Het oude Griekenland wordt door 

geschiedschrijvers beschouwd als het eerste beschaafde 

land in Europa. Meer dan tweeduizend jaar geleden ontstond hier de 

westerse beschaving. Doordat Griekse legers zo veel land veroverden 

dat hun rijk één van de grootste ter wereld werd, werden ook de Griekse 

kennis en cultuur wijd verspreid. 

Deze reis doorheen de geschiedenis en de grote beschaving van weleer 

zal u in staat stellen het klassieke Griekenland (Athene, Epidaurus, 

Mycene, Delphi) in al zijn details te ontdekken. Bovendien is de imposante 

natuur overal nadrukkelijk aanwezig.

Dag 1 Athene

Een autocar van de Globetrotter brengt u naar Zaventem voor de 

vlucht naar Griekenland. Aankomst in Athene, onthaal en transfer 

naar het hotel. Avondmaal en overnachting in Athene.

Dag 2 Athene - Korinthe - Nafplion

Na het ontbijt begeleid bezoek aan de stad met o.a. bezoek aan de 

Akropolis en het nieuwe Akropolismuseum. Bezoek aan het stads-

centrum van Plaka, met zijn kleine straatjes, Byzantijnse kerken en 

geanimeerde cafés. Middagmaal. Vertrek per bus vanuit Athene 

naar de Peloponnesos, begeleid door onze professionele gids. 

Eerste halte aan het kanaal van Korinthe, dat in opdracht van 

Ferdinand de Lesseps in de 19de eeuw werd gegraven. Aankomst 

in Nafplion voor avondmaal en overnachting.

Dag 3 Nafplion - Epidaurus - Mycene

Ontbijt. Verder naar Epidaurus. Bezoek aan de archeologische site 

en het museum. Vertrek naar Nafplion voor een bezoek aan de stad. 

Middagmaal. In de namiddag bezoek aan de archeologische site 

van Mycene. Na dit bezoek terug naar Nafplion. Avondmaal en over-

nachting in Hotel.

Dag 4 Nafplion - Mystras - Olympia

Ontbijt en vertrek voor een bezoek aan het kasteel van Mystras, dat 

in 1249 door de Franken werd opgetrokken. Van hieruit vestigden 

ze hun heerschappij over de hele Peloponnesos. Gedurende de 2 

eeuwen waarin Mystras de Byzantijnse hoofdstad van de 

Peloponnesos was, werden vele kerken en kloosters gebouwd. 

Deze religieuze monumenten zijn thans prachtige voorbeelden van 

de Byzantijnse bouwkunst. Middagmaal en vertrek naar Olympia via 

Kalamata. Avondmaal en overnachting in Olympia.

Dag 5 Olympia - Delphi

Ontbijt en bezoek aan de archeologische site en aan het Olympia 

museum, waar zich het beroemde Hermesstandbeeld bevindt. 

Vertrek naar Delphi via de indrukwekkende brug van Rio Antorio. 

Middagmaal. Verder langsheen de nieuwe kustroute. Aankomst in 

Delphi. Avondmaal en overnachting in Delphi.

HOOGTEPUNTEN

 ✔ Athene, hoofdstad van Griekenland, de Acropolis en het Pantheon

 ✔ De Meteoren en het Lycagebergte

 ✔ De Parthenon, symbool van de gouden eeuw

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

nieuw
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Hotel****

Alle viersterren hotels zijn voorzien van alle de nodige comfort 

met bad/douche, toilet. 

‘s Morgens is er steeds een ontbijtbuffet  en ‘s avonds is het 

buffet  of een verzorgd 3-gangenmenu.

Onze service:

• Lijnvlucht SN Brussel/

Athene H/T;

• Transfer naar Zaventem 

H/T;

• Transfer Hotel H/T;

• Eventuele toeslagen 

fueltaksen;

• 7 nachten accommo-

datie in 4*-hotels op 

basis van halfpension 

(ontbijt en avondmaal 

behalve op dag 7 vrij 

avondmaal);

• 6 x lunch met ¼ wijn en 

½ water inbegrepen;

• Luxe touringcar, met 

airco, voor de hele rond-

reis; de bezoeken en 

transfers;

• Professionele 

Nederlandstalige gids 

voor alle bezoeken;

• Toegangskaarten voor 

de sites en musea;

• BTW

• 15 kg bagage p.p;

• 10 kg handbagage p.p.;

• In samenwerking met 

Expairtours

Niet inbegrepen:

• Persoonlijke uitgaven;

• Toeslag éénpersoonska-

mer: € 270,-;

• Dranken tijdens de 

maaltijden;

• Maaltijden tijdens de 

vluchten;

• Reisverzekering;

• Verblijfstaksen, te beta-

len per hotel, per nacht 

en per kamer : deze tak-

sen dienen ter plaatse te 

worden betaald bij aan-

komst in de hotels.

• Deze taksen zijn van 

toepassing vanaf  

1 januari 2018. De 

bedragen moeten nog 

worden vastgesteld.

Reisdocumenten: 

• Geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• Euro

Plaatselijke tijd: 

• belgische tijd +1 uur

Voorwaarden: 

• Minimum 30 personen

Datum 2 oktober

Vertrek
Garage De Globetrotter. Vertrekuur 
wordt 1 week voor afreis meegedeeld

Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 20 p.p.

€ 1.480 p.p.

van de Meteoren. Middagmaal. Retour naar 

Athene, transfer naar het hotel. Vrij avondmaal en 

overnachting in Athene.

Dag 8 Athene - Vertrek

Ontbijt. Afhankelijk van de vertrektijd van de vlucht transfer naar de luchtha-

ven voor onze terugvlucht naar Brussel. Een autocar van De Globetrotter 

brengt ons terug naar Deinze

Dag 6 Delphi - Kalambaka

Ontbijt. ‘s Morgens bezoek aan de archeologische site en het 

museum van Delphi. Middagmaal. ‘s Namiddags vertrek naar 

Kalambaka. Aankomst in Kalambaka met avondmaal en over-

nachting in Hotel ****.

Dag 7 Kalambaka - Athene

Ontbijt. Ontdekking van de Meteoren en de imposante land-

schappen. De eeuwenoude kloosters liggen op de top van 

enorme rotsen waarvan men zou denken dat ze in de lucht 

zweven. Daar kunt u prachtige exemplaren van de 

Byzantijnse kunst bewonderen. Bezoek aan twee kloosters 
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Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en 
reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het 
contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.

Artikel 2: Promotie en aanbod
1. De gegevens in de reisbrochure binden De Globetrotter of reisbemiddelaar die de 
brochure hebben uitgegeven, tenzij: 
• wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract 
ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
• er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen 
partijen bij het contract.
2. De Globetrotter en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het 
geheel of gedeelte van het aanbod schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3:
Informatie vanwege De Globetrotter en/of reisbemiddelaar
De Globetrotter en/of reisbemiddelaar zijn verplicht: 
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de 
reizigers schriftelijk mede te delen: 
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied 
van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers 
de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische 
nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten 
zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of 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.

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
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 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.

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 iden-
titeitskaart, visum, internationaal paspoort, inentingsattesten en dergelijke. Kinderen 
moeten in het bezit zijn van alle gerechtigde documenten alsook over een gelegalli-
seerd 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 tour-
operator, 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 
 tour operator.

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 hand-
bagage.

Uitsluiting: Wanneer blijkt dat een deelnemer zich aan wangedrag schuldig maakt, 
kan deze onmiddellijk uitgesloten worden. Alle gevolgen en kosten daaruit voortvloei-
end blijven ten zijne laste. Hij heeft dan ook in geen geval recht op gehele of gedeel-
telijke terugbetaling.

Verantwoordelijkheid reisorganisatie: Deze is enkel bemiddelaar tussen reizigers 
en leveranciers van de voorziene diensten zoals vervoerders, hotelhouders, restau-
rants, 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 dien-
sten gedurende een reis wordt alleen toegestaan, wanneer De Globetrotter zelf de 
terugbetaling krijgt. 

Ongeregeld vervoer: Bij annulatie van de georganiseerde activiteit heeft de vervoer-
der 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 voorwaar-
den. 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
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Assistance personen
•  Terugbetaling van de medische kosten
•  Repatriëring bij ziekte, ongeval, 

overlijden,…
•  Medische nabehandelingskosten in 

België: tot € 6.250
•  Forfaitaire vergoeding van € 50/pers. 

vanaf de 2e dag van hospitalisatie
•  Opsporings-en reddingskosten tot 

€ 6.250

Assistance voertuigen
•  Pechverhelping en sleepdienst
•  Vervangwagen

Home Assistance
Bijstand bij stoffelijke schade aan woning

Annulering
Terugbetaling van annulerings- of 
wijzigingskosten: 
•  Bij ziekte, ongeval, overlijden  

(ook in geval van voorafbestaande  
& chronische ziektes)

•  Bij herexamen, ontslag, 
echtscheiding,… tot € 10.000/pers.

Compensatiereis
Bij vroegtijdige onderbreking van de 
reis omwille van een medische reden 
wordt uw reis integraal terugbetaald tot 
€ 10.000/pers.

Reisgoed
•  Vergoeding bij diefstal, beschadiging of 

verlies: tot € 2.000/pers.
•  Laattijdige aflevering: tot € 400/pers.
•  Verhoogde dekking waardevolle 

voorwerpen (GSM, juwelen,…) en 
sportmateriaal

Kapitaal reisongevallen
•  Vergoeding bij blijvende invaliditeit of 

overlijden na een ongeval: tot € 12.500/
pers.

Ontspan. 

U bent uitstekend 
beschermd.

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

Europa : 6,5% van de totale reissom
Wereldwijd : 8% van de totale reissom

Dubbel beschermd, dubbel genieten

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

Globetrobber-2016.indd   1 20/12/16   12:23

MET JE VERENIGING NAAR 
EEN CONCERT OF OP REIS?
Bij ons kan je een bus reserveren voor een concert, 
dagreis of meerdaagse reis of een familie uitstap. 
Contacteer ons vrijblijvend en we helpen je graag  bij 
het samenstellen van je uitstap.

VROEGBOEKKORTING
BOEK VÓÓR 5 MAART 2018 
EN GENIET VAN EEN
MOOIE KORTING*.
*enkel geldig voor reizen waarbij dit vermeld staat.

Je kan bij ons

ook terecht voor

een waardebon
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Tolpoortstraat 34
9800 Deinze

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

Verg. A5395

NOODNUMMER
BIJ PECH

Een probleem onderweg?
Bel ons noodnummer

09 386 57 15

RING

GARAGE DE GLOBETROTTER
Clemence Dosschestraat

9800 Deinze

De centrale vertrekplaats:
Clemence Dosschestraat 50 - 9800 Deinze 

De wereld is soms te mooi 
om er over te vliegen

G R A T I S  P A R K E R E N


