NEDERLANDSTALIGE

BEGELEIDING

CITYTRIPS
V LIEGREIZEN

BUSREIZEN
ACTIEVE VAKANTIES

ZOMER 2019

IN HOU D

L BIJ EN RESERV
WEES ER SNE

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

BUSREIZEN

VLIEGREIZEN

LIGURIE

EXCURSIE PROGRAMMA

04/06 – 12/06/2019

16

BENIDORM

NOORWEGEN

EXCURSIE PROGRAMMA

05/06 – 14/06/2019

24

MEXICO

ITALIAANSE MEREN VERNIEUWD

EXCURSIE PROGRAMMA

03/07 – 10/07/2019

18

BULGARIJE

TIROL

EXCURSIE PROGRAMMA

14/07 – 20/07/2019

6

EXCURSIE PROGRAMMA

27/07 – 02/08/2019

VERNIEUWD

DORDOGNE

RUSTVAKANTIE

27/04 – 06/05/2019

40

NIEUW

VERBLIJFSVAKANTIE

28/04 – 05/05/2019

70

NIEUW

RUSTVAKANTIE VOOR SINGELS

05/05 – 12/05/2019

41

PORTUGAL & PORTO VERNIEUWD

EXCURSIE PROGRAMMA

23/05 – 30/05/2019

46

14

CYPRUS & NOORD CYPRUS

EXCURSIEPROGRAMMA

25/05 – 01/06/2019

54

NIEUW

EXCURSIE PROGRAMMA

24/06 – 01/07/2019

60

SUCCESREIS

EXCURSIE PROGRAMMA

24/06 – 01/07/2019

48

SLOVENIE

NIEUW

EXCURSIE PROGRAMMA

15/06 – 23/06/2019

30

ALBANIE & MACEDONIE

IERLAND & N.-IERLAND

NIEUW

EXCURSIE PROGRAMMA

15/07 – 23/07/2019

32

AZOREN

ZWITSERLAND

EXCURSIE PROGRAMMA

27/07 – 03/08/2019

10

IJSLAND

EXCURSIE PROGRAMMA

30/06 – 09/07/2019

56

PRAAG

EXCURSIE PROGRAMMA

09/08 – 13/08/2019

5

ST.PETERSBURG & MOSKOU

EXCURSIE PROGRAMMA

02/08 – 08/08/2019

58

POLEN

EXCURSIE PROGRAMMA

13/08 – 22/08/2019

20

PORTUGAL - LISSABON

NIEUW

EXCURSIE PROGRAMMA

10/09 – 17/09/2019

44

BERLIJN

EXCURSIE PROGRAMMA

19/08 – 23/08/2019

26

BULGARIJE

NIEUW

RUSTVAKANTIE VOOR SINGELS

10/09 – 17/09/2019

41

CORSICA

EXCURSIE PROGRAMMA

15/09 – 24/09/2019

12

SICILIE

NIEUW

EXCURSIE PROGRAMMA

14/09 – 21/09/2019

42

LIGURIE

EXCURSIE PROGRAMMA

16/09 – 24/09/2019

16

SALOU

RUSTVAKANTIE

22/09 – 29/09/2019

35

SALOU

EXCURSIE PROGRAMMA

27/09 – 06/10/2019

34

LANZAROTTE

NIEUW

RUSTVAKANTIE

25/09 – 02/10/2019

36

ITALIAANSE MEREN

EXCURSIE PROGRAMMA

06/10 – 13/10/2019

18

NAMIBIE

NIEUW

EXCURSIE PROGRAMMA

16/10 – 29/10/2019

72

DE MOEZEL, RIJN, SAAR & LAHN

BOOTTOCHTEN EN GENIETEN

20/10 – 24/10/2019

28

EXCURSIE PROGRAMMA

26/10 – 01/11/2019

22

EXCURSIE PROGRAMMA

29/10 – 03/11/2019

8

POLEN
WENEN

NIEUW

VROEGBOEKKORTING
Vanaf heden sturen we jouw
documenten door per mail.
Geef ons je e-mailadres en
we sturen ze meteen door.

BOEK VÓÓR 5 MAART 2019
EN GENIET VAN EEN
MOOIE KORTING*.
*enkel geldig voor reizen waarbij dit vermeld staat.

REIZEN DE GLOBETROTTER
maandag tot vrijdag
09u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00
zaterdag
09u30 - 12u00
CUBA

VERNIEUWD

EXCURSIE- EN RUSTVAKANTIE

06/11 – 18/11/2019

66

CRUIS OP DE NIJL

14/11 – 21/11/2019

64

RUSTVAKANTIE

26/11 – 03/12/2019

38

EXCURSIE PROGRAMMA

22/12 – 26/12/2019

68

MONTENEGRO, BOSNIË, KROATIE NIEUW

EXCUSIE PROGRAMMA

09/08 – 16/08/2019

62

THAILAND

EXCURSIE PROGRAMMA

08/02 – 22/02/2020

74

EGYPTE
TORREMOLINOS
FINS LAPLAND

NIEUW
VERNIEUWD
NIEUW

NIEUW

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.

ACTIEVE REIZEN PER VLIEGTUIG
CORFOU		

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

NIEUW

WANDELVAKANTIE

11/05 – 18/05/2019

52

MADEIRA		 NIEUW

WANDELVAKANTIE

05/06 – 12/06/2019

50

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.

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

1

R
E
T
T
O
R
T
E
B
O
L
G
R E IZ E N D E

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 eventuele 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 rookhaltes in.
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Ervaren chauffeurs
Onze ervaren chauffeurs laten je zorgeloos genieten van je vakantie. Met hun vakkennis, rijvaardigheid, behulpzaamheid en vriendelijkheid zijn zij
het visitekaartje van onze firma.

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

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

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

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

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 doordachte tochten onder leiding van ervaren vakmensen.
We verliezen tijdens de ontspannende activiteiten
de streek niet uit het oog en genieten van lokale
specialiteiten. Wil je liever een iets minder actieve
vakantie? Ook dat kan. Iedereen is vrij om wel of
niet deel te nemen aan de activiteiten en heerlijk
te genieten van de omgeving.

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

www.deglobetrotter.be

RESERVATIE

Bagagetips
De ruimte in onze 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 factoren: de reisleiding, het hotel, de chauffeur en de
maaltijden … ze zijn allemaal belangrijk. Reizen
De Globetrotter streeft altijd naar een goede
prijs-kwaliteitsverhouding.
Dit bepaalt de prijs van je reis:
• inhoud van het programma
• de (ligging van de) hotels
• inkomgelden wel of niet inbegrepen
• feestelijke menu’s of 3 gangenmenu’s
• drank wel of niet inbegrepen
Extra kortingen:
Bij sommige reizen kan je extra korting krijgen,
bvb. als je het actief pakket niet neemt.
Wij stellen ons altijd in de plaats van onze reizigers en proberen zoveel mogelijk aan je wensen
te voldoen. Er zijn veel mogelijkheden. Vraag ons
ernaar en we zoeken samen naar je ideale
vakantie.

Medicatie

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

TIP!!

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

Busreizen

Rustvakantie

Vliegreizen

Bootreizen

Wandelvakantie

Audio systeem
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GROTE OVE
VASTE OPSTAPPLAATSEN:
DEINZE: Garage De Globetrotter
GENT: De Sterre - Taverne Fenixhof
SINT-NIKLAAS: Hotel Serwir
ANTWERPEN: Hotel Crown Plaza

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

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

DE CENTRALE
VERTREKPLAATS:
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Clemence
Dosschestraat 50
9800 Deinze

PR A AG

DE GOUDEN STAD

5 DA GEN

Praag is een stad met méér dan één miljoen inwoners. Het is het
centrum van Tsjechië voor economie. De kunst en de cultuur heeft
hier elke eeuw zijn sporen nagelaten. Pittoreske straatjes, statige
barok en renaissance gebouwen wisselen elkaar 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
Dag 1
We vertrekken uit Deinze en rijden via Keulen – Frankfurt en Würzburg. Vrij middagmaal. 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 en
oudste plein van Praag met zijn beroemd uurwerk en de Tynkerk. Avondmaal en
overnachting in Hotel Panorama****.
Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

9 augustus
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
5 dagen
€ 20 p.p.

€ 585 p.p.

Hotel Panorama****
We verblijven in superior rooms . 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 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 verder naar 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 individueel 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
bekende bouwwerken in Tsjechië. Na een kleine klim
bereiken we het indrukwekkende kasteel. Middagmaal
hebben we voorzien aan de voet van het kasteel. Nadien
rijden we na een sightseeing terug naar Praag om 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
verschillende afstapplaatsen.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Kamers met bad/douche,
wc, TV en telefoon;
• Wifi op de kamer;
• 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;
• Audiophone voor
i edereen;
• 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
programma: € 70 p.p.;
• Persoonlijke uitgaven;
• Eénpersoonskamer toeslag: € 135,• Annulatie- en bijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• Tsjechische kroon € 1 = 25,86 CZK
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The place to be…” het mooie Tirol een paradijs
op aarde en voor ieder wat wils, waar je fantastisch kan
wandelen met mooie vergezichten op de valleien en dalen. Grüß Gott…, u
verblijft in Elbigenalp (1040m), de hoofdplaats van het Lechtal dat te midden
ligt van de Lechtaler en de Allgauer Bergen. Het is een echt Tiroler dorp, in
rust en harmonie gegroeid met de omringende Alpenweiden. Het dorp is sinds
1951 bekend om zijn befaamde houtsnijschool en is de plaats waar Maria van
Beieren, de moeder van koning Lodewijk II, reeds in de 19e eeuw koos als
zomerverblijfplaats. Verder maken wij excursies naar hoogtepunten, zoals
het Bodenmeer met Friedrichshafen (Zeppelin museum) en het eiland Lindau.
De dwergstaat Liechtenstein. Beieren met het klooster Ettal, Oberammergau,
beroemd om zijn passiespel en de rococo bedevaartkerk Wies. Het gezellig
stadje Füssen, het eindpunt van de Romantische Strasse. En van de
fascinerende zomer- en wintersport-plaatsen Lech en St. Anton am Arlberg
kan je met al uw zintuigen genieten. Kortom, Tirol en omgeving is een droomof vakantie bestemming met een gastvrije bevolking.

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Dag 1
We vertrekken als wereldreizigers (Globetrotters) richting
Luxemburg, Frankrijk met de Elzas (vrije lunch onderweg) en via
Zwitserland met steden als Bazel en Zürich bereiken we de grens
met Oostenrijk en rijden via het Klosterdal en Lech naar onze verblijfplaats Elbigenalp. Welkomstdrink, avondmaal en overnachting in
Hotel Alpenrose****S.
Dag 2
We genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en een vrije voormiddag. Je kan de omgeving verkennen (wandelen) of eventueel een
bezoek brengen aan de wereldberoemde houtsnijschool van
Elbigenalp. Middagmaal in hotel. Na de middag zijn we te gast in het
vorstendom Liechtenstein en met een toeristentreintje bezoeken we
de hoofdstad Vaduz, interessant voor filatelisten en kunstminnaars.
Avondmaal, dansavond met ambiance en overnachting in Hotel
Alpenrose****S.

Oberammergau

HOOGTEPUNTEN
✔✔ een rijke geschiedenis en cultuur
✔✔ Oostenrijkse sfeer en ambiance
✔✔ Liechtenstein slechts 162 km2 groot is

AMBIANCE IN HET HART VAN DE ALPEN

Dag 3
Ontbijtbuffet. Uitstap naar Friedrichshafen die ligt aan de oevers van
het Bodenmeer. Daar bezoeken we het Zeppelin Museum, waar u
de grootste collectie over de geschiedenis van luchtschepen ter
wereld vindt. Aansluitend middagmaal en wat vrije tijd om te slenteren op de lange boulevard met uitzicht op het meer en de Alpen.
Nadien bezoek aan het eiland Lindau. In dit schilderachtige middeleeuwse stadje lijkt de tijd te hebben stilgestaan, met zijn monumentale haveningang en zijn historische gebouwen. Ook zijn er leuke terrasjes en kronkelige steegjes. Avondmaal en overnachting in Hotel
Alpenrose****S.
Dag 4
Ontbijtbuffet. We Vertrekken naar Lech waar ook gekroonde hoofden graag te gast zijn, w.o. de Nederlandse Koninklijke familie. Vrije
tijd in het bergdorp met terrasjes, die doorsnede wordt door de
gelijknamige snelstromende rivier. Middagmaal in Lech of lekker
smullen in het restaurant van het hotel. Vrije namiddag en men kan
nog altijd genieten van de accommodatie van het hotel, zwemmen,

Alpenrose Wellness Hotel****S

mini-golf, sauna, massages of indien
mogelijk maken we een mooie wandeling naar de
Holzgauhangbrug, een adembenemende ervaring om deze
200,5 m lange hangbrug op een duizelingwekkende hoogte
van 105 m over te steken. Andere wandelingen zijn uiteraard
ook bestaanbaar. Avondmaal, dansavond met live-muziek en
overnachting in Hotel Alpenrose****S.
Dag 5
Ontbijtbuffet. Een dagje Beieren. Via Garmisch-Parkenkirchen
bezoeken we de Benedictijnen Abdij van Ettal. In het interieur
komt u ogen en tijd te kort door de rijke decoratie en zijn
enorme koepel. Nog geen 5 km verder worden we aangenaam verrast in Oberammergau door de vele huizen met
beschilderde voorgevels in een dorp dat bekend en beroemd

is om zijn
Passiespelen (de
lijdensweg van Christus), die om
de 10 jaar door gaan. In een lokaal restaurant
nemen we het middagmaal. Op terug weg bezoeken we
een bedevaartsoord met de Wieskerk, in een schitterende rococostijl.
Deze staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Avondmaal, galadiner
met kaarslicht en overnachting in Hotel Alpenrose****S.
Dag 6
Ontbijtbuffet. Vrije voormiddag. Ontdek nog even het rustgevende landschap
en geniet van de bergen, de zon en de natuur rond Elbingenalp of van de
inrichting van het hotel. Misschien nog even snel fitnessen of een heerlijke
ontspannende massage nemen om de dag verder te zetten. Middagmaal in
het hotel en klaar zijn we om richting Füssen te rijden dat ligt aan het eindpunt van de Romantische Strasse. Het wordt de “Poort tot Tirol” genoemd
en is bekend om zijn voormalig klooster St. Mang en het kasteel Hohe
Schloss. Het (laatste) avondmaal en overnachting in Hotel Alpenrose****S.

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

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

€ 940 p.p.

Friedrichshafen zeppelin museum

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

Dit hotel ligt in het rustige dorpje Elbigenalp en voldoet aan
alle eisen. Ruime kamers (32m²) met een gezellige zithoek
met tegelkachel, bad of douche, WC, haardroger, telefoon,
minibar, TV, radio, kluis en balkon.In het restaurant kan je
genieten van een vers ontbijt, ’s middags warme en koude
snacks, koffie en cake. ’s Avonds keuze uit 3 verschillende
menu’s en dagelijks salade-, kaas- en fruitbuffet. Daarnaast
kan men vertoeven in een gezellige bar. De Spa van het hotel
is enorm met een binnen-zwembad, sauna, fitnessruimte en
tegen betaling kunnen er behandelingen geboekt worden in
het schoonheidssalon (massages). Tuin met (zwem)vijver en
ligstoelen, tennis, mini-golf en fietsverhuur. Kortom een hotel
waar het heerlijk vertoeven is.

Onze service:
• reis per luxe-autocar;
• Kamers met bad/douche, wc, tv en telefoon;
• volpension vanaf het
avondmaal op dag
1 t.e.m. het ontbijt op
dag 7;
• galadiner bij kaarslicht;
• uitstappen zoals vermeld in het programma;
• 2 sfeeravonden met live
muziek en dans;
• inkom Zeppelin
m
 useum;
• treintje in Vaduz;
• btw en baantaksen;
• Volgorde programma

kan wijzigen in samenspraak met hotelier;
• ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse.
Niet inbegrepen:
• drank aan tafel;
• persoonlijke uitgaven;
• toeslag éénpersoonskamer: € 95;
• annulatie- en reisbijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro

7

W ENEN

TENRIJK
6 DAGEN OO S

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****.
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 overnachting in Hotel****.

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

Quimper

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

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 avondmaal gebruiken en nadien het concert van Mozart en Strauss beluisteren. Een enig kader met schitterende muzikanten. Overnachting
Hotel****.
Dag 4
Ontbijtbuffet. We beginnen de dag met een bezoek aan het sprookjeskasteel van Schönbrunn, eertijds zomerresidentie der
Habsburgers, Mis ook het koetsenmuseum niet. Na ons bezoek
gaat het terug van de binnen stad. We rijden ook nog voorbij het
hundertwasser haus me zijn grillige lijnen en mozaïeken, het Prater
met zijn Riesenrad en het slot Belvedère. Nadien nog wat vrije tijd
om op eigen houtje rond te kuieren in de winkelstraten van Wenen
of genieten van een Wiener Kaffee. Avondmaal en overnachting in
Hotel****.
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Kursalon

Hotel****

Dag 5
Ontbijtbuffet. We verlaten Wenen en rijden richting Melk waar
we een bezoek brengen aan de beroemde Benedictijner
abdij, een indrukwekkend bouwwerk in barokstijl. Nadien gaat
het via de autostrade richting Passau naar Regensburg.
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

29 oktober
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
6 dagen
€ 20 p.p.

€ 725 p.p.

Alle luxe hotels onderweg als in Wenen genieten van
het hoogste comfort met bad/douche, toilet, TV en wifi.
's Morgens geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet.
's Avonds is er een 3-gangenmenu of een buffet. Er is tevens
een wellness en fitnes ruimte.

Dag 6:
Ontbijtbuffet. Over Regensburg, Nürnberg, Frankfurt en Keulen
gaat het richting Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Logies in 4-sterrenhotels;
• Half pension vanaf het
avondmaal dag 1 tot het
ontbijt van dag 6;
• Speciale avond met
4-gangendinner in het
Kursalon;
• Strauss en Mozart concert in het Kursalon;
• Alle rondritten in Wenen;
• Sachertaart en koffie bij
Sacher;
• BTW en baantaksen;
• Ervaren chauffeur en
reisleider blijven bij u terplaatse.
• audiophone voor iedereen.

Niet inbegrepen:
• Drank aan tafel;
• Persoonlijke uitgaven;
• Inkomgelden bezienswaardigheden volgens
programma: € 50 p.p.;
• Middagmalen;
• Eénpersoonskamer
toeslag: € 150,-;
• Annulatie- en bijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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succesreis
8 DAGEN

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!

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

OP AVONTUUR ROND HET VIERWOUDSTEDENMEER
Dag 1
Onze luxueuze bus brengt ons via Luxemburg en Bazel naar
Hergiswil. Dit stadje ligt aan een baai van het Vierwoudstedenmeer, dichtbij de Pilatus, met als attractie de glasfabriek
met bijhorend museum. Aan de oevers van het meer kan je
wandelen, surfen of genieten van een aperitiefje op het terras.
Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.
Dag 2
Ontbijtbuffet. In de voormiddag varen we met de boot naar
Stansstad. Met de postbus gaat het verder naar Bürgenstock,
een luxueus vakantieoord en traditionele stek voor de jetset.
Er woonden al vele beroemdheden waaronder Sophia Loren en
Audrey Hepburn. Je krijgt er op 600 meter hoogte prachtige
uitzichten op het Vierwoudstedenmeer, de Pilatus en de Rigi.
In de omgeving bevindt zich de historische Hammetschwandlift.
Die brengt ons in 1 minuut naar een indrukwekkend uitzichtplateau. Na een wandelingetje van circa 2,5 km gaat het met het
tandradtreintje terug naar beneden. Bij goed weer kunnen we een
paar uurtjes boven blijven. We nemen de trein terug naar
Hergiswil. Vrije tijd.
Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.
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Luzern

Dag 3
Na het ontbijt nemen we de trein naar Stans, een interessant
dorpje met prachtige barokke kerk en interessante gebouwen
zoals het middeleeuwse Höfli. In de voormiddag bereiken we, na
een traject van 4 km met een oude tandradbaan en moderne
Cabrio-zweefbaan, de top van de 1.898 meter hoge Stanserhorn.
Daar genieten we van een prachtig panorama op de gletsjers van
de Titlis en het Jungfraumassief. We keren terug met de trein naar
Hergiswil.
Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.
Dag 4
Ontbijtbuffet. Vandaag brengen we een bezoek aan de eerste
Europese bergbaan. Die brengt ons naar de bijna 1.800 meter
hoge Rigi. We vertrekken met de trein naar Luzern en nemen daar
de boot tot in Vitznau. We stappen daarna over op het

SeeHotel Pilatus****

tandradtreintje dat ons naar de
top van de Rigi brengt. Met meer dan 100 km
wandelpaden, een unieke flora en prachtige vergezichten is
dit een schitterende plek voor wandelaars. We keren met de
boot terug naar Hergiswil.
Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.
Dag 5
Na het ontbijt maken we de koningsetappe naar de
Pilatusberg en Luzern. We varen eerst tot in Hergiswil en
nemen de trein naar Alpnachstad om dan met de steilste
tandradbaan ter wereld in iets minder dan een uur naar boven
te sporen. Het stijgingspercentage bedraagt 48 procent en
het treintje brengt ons van 440 meter naar 2.073 meter
hoogte. We keren terug via Kriens met een gondelbaan.
Vervolgens brengen we een bezoek aan de prachtige stad
Luzern met wereldberoemde Kapellbrücke en de gletsjertuin.
Vrije tijd om te shoppen. We keren met de boot (bij goed
weer) of de bus terug naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

27 juli
Deinze 06u00 - Garage De Globetrotter
8 dagen
€ 25 p.p.

€ 1.195 p.p.

Het hotel is mooi gelegen aan de oever van het Vierwoudstedenmeer. Het is een zeer verzorgde accommodatie met een
prachtig park, 70 kamers en 2 suites met uitzicht op het meer
of op de bergen. Ook de restaurants en eetzalen hebben een
geweldig uitzicht op het meer. Er is een overdekt zwembad,
sauna, spa en fitnesscentrum met zonneweide en een eigen
strand. De twee restaurants serveren een heerlijk ontbijtbuffet
en ‘s avonds een verzorgde maaltijd.
Dag 6
Ontbijtbuffet. Vandaag ronden
we onze top 5-bezoeken af met een tocht
naar de gletsjerwereld van de Titlis in Engelberg. We
sporen met de trein naar Engelberg dat aan de voet van de 3.039
meter hoge en met eeuwige sneeuw bedekte berg Titlis ligt. Met de eerste
draaiende cabinebaan in de wereld gaat het in vijf minuten naar het
bergstation op 3.020 meter. In de namiddag bezoeken we in Engelberg het
fraaie benedictijnenklooster dat in 1120 werd gesticht ter ere van Maria.
We keren terug met de trein voor een feestelijk avondmaal en overnachting in
SeeHotel Pilatus****.
Dag 7
Ontbijtbuffet. Een vrije dag om te genieten van de omgeving.
Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.
Dag 8
Na het ontbijtbuffet vertrekken we terug naar België. Vrij middagmaal in de
buurt van Colmar of Straatsburg. Daarna reizen we via Luxemburg naar
Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Onze service:
• reis per luxe-autocar;
• halfpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
het ontbijt op dag 8;
• 1 feestmenu en op de
andere avonden keuze
van het hoofdgerecht en
dessert;
• kamers met bad/douche, toilet, internetverbinding, satelliet-tv;
• btw en baantaksen;
• vrij gebruik van alle spafaciliteiten van het hotel;
• vrij gebruik van alle
bergbanen, liften en treinen zoals beschreven in
het programma- waarde
pass € 325 p.p.
• wandelkaart van de
•
•

Niet inbegrepen:
• drank en persoonlijke
uitgaven
• alle middagmalen
• toeslag éénpersoonskamer: € 130
• annulatie- en reisbijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
•
Zwitserse frank en euro:
€ 1 = CHF 1,14

omgeving;
diploma bij terugreis;
ervaren chauffeur en
gids blijven de hele reis
ter plaatse.
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ZUIDERSE SFEER IN EEN PRACHTIG BERGLANDSCHAP

NKRIJK
10 DAGE N FRA

Dag 1
Onze luxueuze autocar brengt ons via Luxemburg 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 Albon. Avondmaal en overnachting in
Hotel***.

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.

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

Bonifacio

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.

Dag 2 Albon - 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
Les Baux gaan we ook 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
rijden we verder naar Marseille waar we inschepen. Avondmaal aan
boord en overnachting in een tweepersoons-binnencabine.
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 Golf van Roccapina
naar Porto Vecchio, vaak de mooiste stad van Corsica genoemd.
Avondmaal en overnachting in Hotel***.

Bonifacio

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”. Middagmaal in Zonza. Langs smalle wegen en mooie
panorama’s rijden we via Levie, col de Bacinu en de kurkeikenbossen naar onze verblijfplaats in Porto Vecchio. Avondmaal en overnachting in Hotel***.
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Dag 5 Porto-Vecchio - Bonifacio
Ontbijt. We maken een uitstap naar Bonifacio, gelegen op hoge
kalkrotsen. Flaneren door de steegjes is een belevenis vanwege het
prachtige uitzicht op de straat van Sardinië. We maken een boottocht langs de steile krijtrotsen naar de verschillende grotten in zee.

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. ‘s Morgens is er ontbijtbuffet en ‘s avonds
genieten we van een 3-gangenmenu.
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. Wij verlaten Porto-Vecchio en rijden naar de westkust
van Corsica via de paarlemoerkust naar Aléria. Nadien trekken we het binnenland in en via een smalle weg met prachtige panorama’s en door pittoreske dorpjes die tegen de hellingen zijn aangeplakt rijden we door de Castagniccia-streek,
genoemd naar de kastanje bossen in de omgeving.
Onderweg wordt er regelmatig gestopt en nemen we het
middagmaal in een streekrestaurant. Via Morosaglia, de
geboorteplaats van de Corsicaanse patriot Pascal Paoli, gaat
het verder naar Ponte Leccia, waar we richting de Golf van
Calvi rijden naar ons verblijfhotel. Overnachting in Hotel***.
Avondmaal in een restaurant in de stad.
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 dorpen zoals Calenzana, een sfeervol stadje middenin olijf- en
amandelgaarden, en het dorpje San - Antonino, gelegen op
een arendsnest. Overnachting in Hotel***. Avondmaal in een
restaurant in de stad.
Dag 8 Calvi - Porto
Ontbijt. We gaan nu nog meer de landschappelijke schoonheid van het eiland ontdekken en rijden langs Ponte Leccia
naar de Scala di Santa Regina, een wondermooie kloof die
een opeenvolging is van granieten rotsmassa’s, vervolgens
Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

15 september
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
10 dagen
€ 25 p.p.

€ 1.565 p.p.

langs de Barrage de Calacuccia,
door het Forêt de Aïtone, het bergdorp
Evisa om de Golf van Porto te bereiken. In het
vakantiedorp Porto nemen we het middagmaal. We rijden nu
naar Piana, langs een magnifieke kust, de Calanche. Men kan ze één
van de zeven wonderen van Corsica noemen. Na dit verbazend, fenomenaal
decor keren we over de Col de la Croix terug naar het verblijfhotel in Calvi
Hotel***. voor overnachting. Avondmaal in een restaurant in de stad.
Dag 9 Calvi - Cap Corse - Bastia
Ontbijt.Uitstap naar het ruige schiereiland Cap Corse. De weg loopt langs
lieflijke kustplaatsen en het grillige desolaat, berglandschap van de Agriaten
naar het havenstadje St.-Florent. Langs steile rotsen bereiken we het middeleeuwse Nonza. We rijden over de Col de Serra naar de badplaats
Macinaggio voor het middagmaal. Via de oostkust en langs het vissersdorpje Erbalunga met een vervallen Genuese toren komen we aan in Bastia, de
hoofdstad van het departement Haute-Corse. Bastia heeft de bezoeker veel
te bieden. Vooral het stadsdeel rond het Bassin du Vieux Port is bijzonder
sfeervol. Tegen de avond, nemen we terug de ferry voor de overtocht naar
Marseille. Avondmaal met bediening aan boord en overnachting in een
tweepersoons-buitencabine.
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.

Onze service:
• reis per luxe autocar;
• overtocht in 2-persoons-binnenkajuiten
met douche en toilet in
de heenreis;
• overtocht in 2-persoons
buitencabine met

•

•
•
•

 ouche en toilet in de
d
terugreis;
volpension vanaf het
avondmaal dag 1 tot het
ontbijt dag 10;
kamer met bad/douche
en toilet;
boottocht langs de krijtrotsen in Bonifacio;
toeristentreintje in
Bonifatio;

•

Ingang museum;
“la petite provence”;

•

op de overtochten met

•
•

de boot, avondmaal +
ontbijtbuffet;
btw en baantaksen;
ervaren chauffeur en reisleider blijven de hele reis
ter plaatse.

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel;
• persoonlijke uitgaven;
• middagmalen dag 1 en
dag 10;
• toeslag éénpersoonskamer + kajuit: € 299;
• annulatie- en reisbijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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NATUUR EN CULTUUR IN ZUIDWEST-FRANKRIJK

RIJK
7 DAGEN FRANK

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.

Quimper

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

Gabarre sur op de Dordogne

Monceaux

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Dag 1 Vanuit Deinze rijden we met onze luxueuze autocar via
Orléans en Limoges naar St-Privat. Avondmaal en overnachting in
Auberge de la Xaintie***.
Dag 2 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 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
Auberge de la Xaintie***
Dag 3 Ontbijt. We bezoeken Gouffre de Padirac, één van de grootste geologische 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 vastgeklonken. We nemen als echte pelgrims de Via Sacra met 233 treden
en komen aan het plein met 7 heiligdommen, zoals de Chapelle
Notre Dame met het beeld van de Zwarte Madonna. Avondmaal en
overnachting in Auberge de la Xaintie***.
Dag 4 Ontbijt. Ons eerste bezoek is Ferne Moyen Age, een dorpje
uit de 15de eeuw, gemaakt van huisjes met tuinen en velden
omzoomd met lage muren. Een authentiek middeleeuws dorpje
bewoond door de eigenaar en zijn dieren. Hij verteld ons het leven
op een speelse en levendige manier van het gebied tussen de
Dordogne-vallei en de Mont d’Auvergne. Middagmaal. Nadien rijden
we naar Salers.
Salers ligt midden in de Cantal die een onderdeel vormt van het
Centraal Massief in het hart van Frankrijk. Het is een ruige streek
waar de natuur nog flink zijn gang kan gaan. Salers staat ook
bekend om de gelijknamige kaas en zijn koeien. Maar het dorp staat
ook vermeld in het bekende boekje ‘Les Plus Beaux Villages de
France’ en behoort dus tot de mooiste dorpen van Frankrijk. We
maken een wandeling in dit mooiste dorpje waar de huizen bijna
allemaal gebouwd zijn van vulkanisch gesteente en daken hebben

Auberge de la Xaintrie***

ontwikkeling van cosmetica.
Vrije tijd om de tuin te ontdekken.
Middagmaal in het verblijfshotel. In de namiddag
trekken we naar Spontour waar we een rondvaart op de
Dordogne maken aan boord van een “gabare”. Een trektocht zal je uitnodigen om de kloven en de vallei van de Dordogne te ontdekken in de voetsporen van de gabariers, onverschrokken schippers die veel hout naar beneden aanvoerden voor wijnstokken en wijnvaten. Avondmaal en overnachting
in Auberge de la Xaintie***
Dag 6 Ontbijt. Onze uitstap gaat naar Donzenac en Travasac waar we via
loopbruggen en platforms een wandeling maken in een uniek kader tussen de
kloven van de Vézèrerivier. We maken er kennis met de leisteengroeven en
het beroep van leisteenhouwer. Nadien gaat het terug richting ons hotel voor
een middagmaal en vrije namiddag. Avondmaal en overnachting in Auberge
de la Xaintie***.
Dag 7 Na het ontbijt rijden we via Limoges en Parijs terug naar Deinze, met
de nodige stops onderweg.

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

27 juli
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
7 dagen
€ 25 p.p.

€ 955 p.p.

Rocamadour

Collonges

met dakpannen van leisteen. Salers noemt zichzelf de ‘zwarte
diamant op een groen tapijt’ doelend op het zwarte gesteente
waaruit de huizen zijn opgetrokken. De muren die de plaats in
het verleden hebben beschermd, staan er voor een groot
deel nog waardoor je al snel het idee hebt dat je door de middeleeuwen loopt. Avondmaal en overnachting in Auberge de
la Xaintie***.
Dag 5 Ontbijt. We rijden richting van de tuinen de “Sothys”.
We worden verwelkomd met natuurlijke en klassieke tuinconfrontaties. Deze plek biedt een opmerkelijke verzameling zeldzame soorten en planten. Sommige worden gebruikt bij de

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,
behalve wijn bij het diner;
• uitstappen en inkom
gelden zoals vermeld in
programma;
• persoonlijke uitgaven;
• toeslag éénpersoons
kamer: € 170;
• annulatie- en reisbijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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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. Met Diana Marina kozen we voor een
fijne vakantieplaats.

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

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

Dag 1
Onze luxueuze autocar brengt ons via Luxemburg, Metz en Nancy
naar omgeving Genéve. Avondmaal en overnachting in Hotel Ibis***.
Dag 2
Ontbijt. We reizen verder via Genéve, Aosta en Turijn naar Diana
Marina. Check in en welkomstdrank. Avondmaal en overnachting
in Hotel Mediterraneo***.

Genua

LIG URIË

DE KUST MET MEER DAN 1000 KLEUREN

IE
9 DAGEN ITAL

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 promenade. Avondmaal en overnachting in Hotel Mediterraneo***.
Dag 4 Cinque Terre
Ontbijt. Met de trein brengen we een bezoeken 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 biedt
u een spectaculair uitzicht over de kliffen, de kust en de wijngaarden. Avondmaal en overnachting in Hotel Mediterraneo***.
Dag 5 Loano
Ontbijt. Vrije voormiddag en bezoek aan de locale markt. Vrije
lunch in Diana Marina. In de namiddag trekken we naar Loano met
zijn uitgestrekte zandstrand, een weelde aan palmbomen, een
aangename oudere stadskern en natuurlijk een overvloed aan
bloemen. Bijkomend is er de mooie ligging aan de voet van de
Monte Carmo. We rijden verder voor een bezoek aan Finaleborgo
omwille van zijn versterkte stadsmuur en de vele gebouwen uit de
15de en 18de eeuw. Via Finale Mare waar zich de zandstranden
en de mooiste palmbomen situeren bereiken we terug onze verblijfplaats. Avondmaal en overnachting in Hotel Mediterraneo***.
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Hotels***

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 havenplaats en één van de mooiste plaatsen van de Italiaanse
Rivièra. Door z’n sprookjesachtige omgeving is het een trekpleister voor de internationale jetset. Avondmaal en overnachting in Hotel Mediterraneo***.

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 privaat zwembad met bar en solarium. Het heeft
tevens aan het strand, dat op 100 m van het hotel is, een
privaat strand waar je kan genieten van zon en zee. Het
verblijfshotel in Diana Marina is vlak bij het centrum en en
ideale verblijfplaats aan de Italiaanse Riviera.
Dag 7 Diana Marina
Ontbijt. We genieten van een vrije dag
met mogelijkheid om uit te rusten, te wandelen op
de promenade, enz. Je kan ook het mooie dorpje Servo bezoeken. Vrije lunch in één van de typische restaurantjes langs de kustlijn.
Avondmaal en overnachting in Hotel Mediterraneo***.
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 Ibis***.
Dag 9
Ontbijt. Vanuit Colmar gaat het via Straatsburg, Metz en Luxemburg naar
Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

4 juni en 16 september
Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
9 dagen
€ 25 p.p.

juni: € 885 p.p. / september € 845 p.p.

Genua

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

Onze service:
• reis per luxe-autocar;
• halfpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
het ontbijt op dag 9;
• uitstappen zoals vermeld in programma;
• kamer met bad/douche,
wc, haardroger, telefoon,
minibar, tv, kluis, airco;
• zwembad aan het hotel;
• ‘s avonds 3- gangen
keuze menu en salade
buffet;
• 1 typische Ligurisch
avondmaal met verse
vis;
• btw, verblijf- en
baantaksen;
• ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse.

Niet inbegrepen:
• inkomgelden, trein naar
Cinque Terre, boottocht
en extra gids in Genua:
€ 60,- p.p.;
• dranken bij de
maaltijden;
• middagmalen;
• persoonlijke uitgaven;
• toeslag éénpersoonskamer: jun en september € 190,-;
• annulatie- en reisbijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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8 DAGEN ITALIE

Tussen de bergen van Noord-Italië vind je prachtige meren. Het Lago
Maggiore is één van de grootste en strekt zich uit tot in Zwitserland.
Langs het meer liggen karakteristieke dorpen met interessante
bezienswaardigheden. Adembenemende natuurpracht, charmante dorpjes,
liefelijke eilandjes en Italiaanse sfeer. Je vindt het allemaal op onze
ontdekkingsreis van de Italiaanse meren.

ONTSPANNING EN ITALIAANSE CHARME
Dag 1:
Met onze autocar reizen we via Namen, Straatsburg,
Bazel en Bellinzona naar ons verblijfshotel. Avondmaal en overnachting in Hotel****.
Dag 2 Lago Maggiore
Ontbijt. We rijden naar Stresa en ontmoeten er onze plaatselijke
gids. Dan schepen we in voor een boottocht naar de
Borromeïsche Eilanden, een eilandengroep in het Lago Maggiore.
We bezoeken onder meer Isola Madre, Isola Bella (met het mooie
barokpaleis en de Italiaanse tuin die terrasgewijs naar het meer

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

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 of te genieten. Avondmaal en
overnachting in Hotel****.
Dag 3 vrije dag
Ontbijt. Deze dag is er één van rust en ontspanning. Je kan genieten van de streek waar je verblijft. Een wandeling maken langs het
meer of langs de promenade met zijn talloze restaurants en cafés.
Ofwel kan je genieten van de faciliteiten van het hotel. Avondmaal
en overnachting 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 binnenhoven van het Castello en bezichtigen het Theater La Scala.
De Dom is één van de trekpleisters van Milaan en vergeten we
vooral niet dat dit de modestad is bij uitstek. Er rest u zeker nog
vrije tijd om te shoppen of te wandelen in Milaan. Avondmaal en
overnachting in Hotel****.
Dag 5 Panoramische treintocht - Locarno - Ascona
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
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en watervallen, door kastanjebossen en wijnstreken. Onze aankomst is in Locarno, de stad aan de noordkant van Lago

Hotels**** Grand Hotel Dino - Grand Hotel Bristo Hotel Splendid of Hotel Simplon

tjes en talloze winkels. Langs de oever ligt een lange promenade met restaurants en cafés. Je geniet er van een prachtig
zicht op het meer en van de talloze stranden. Avondmaal en
overnachting in Hotel****.
Dag 6 Excursie Lago d’Orta
Ontbijt. Busrit naar het kleine maar zeer charmante Lago
d’Orta. We bezoeken het liefelijke stadje Orta en maken een
korte boottocht naar het eilandje San Giulio dat bijna volledig
in beslag wordt genomen door een klooster en een

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 terugweg stoppen we in het gezellige stadje
Arona met z’n lange boulevard met terrassen en restaurants. Dichtbij Arona
vinden we het standbeeld van San Carlo. Wie wil kan de binnenkant van het
dertig meter hoge standbeeld bezoeken en de omgeving door zijn ogen aanschouwen. Avondmaal en overnachting in Hotel****.
Dag 7 Vrije dag
Vrije dag. Wie heerlijk wil ontspannen kan aan het hotel blijven en iedereen
kan op eigen tempo genieten van het lekkere eten, het hotel, de omgeving en
het meer. Avondmaal en overnachting in het Hotel****.

Milaan

Dag 8
Na het ontbijt rijden we met onze luxe-autocar via Bern en Straatsburg terug
naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Milaan

Maggiore met z’n 2300 zonuren per jaar
de zonnigste en warmste plek van Zwitserland. We
rijden verder naar het mondaine Ascona, een sfeervol stadje
met veel restaurants, boetieks en gezellige bars voor en vrije
lunch. Vooral in het centrum, aan de Piazza Motta, is het
gezelligheid troef. Op onze terugweg komen we voorbij
Cannobio. Dit is een klein dorpje met smalle, geplaveide straa

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.

Onze service:
• reis per luxe-autocar;
• halfpension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
het ontbijt op dag 8;
• water en wijn inbegre•

•
•
Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

3 juli - 6 oktober
Deinze 04u00 - Garage De Globetrotter
8 dagen
€ 25 p.p.

juni: € 925 p.p. / oktober € 875 p.p.

pen bij het avondmaal;
kamers met wifi (gratis),
telefoon, satelliet-tv,
kluisje, haardroger, bad
of douche en toilet;
btw, verblijf-en
baantaksen;
ervaren chauffeur en
gids blijven de hele reis
ter plaatse.

Niet inbegrepen:
• middagmalen + dranken
bij lunch;
• persoonlijke uitgaven;
• uitstappen, inkom
gelden, boottochten en
plaatselijke gidsen:
€ 100,-;
• toeslag éénpersoonska•

mer: € 220;
annulatie- en reisver
zekering.

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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10 DAGE N

Polen, gelegen in Midden-Europa, 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****.

Malbork

POLE N

PRACHTIGE NATUUR EN CULTUUR IN MIDDEN-EUROPA

Dag 3 Gdansk
Ontbijtbuffet. Vandaag vertoeven we in de zogenaamde Driestad in
het noorden van Polen: de moederstad Gdansk, haar dochter aan
de zee Sopot en het industriële Gdynia. We bezoeken het volledig
gereconstrueerde historische stadscentrum: centraal ligt de lange
Markt met het gotische stadhuis, de fontein van Neptunus en de
mooie patriciërshuizen. Verder langs de Mariakerk, de Amberstraat
en de Koninklijke route. Vervolgens rijden we naar het kustplaatsje
Sopot dat in de 19de eeuw een mondaine badplaats was. Nu is het
een populaire kuststad aan de Oostzee. Avondmaal en overnachting in Gdansk in Hotel*****.

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

Krakau

Warshau

Gdansk

Poznan

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Dag 2 Poznan
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 en geld wisselen
in Poznan. Nadien bezoeken we de geboortestad van Copernicus
met de vele gotische gebouwen van de oude stad en het stadhuis.
Dan verder naar Gdansk, de voormalige Hanzestad aan de Oostzee
en hoofdplaats van Pommeren. Avondmaal en overnachting in
Gdansk in Hotel*****.

Dag 4 Warschau
Ontbijtbuffet. We vertrekken richting Malbork waar we een bezoek
brengen aan Marienburg, de grootste en laatst gebouwde middeleeuwse burcht van Europa. Nadien rijden we verder naar de hoofdstad Warschau. Avondmaal en overnachting in Hotel Radisson
Sass*****.
Dag 5 Warschau
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 toeristische rondrit langs het Gettomonument, het
Umschlagplatzmonument, vele middeleeuwse straatjes en de
Rynek Starego Miesta. We vervolgen met een wandeling langs de
Zygmuntzuil nabij het koninklijke paleis en brengen een bezoek aan
het monument van de Onbekende Soldaat. Vrije tijd. Avondmaal en
overnachting in Warschau in Hotel Radisson Sass*****.

Hotels****(*)
Dag 6 Krakau
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 9
Ontbijtbuffet. We brengen een bezoek aan Wroclaw of Breslau aan de rivier
de Oder. Wroclaw is de voornaamste historische stad van Silezië en de vierde stad van Polen. Vrije lunch. Omstreeks 13u30 rijden we via Legnica naar
de Duitse grens. Avondmaal en overnachting in Leipzig in Hotel****.
Dag 10
Ontbijtbuffet. We reizen via Leipzig naar Kassel. Vrije lunch langs de snelweg. Verder door het Ruhrgebied naar Eindhoven en via Antwerpen terug
naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Wroclaw

Dag 7 Krakau
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. Vrije lunch. Daarna bezichtigen we de kunststad Krakau, de mooiste stad en ooit koninklijke hoofdstad
van Polen. Er is tijd voor een wandeling door de historische
stadskern met nadien ook vrije tijd om te shoppen.
Avondmaal en overnachting in Krakau in Hotel Holliday
Inn*****.

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

Wroclaw

Alle hotels zijn van luxueuze kwaliteit. Kamers met bad/
douche, toilet, tv, air-conditioning. ‘s Morgens is er ontbijt
buffet en ‘s avonds een buffet of verzorgd driegangenmenu.

Onze service:
• de reis per luxe autocar;
• half pension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
het ontbijt op dag 10;
• kamer met douche/bad,
wc, telefoon, tv;
• verblijftaksen;
• btw en baantaksen;
• rondritten ter plaatse;
• Audio systeem p.p. voor
de volledige reis;
• Ervaren chauffeur en gids
blijven gedurende de reis
ter plaatse.

13 augustus
Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
10 dagen
€ 35 p.p.

€ 1.155 p.p.

Warschau

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel;
• persoonlijke uitgaven;
• middagmalen;
• alle inkomgelden, extra
gidsen, liften, boottochten:
± € 95,- p.p.;
• toeslag éénpersoons
kamer: € 340,-;
• annulatie- en
reisbijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• € 1 = 4,26 PLN
Tip:
• geld wisselen in
Polen - Poznan
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POLE N

nieuw
7 DAGE N

Polen, gelegen in Midden-Europa, 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!

HOOGTEPUNTEN
✔✔ Bezoek aan de Zoutmijn van Wieliczka en de kunststad Krakau
✔✔ Wroclaw de oudste universiteit heeft van centraal Europa
✔✔ Aangrijpend bezoek aan Auschwitz-Birkenau

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

WROCLAW & KRAKAU
Dag 1
Onze luxueuze bus brengt ons via Eindhoven en Berlijn naar Görlitz.
Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 2
GÖRLITZ - WROCLAW
Ontbijtbuffet. Via de Poolse grens over Legnica naar Wroclaw. Vrije
lunch. We brengen een bezoek aan Wroclaw of Breslau aan de
rivier de Oder. Wroclaw is de voornaamste historische stad van
Silezië en de vierde stad van Polen. Overnachting in hotel Best
Western ****
Dag 3
WROCLAW - KRAKAU
Ontbijtbuffet. Vrije lunch. Nadien rijden we richting Krakau.
Avondmaal en overnachting in hotel Holliday Inn *****.
Dag 4
KRAKAU
Ontbijtbuffet. We reizen verder naar Auschwitz-Birkenau voor een
bezoek. Tussen 1942 en 1945 vonden in dit gruwelkamp ongeveer
1.500.000 mensen van 28 verschillende nationaliteiten de dood.
Vrije lunch. Na dit aangrijpend bezoek rijden we terug naar Krakau.
Avondmaal en overnachting in Krakau in hotel Holliday Inn*****.
Dag 5
KRAKAU
We genieten van het ontbijtbuffet en bezoeken dan de zoutmijnen
van Wieliczka. Vrije lunch. In de namiddag brengen we een bezoek
aan de Wavelheuvel en verkennen nadien Kazimierz, de oude
Joodse wijk waar opnames werden gemaakt voor de aangrijpende
film Schindlers List. Daarna bezichtigen we de kunststad Krakau, de
mooiste stad en ooit koninklijke hoofdstad van Polen. Er is tijd voor
een wandeling door de historische stadskern met nadien ook vrije
tijd om te shop Avondmaal en overnachting in hotel Holliday
Inn *****.
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Hotels****(*)
Alle hotels zijn van luxueuze kwaliteit. Kamers met bad/
douche, toilet, tv, air-conditioning. Tevens geniet u steeds van
een uitgebreid ontbijt buffet en steeds ‘s avonds van
verzorgde 3-gangen avondmaal of buffet.

Dag 6
KRAKAU - DRESDEN
Ontbijtbuffet. We vertrekken richting Wroclaw of Breslau aan
de rivier de Oder. Vrije lunch onderweg. Ondertussen rijden
we via Legnica naar de Duitse grens richting Dresden. Kort
bezoek aan deze mooie stad. Dresden is niet alleen een parel
van de barok maar ook een historisch kunstcentrum met
unieke kunstverzamelingen. Kers op de taart is ongetwijfeld
het indrukwekkende Schloss en de Semper Opera.
Avondmaal en overnachting in Dresden Maritim hotel****.

Dag 7
DRESDEN - DEINZE
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.

Onze service:
• de reis per luxe autocar;
• half pension vanaf het
avondmaal op dag 1 tot
het ontbijt op dag 7;
• kamer met douche/bad,
wc, telefoon, tv;
• verblijftaksen;
• btw en baantaksen;
• rondritten ter plaatse;
• Audio systeem p.p. voor
de volledige reis;
• Ervaren chauffeur en gids
blijven gedurende de reis
ter plaatse;
Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

26 oktober
Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
7 dagen
€ 20 p.p.

€ 825 p.p.

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel;
• persoonlijke uitgaven;
• middagmalen;
• alle inkomgelden, extra
gidsen, liften:
•

± € 65,- p.p.;
toeslag
éénpersoonskamer:

•

€ 225 ,-;
annulatie- en
reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• € 1 = 4,26 PLN
Tip:
• geld wisselen in Polen Poznan
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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 HOOGTEPUNTEN VAN NOORWEGEN
Dag 1
Afreis in Deinze om 2.30 uur aan de garage De Globetrotter. Via
Antwerpen, Bremen, Hamburg naar Kiel. In deze ‘Hanzestad’ schepen
we in op een van de twee fraaie cruiseschepen van de Color Line
(Fantasy of Magic). Afvaart om 14 uur. We checken in. Na vier uur
varen we onder de indrukwekkende burg van de Grote Belt door die
twee Deense eilanden met elkaar verbindt. Avondmaal in buffetvorm
aan boord. Overnachting in luxe 2-persoons buitenkajuiten met
douche, wc, satelliet-tv enz. ’s Avonds wordt een mooie show opgevoerd die gratis is bij te wonen.
Dag 2 Oslo - Hamar
Uitgebreid ontbijtbuffet aan boord van het schip. Bij dageraad varen we
ruim drie uur langs de met chalets bezaaide kusten van het Oslofjord
tot in de haven van de Noorse hoofdstad Oslo. Omstreeks 10.00 uur
starten we aan een drie uur durende rondrit met de eigen autocar en
een Nederlandstalige gids. We bezoeken het Viking- en het
Frammuseum (poolschip), maken een wandeling door het unieke
Vigelandpark met een schitterende reeks beelden die de levenscyclus
uitbeelden, nemen een kijkje in het stadhuis en werpen een blik op het
recent gebouwde operagebouw dat als een ijsschots boven water uitsteekt. Daarna kan er nog wat vrij geflaneerd worden. Om 16 uur vervolgen we onze weg en rijden langs het Mjosameer naar Hamar toe.
Onderweg zien we de unieke schaatshal. Overnachting en avondmaal
in een Hotel**** in het centrum van het stadje dat veelvuldig aan bod
komt in de boeken van de bekende schrijfster Sigrid Undset.
Dag 3 Hamar - Lillehamer - Oppdal
Na een lekker ontbijtbuffet rijden we langs het Mjosameer naar
Lillehammer. In dit schitterend gelegen stadje op het eind van het
Gudbrandsdal weren in 1994 de Olympische Winterspelen gehouden.
We maken een fotostop aan de boven het dorp gelegen olympische
springschans. Om 10 uur bezoeken we het openluchtmuseum
Maihaugen. Nog voor de middag rijden we door het wondermooie
Gudbrandsdal en door het rijk van Peer Gynt naar Dombas. We stoppen aan een shoppingcentrum, gelegen in een bergrijke omgeving.
Daarna nemen we de richting naar het Noorden en rijden over het
Rondanegebergte met het eerste nationale park van Noorwegen. Bij
goed weer wandelen we tot aan het uitzichtpunt. Vandaar hebben we
een zicht op de hoogste berg de Snohetta met een hoogte van 2286
meter. Vanaf de Kongsvold fjellstue dalen we af naar Oppdal, een
populaire verblijfplaats in de zomer en in de winter een geliefd wintersportcentrum voor skiërs met tal van pistes. Avondmaal en overnachting in een Hotel*** of ****.

Hotels*** en****
Dag 4 Oppdal - Kristiansund - Molde
Na het ontbijtbuffet rijden we langs de wild stromende
Driva door het Sunndal. Dat wordt door bergen, bossen en
watervallen omlijst. Verder langs het Tingvollfjord richting
Kristiansund. Daar rijden we de beroemde 8,74 km lange
Atlanterhavsvegen of Atlantische kustweg op. Deze weg ligt
tegen de kust aan en verbindt met een 8-tal bruggetjes de
eilandjes langs de kustlijn. We maken een panoramische stop en
rijden we verder naar Molde, de rozenstad en één van de
belangrijkste toeristensteden aan de Noorse westkust.
Lindebomen en paardenkastanjes groeien hier boven de 64ste
breedtegraad zo ver in het noorden als nergens anders ter
wereld. Avondmaal en overnachting in een Hotel****.
Dag 5 Molde - Trollstigen - Geiranger
Na het ontbijtbuffet rijden we naar Solsnes. Daar nemen we de
veerboot naar Afarneset over het Langfjord. Langs de Isfjord rijden
we naar Andalsnes dat schilderachtig aan het einde van de
Romdalsfjord ligt. Hier mondt de Rauma in de fjord uit en bevindt
zich het einde van de Rauma-spoorlijn. Door een wilde bergomgeving rijden we naar de Trollstigveien toe. Met elf haarspeldbochten
leidt de bergweg, die ooit enkel aan trollen was voorbehouden,
ons tot op het bovenste plateau. Daar houden we halt om de
natuur in al zijn pracht te bewonderen. We zien snel stromende
watervallen naar beneden storten. We dalen tussen de besneeuwde toppen af naar Valldal aan de ingang van de Tafjord. In Linge
stappen we op de veerboot die ons in minder dan een kwartier
naar Eidsdal brengt. Langs de adelaarsweg, een unieke bergweg
waar we een fotostop maken, dalen we af naar Geiranger, gelegen aan het gelijknamige Geirangerfjord. Hier meren bijna dagelijks cruiseboten aan. We verblijven in een Hotel**** aan de
oevers van het fjord. Avondmaal en overnachting.
Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

5 juni
Deinze 02u30 - Garage De Globetrotter
10 dagen
€ 25 p.p.

€ 1.880 p.p.

Alle hotels genieten van een uitstekende luxe. 's Morgens
is er een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds is er buffet of
bediening aan tafel. De kamers zijn voorzien van bad/douche,
toilet, telefoon, TV en minibar. Deze hotels staan garant voor
een uitstekend verblijf.
Dag 6 Geiranger - Förde
Na een uitgebreid ontbijtbuffet maken we een
prachtige boottocht op het Geirangerfjord, de 15 km lange
fjordarm die omringd wordt door steile, tot 800 meter oprijzende rotswanden. Na de middag rijden we van Geiranger langs Dalsnibba door een indrukwekkend berglandschap naar Olden en verder naar Briksdal. We maken daar een
wandeling naar de gletsjer. Onderweg schitterende uitzichten en boven een wondermooi ijsdecor. Via Byrkjelo gaat het daarna naar Förde toe. Avondmaal en overnachting in Hotel****.
Dag 7 Förde - Bergen
Na het ontbijtbuffet brengt het parcours (E39) ons langs het Sognefjord, een der
toeristische hoogtepunten van Noorwegen, en Balestrand tot in Dragsvik. Daar
nemen we de veerboot naar Vangsnes (25 minuten). Van hieruit gaat het naar Vik en
over de ijzige woesternij van de Vikafjellberg. Een onwaarschijnlijk brokje natuurschoon. We maken een halte. We rijden verder van Voss naar Dale (E16) om uiteindelijk Bergen te bereiken. We maken een twee uur durend stadsbezoek met een
plaatselijke gids langs de voornaamste bezienswaardigheden met Brygge, de wijk
met zijn kleurrijke houten handelshuizen en de vismarkt. Avondmaal en overnachting
in het centrum in Hotel****.
Dag 8 Bergen - Vradal
Na het ontbijt rijden we langs Kvamskogen en Nordheimsund. We stoppen aan de
Steindalsfoss, een waterval waar we achterdoor kunnen lopen. We bereiken Lofthus
en rijden langs de smalle fjordoeverweg en Ullesvang naar Odda toe (middagstop).
In de namiddag stop aan de beroemde Latefoss-waterval. Daarna verder over het
Haukelifjell naar Vinje tot in Vradal. Avondmaal en overnachting in Hotel****.
Dag 9 Vradal - Heddal - Oslo
Na het ontbijtbuffet rijden we over Heddal met fotostop aan de grootste stafkerk van
Noorwegen naar Kongsberg en Drammen om dan terug Oslo te bereiken. Indien
voldoende tijd bezoeken we nog Holmenkollen, het olympisch wintersportcentrum.
Om 13 uur schepen we in aan boord van ons cruiseschip van de Color Line. Afvaart
om 14 uur: bij het buitenvaren schitterende oeverzichten. Avondmaal en overnachting in 2-persoons-buitenkajuit. ’s Avonds uitgebreid buffet. Daarna show.
Dag 10 Kiel - Deinze
Ontbijtbuffet aan boord. Om 10u00 aankomen in Kiel en via Hamburg en Bremen
naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Onze service:
• reis per luxe autocar van
reizen De Globetrotter;
• logies op basis van halfpension;
• buitenkajuiten en
kamers met douche/bad
en toilet;
• plaatselijke gids in Oslo,
en Bergen;
• alle boottochten en
f erry's;
• ingang in Oslo in het
Viking- en Fram
 useum;
m
• Bezoek aan de
Staafkerk in Heddal;
• btw en baantaksen;
• ervaren chauffeur en

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel;
• middagmalen;
• persoonlijke uitgaven;
• toeslag eenpersoons
kamer & kajuit: € 699,• annulatie- en reisbijstandsverzekering.
Munteenheid en
betaalfaciliteiten
• Euro, Noorse Kronen
en Visa;
• Geld voorzien voor
 ersoonlijke uitgaven
p
± € 35,- p.p.p.d.
Extra
• een kleine bagagekoffer

reisleider blijven de hele
reis ter plaatse.

•

voorzien met toilet- en
slaapgerief voor de
overtochten Kiel-OsloKiel;
wandelschoenen met
profiel voorzien.
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Ook dit jaar maken we een unieke citytrip naar
de Duitse hoofdstad Berlijn, waar West en Oost één werden.
Berlijn brengt u in vervoering. We verblijven in één 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.

Dag 1
We rijden via Eindhoven en Hannover richting Magdeburg. Vrije
lunch. Via Marienburg, de vroegere oude grensovergang van Westen Oost-Duitsland (ijzeren gordijn), rijden we verder naar
Brandenburg, Potsdam en Berlijn. We rijden de ruim 3,5 km lange
Brandenburger Tor

B E R L IJ N

RIJKE EN GEVARIEERDE CULTUUR

SLAND
5 DAGEN DUIT

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

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

samen met onze gids de stad te verkennen. Iedereen krijgt een
Oude wagon verwijzend naar de Joden

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

audiosysteem zodat je tijdens het wandelen de gids steeds goed
kan verstaan 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 PergamonMuseum naar de Berliner
Domkerk. Daarna wandelen we tot aan de Nikolaiwijk, het oudste
stukje van Berlijn. Middagmaal. In de namiddag maken we een
rondrit door het vroegere Oost-Berlijn met de Alexanderplatz en de
Karl-Marx-Allee. We maken een fotostop en wandelen langs de
muur van de Topographie des Terrors tot aan Checkpoint Charlie.
We gaan te voet terug naar het hotel voor een lekkere maaltijd.
Avondmaal en overnachting in Maritim ProArte Hotel****(*).
Dag 3
Na het ontbijtbuffet wandeling we voorbij het Duitse parlementsgebouw, de fameuze Rijksdag, en gaan we tot aan de Pariser Platz,
ambassade. Verder naar het Holocaustmonument met zijn 2751
leisteengrijze grafmonumenten voor de Europese joden. Op wandel
afstand ligt het culturele centrum van Berlijn met de Philharmonie en

KaDeWe
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Charlottenburg

het grootse plein met de Brandenburger Tor en de Amerikaanse

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

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 keuze
driegangendiner.
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
ProArte 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 ProArte Hotel****(*).

Rijkstag in Berlijn koepel

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

Onze service:
• reis per luxe autocar;
• verblijf in vol pension
vanaf het avondmaal op
dag 1 tot en met het
ontbijt op dag 5;
• een audiosysteem per
•
•
•

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

€ 715 p.p.

Rijkstag met koepel

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

•
•

•

persoon;
btw en baantaksen;
menukeuze ‘s avonds in
het hotel;
‘s middags is 1 glas bier
of frisdrank inbegrepen
op dag 2, 3 en 4;
rondritten terplaatse;
toegang tot alle
bezienswaardigheden
zoals beschreven in het
programma;
kamer met bad/douche,
toilet en tv;

•
•

boottocht op de Spree;
Ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse.

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel in het
•
•
•
•

hotel;
middagmaal dag 1 en
dag 5;
persoonlijke uitgaven
toeslag éénpersoonskamer: € 99,-;
annulatie- en reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten:
•

geldige identiteitskaart

Munteenheid:
• euro
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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.

Vakwerkhuizen
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ROMANTIEK EN CHARME OP EN ROND 4 RIVIEREN

AND
5 DAGEN DUITSL

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

Bremm

Cochem

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

Dag 1
We reizen met onze luxueuze autocar via Aken naar de MiddenMoezel. 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. 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 Hotel Vergissmeinnicht ***.
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 Vergissmeinnicht ***.
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 Loreley’.
De mooie sirene verleidde de schippers met haar behekste, zoete
gezang, zodat hun schepen vergingen. Het echte verhaal is dat er
inderdaad veel schepen vergingen door de vooruitspringende rots
die gevaarlijke stroomversnellingen veroorzaakte. Door zijn strategi-

Hotel Vergissmeinnicht ***
sche ligging vinden we op de Rijn talrijke kastelen en burchten terug. Onder meer de kasteelruïne Rheinfels en verderop
de burchten Katz en Maus (Kat & Muis). Avondmaal en overnachting in Hotel Vergissmeinnicht ***.
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 traditierijke steden

Het familie hotel heeft een uitstekende ligging aan de Rijn
oever en met een super zicht op de omgeving. Het familie
hotel serveert een ontbijtbuffet en ’s avonds genieten we van
een 3- gangenmenu. Daarbij kan je ook de passende wijn bij
het gerecht bestellen. Lift aanwezig. Alle kamers genieten van
een bad/douche , toilet, Tv en wifi comfort. Een schitterend
verblijfshotel met een uitstekend terras om te genieten.
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 Hotel Vergissmeinnicht ***.

Bad Ems

Dag 5
Na het ontbijt reizen we naar Echternach. Vrij bezoek en vrij middagmaal.
Nadien gaat het verder via Antwerpen terug naar Deinze en de verschillende
afstapplaatsen.

20 oktober
Deinze 05u30 - Garage De Globetrotter
5 dagen
€ 15 p.p.

€ 599 p.p.

Cochem

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

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
bijhorende versnapering;
• uitstappen en inkom
gelden zoals vermeld in
het programma;
• btw, verblijf- en baantaksen;

•

ervaren chauffeur en
reisleider blijven de hele
reis ter plaatse.

Niet inbegrepen:
• dranken aan de tafel,
met uitzondering van
koffie of thee bij middagmaal;
• persoonlijke uitgaven;
• toeslag éénpersoons
kamer: € 80,-;
• annulatie- en reisbijstandverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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S L O V E N IË

nieuw
9 DAGEN

Triëst is de officiële hoofdstad van de regio. De
stad staat bekend van zijn prestigieuze paleizen en kastelen,
panoramische punten en grote pleinen. In oktober vind hier jaarlijks een
van de meest bezochte zeilregatta’s ter wereld plaats, de beroemde
Barcolana. Het kasteel van Miramare is prachtig gelegen aan de Golf
van Triëst en met zijn gigantische tuin lijkt het net alsof je in een sprookje
beland! Hier mogen we niet vergeten koffie te drinken. Hier komt namelijk
de beroemde Illy koffie vandaan!
Piran is een van de drie havensteden van Slovenië, dat slechts een kleine
kuststrook van ongeveer 50 kilometer in Istrië heeft. Piran ligt aan de Baai
van Piran, op een landpunt in de Golf van Triëst, die deel uitmaakt van de
Adriatische Zee. Venetië is zeker één van de meest romantische steden
ter wereld. Met zijn prachtige historische gebouwen, de vele kanalen
met hun gondels en de bijna talloze bruggetjes maken de stad werkelijk
onweerstaanbaar. De afwezigheid van auto’s is een echte verademing, de
verplaatsingen gebeuren er te voet of over het water.

VENETIAANSE FLAIR TUSSEN KARST EN ZEE
Dag 1
We reizen met onze luxe autocar via Antwerpen,
Aachen, Koblenz, Heidelberg, Ulm. Avondmaal en overnachting in
hotel ****.
Dag 2
Ontbijtbuffet. We reizen verder richting München, Salzburg, Villach,
Ljubljana, Trieste en onze bestemming. Avondmaal en overnachting
in ons hotel ****.
Dag 3.
Ontbijtbuffet. Bij aankomst in het hart van de stad krijgen we met
een plaatselijke gids. Van de Audace-kade tot de oude vuurtoren
volg je op de voet, bekijk je antiekwinkels en prachtige paleizen: in
de verte zie je de witte profiel van Miramare. Eén van de gekendste
producten van Triëste is de koffie. Daarom is een koffiepauze in
deze stad zeer welkom om de plaatselijke specialiteit te proeven.
Nadien kan je genieten op eigen houtje om de stad nog beter te verkennen. ’s Avonds nemen we een lekker avondmaal in het gekende
“Caffé Tommaseo”. Sedert 1830 is dit restaurant in familiebezit en

HOOGTEPUNTEN
✔✔ Wondermooie Sloveense Kusten
✔✔ Proeven van de specialiteiten in Slovenië
✔✔ met Venetië en Padova bezoeken we 2 romantische steden in Italië
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

geniet je tijdens het eten van een mooi zeezicht. Overnachting
hotel ***.
Dag 4
Ontbijtbuffet. Deze dag brengt ons van Portoroz naar Piran. Piran
overtuigt u met zijn unieke atmosfeer. Alles werkt niet toeristisch
maar Authentiek. Langs het natuurpark Strunjan varen we naar
Izola. De oude stad bevind zich op een schiereiland die door een
brug verbonden is met het vaste land. In koper gaan we genieten
van een lekkere tas koffie. Aansluitend bezoeken we de pittoreske
stad en gaan we ons nadien te goed doen door het proeven van
3 plaatselijke wijnsoorten. Avondmaal en overnachting in hotel ****.
Dag 5
Ontbijtbuffet. Vandaag bezoeken we Pula, het culturele centrum van
Istrië. We bezichtigen natuurlijk ook het 2de grootste amfitheater
van het Romeinse Rijk. Aansluitend gaat onze rit verder naar het
Noorden. Op het droomachtige Limski kanaal beleven we een boottocht in de richting van Vrsar. Niet op zijn minst behoort het Limski
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kanaal tot de mooiste bezienswaardigheid van Istrië. Porec durft
zonder overdrijven als enige de parel aan de Kroatische kust

Hotels ***(*) en ****
Alle hotels hebben een zekere kwaliteit en comfort. Alle
kamers hebben bad/douche en toilet. Er is een ruim ontbijt
voorzien en ‘s avonds heb je een heel verzorgde maaltijd.

bestempeld worden. Haar buitengewone ligging op het
schiereiland, de oude stad met late oudheden en middeleeuwse gebouwen alsook de indrukwekkende Venetiaanse
gebouwen kenmerken deze stad. Avondmaal en overnachting in hotel ****.
Dag 6
Ontbijtbuffet. Beleef de indrukwekkende Friaul. Palmanova is
een uniek soort stadstype met een perfect symmetrische,
negentallige stervorm en groot hoofdplein. Verder gaat het
naar Udine, Bekent om zijn plein met Venetiaanse Flair en
antieke paleizen. Hiertoe behoort het Piazza Liberta, de mooiste Venetiaanse plaats op het vasteland. De piazza Matteoti is
bekleed met vele arkaden. Udine is een voorname en gezellige stad. San Daniele del Friuli is het belangrijkste oord van de
Friulische dolomieten en vooral vanwege de heerlijke San
Daniele ham. Het is de 2de bekendste ham van Italië.
Avondmaal en overnachting in hotel ***.

Dag 7
Ontbijtbuffet. Vandaag gaat onze
naar Venetië waar we een bezoek brengen aan
de Canale Grande en het San Marcoplein. Dit is zonder
twijfel het belangrijkste punt van Venetië. Bezienswaardig zijn de San
Marcobasiliek en het Dogenpaleis . Ook zijn de verschillende bruggen nodig
om al die kanaaltjes over te steken. Volgens mij is er geen enkele brug die
lelijk is in Venetië! Je moet zeker de Rialtobrug en de Brug der zuchten
gezien hebben. Na ons bezoek aan de Dogenstad gaat het richting Padova.
Avondmaal en overnachting. Avondmaal en overnachting in hotel ****.
Dag 8
Ontbijtbuffet. We brengen een bezoek aan de stad Padova. Met zijn Santa
Maria Basiliek, de kathedraal Santa Giustina. Het Prato de Valle is met zijn
90.000 m2 één van de grootste pleinen van Europa. Zijn Botanische tuin die
valt onder het UNESCO werelderfgoed, de typische lokale markten en het
centrum is grotendeels autovrij. Na ons bezoek gaat het verder richting
Milaan, Bellinzona en Luzern. Avondmaal en overnachting omgeving Luzern
hotel ***.
Dag 9
Na het ontbijtbuffet reizen we naar de Zwitsers- Franse grens, Straatsburg Metz, Luxemburg en de verschillende afstapplaatsen.

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

15 juni
Deinze 5u00 - Garage De Globetrotter
9 dagen
€ 25 p.p.

€ 1.155 p.p.

Onze service:
• Reis per luxe autocar;
• Half pension vanaf het
avondmaal dag 1 tot ontbijt dag 9;
• Kamer met bad/douche,
toilet, Tv en wifi;
• 1 avondmaal voorzien in
het oudste koffiehuis in
Trieste “ Caffé
Tommaseo”;
• Plaatselijke gids in
Trieste;
• Gids voor bezoek aan
Portoroz en Koper;
• Boottocht van Piran naar
Izola langs het natuurpark Strunjan, inclusief
aperitief;
• Keuze uit een Sacher kwarktaart of een Créme
en een koffiehuis in
Koper;
• Wijnproeverij van 3 plaatselijke wijnen;
• Volledige dag gids voor

•
•
•

de uitstap in het
Dolomieten gebergte,
Udine en San Daniele;
watertram op kanaal in
Venetië
BTW, verblijf- en baantaksen;
Ervaren chauffeur en reisleider blijven de hele reis
ter plaatse.

Niet inbegrepen:
• Dranken en persoonlijke
uitgaven;
• Middagmalen;
• Toeslag éénpersoons
kamer € 225,-;
• Annulatie- en bijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• Euro
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Ierland is een brok natuur. De dag begint met een
voedzaam Iers ontbijt. Als eiland heeft IOerland een kustlijn
met kilometers lange zandstranden, met zeewier bedekte rotspunten
en adembenemende kliffen. Nergens voel je je beter dan op het groene
eiland. We bezoekn heel wat parken zoals Het Nationaal Park Glenveagh
is een nationaal park in de Derryveaghbergen, met meer dan 16.000
hectare met bergen, meren en bossen in het Noordwesten van County
Donegal. De Giant’s Causeway is een rotsformatie aan de noordoostkust
van Noord-Ierland, die bestaat uit zo’n 40.000 basaltzuilen. De formatie
staat sinds 1986 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De rotsen zouden
zijn ontstaan bij een vulkaanuitbarsting, zo’n 60 miljoen jaar geleden. De
Cliffs of Moher en zijn bezoekerscentrum zijn zeker wereldberoemd en
adembenemend. Daarnaast hebben we de 2 grootste steden van Ierland
met Dublin en Belfast die zeker een bezoek waard zijn.
We nemen je mee in een wereld waar je zal versteld staan van de natuur
en de mooie steden en dorpjes in dit land.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ We beleven een Ierse kustdroom langs de zogenaamde Wilde
Atlantische weg
✔✔ Verken de natuurlijke rotsformaties van de Giant’s Causeway
✔✔ Geniet van de rit door het weelderige groene County Antrim en de
noordkust van Ierland
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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nieuw
9 DAGEN

WILD IERLAND - RUWE ATLANTISCHE KUST MET ZIJN CHARME
Dag 1
Onze luxe autocar brengt ons naar Rotterdam/Zeebrugge om in te schepen
op een schip van P&O. Wij overnachten in een 2-persoons binnenkajuit.
(buitenkajuiten op aanvraag). Avondmaal aan boord van het schip.
Dag 2 HULL - DUBLIN
Ontbijtbuffet. We komen in de vroege morgen aan in de haven van Hull. Na
het verlaten van het schip gaat het richting Manchester en Chester naar de
haven in Holyhead . Hier nemen we in de namiddag de boot die ons naar
Dublin brengt. Avondmaal en overnachting in hotel ***.
Omgeving Dublin.
Dag 3 DUBLIN- KILKENNY
Ontbijtbuffet. We beginnen de dag met een stadsrondvaart door de Ierse
hoofdstad Dublin, die aan beide zijden gelegen is tussen de rivier de Liffey.
Nadien rijden we verder door het woeste landschap van de Wicklow
Mountains waar we prachtige vergezichten hebben op de omgeving. Via de
Wicklow Gap bereiken we Glendalough, waar de ruines van het klooster uit
de 6de eeuw zich bevinden. We rijden verder voorbij Hollywood naar het
knusse stadje Kilkenny. Avondmaal en overnachting in hotel ***.
Dag 4 KILKENNY – COUNTY CLARE
Ontbijtbuffet. We rijden in de richting van Limerick waar we dan terecht
komen in het kalksteengebergte van het Burren gebied. Via Ennnis rijden we
over het lieflijk golvende County Clare naar de spectaculaire 200m loodrechte
kliffen in de oceaan, Cliffs of Moher. Nadien trekken we verder en overnachten in het gebied van County Claire. Avondmaal en overnachting in hotel ***.
Dag 5 COUNTY CLARE – COUNTY MAYO/SLIGO
Ontbijtbuffet. Vandaag zwerven we door het mysterieuze landschap van
Connemara, één van de mooiste streken van Ierland. De bergen veranderen
met de minuut wat betreft licht, kleur en sfeer. Het ene moment biljartlaken
groen en een kwartier later mokkend bruinpaars/ Het samenspel van zon,
wolken en schaduw op de bergen is gewoonweg fascineren. Langs de schitterende kustroute met zijn 12 Bens gaat het richting van Westport. Via Maam
Cross en Clifden naar het grootste eiland van Ierland, Achill eiland en verder
naar County Mayo/Sligo. Avondmaal en overnachting in hotel ***.

Hotels ***(*) en ****
Alle hotels hebben een zekere kwaliteit en comfort. Alle
kamers hebben bad/douche en toilet. Er is een ruim ontbijt
voorzien en ‘s avonds heb je een heel verzorgde maaltijd.

Dag 6 COUNTY MAYO/SLIGO – DERRY
Ontbijtbuffet. Vandaag gaan we de mooie natuur bewonderen van het noord-westen van Ierland. Na een korte stop in
Sligo voert de weg ons naar de hoogste klippen van Ierland.
De zogenaamde “ Slive League” die over 600 m uit de zee
oprijzen. Na deze bewondering gaan we naar aan ander
mooie landschap van de “Glenveagh Nationalparks”. Het
park omvat meer dan 16.000 hectare met bergen, meren en
bossen. Avondmaal en overnachting in hotel *** omgeving
Derry.
Dag 7 DERRY – BELFAST
Ontbijtbuffet. Onze reis gaat verder richting van de bekende
“St. Giants’s Causeway” , beschermt door de UNESCO. Dit

wordt vaak het achtste wereldwonder genoemd. Deze
37.000 basaltzuilen die zoals trappen in de zee liggen zijn adembenemend. We rijden via de adembenemende ATRIM kust met zijn talrijke
nauwe, indrukwekkende valleien naar Belfast. Avondmaal en overnachting in
hotel ***.
Dag 8 BELFAST – NEWCASTLE UPON TYNE
Ontbijtbuffet. De dag begint met een overtocht van Belfast/Larne naar
Cairnryan in Schotland. Hier nemen we dan de weg naar New Galloway ,
Dumfries en Carlisle naar Newcastle upon Tyne. Hier schepen we dan in in
één van de schepen van DFDS Seaways voor de overtocht naar
Amsterdam/Ijmuiden. We overnachten in een 2-persoons binnenkajuit.
Dag 9 AMSTERDAM/IJMUIDEN – DEINZE
Ontbijtbuffet. We ontschepen en nemen dan de terugweg richting Deinze en
de verschillende afstapplaatsen.

Datum

15 juli
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld.
Vertrek
Hangt af van waar we vertrekken. Uit
Zeebrugge of Rotterdam.
Duur
9 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.480 p.p.

Onze service:
• reis per luxe autocar
voorzien van toilet, frigobar, video en relax zetels;
• kamers met bad/douche,
wc, Tv en telefoon;
• Half pension vanaf dag
1 tot dag 9;
• In de hotels Engels of
Iers ontbijt;
• overtocht van Zeebrugge
of Rotterdam naar Hull in
2-persoons binnenkajuit;
• overtocht Holyhead –
Dublin;
• overtocht Belfast –
Larne/Cairnryan;
• overtocht Newcastle naar
Amsterdam/IJmuiden in
2-persoons binnenkajuit;
• extra stadsgids in Dublin;
• bezoek aan Clifs of
Moher; Slieve League
inclusief Shuttle transfer,
Glenveagh National Park
and Castle incl. Gids en
Shuttlebus tot het kasteel, St. Giant’s
Causeway incl.
Bezoekerscentrum en
audio gids;

•
•

BTW en baantaksen;
ervaren chauffeur en reisleider blijven bij u gedurende de ganse reis.

Niet inbegrepen:
• dranken en persoonlijke
uitgaven;
• alle middagmalen;
• toegangsgelden van
musea, kastelen en
bezienswaardigheden
buiten het programma;
• toeslag éénpersoons
kamer & kajuit: € 399,• toeslag buitenkajuiten
H/T: € 50,- p.p.
PS. Voor zover beschikbaar;
• eventuele City taksen;
• annulatie- en bijstandsverzekering
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart;
Voor zover er geen veranderingen zijn met
Engeland
Munteenheid:
• euro
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SALO U

1

NJE
0 DAGE N SPA

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 vernieuwde 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

Hotel Olympus Palace****

Mogelijke uitstappen vanuit Salou
✔✔ Barcelona, de hoofdstad van Catalonië. Bezoek aan
de Sagrada Familia, de Ramblas, Montjuïch, het
voetbalstadion van F.C. Barcelona, enz.
✔✔ Montserrat, een pelgrimsoord midden in het woeste
gebergte. Jaarlijks wordt het bezocht door duizenden pelgrims.
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.

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

€ 610 p.p.

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

Het prachtige vernieuwde 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, scampi’s, 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.

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 dag 2 (bij aankomst 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: € 140,-;
• annulatie- en reis
bijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro

SA LO U

HIER VOELEN BELGEN ZICH T

8 DAGE N SPA NJE - VLIEG REIS

Als mooiste plaats aan de Costa Dorada kiest De Globetrotter al jaren voor
Salou. Nog steeds is dit de ideale vakantieplaats bij uitstek. Het fijn en
goudkleurig zandstrand, de moderne jachthaven en het veilig gevoel voor
zwemmers zijn enig in Spanje. Bovendien renoveert de stad veel om het de
toeristen nog beter naar hun zin te maken.
Hierdoor is Salou een veilige en sfeervolle stad geworden. Sporten,
gastronomie, winkels, boetiekjes, bars en pubs geven je de mogelijkheid om
van een onvergetelijke vakantie te genieten.

Hotel Olympus Palace****

HOOGTEPUNTEN
✔✔ prachtig vernieuwde 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

Mogelijke uitstappen vanuit Salou
✔✔ Barcelona, de hoofdstad van Catalonië. Bezoek aan
de Sagrada Familia, de Ramblas, Montjuïch, het
voetbalstadion van F.C. Barcelona, enz.
✔✔ Montserrat, een pelgrimsoord midden in het woeste
gebergte. Jaarlijks wordt het bezocht door duizenden pelgrims.

Heenreis: De autocar van De Globetrotter brengt ons naar
Zaventem waar we de vlucht naar Reus nemen. Transfer
naar het vernieuwde Hotel Olympus Palace****.

Datum
Vertrek
Duur

22 september
Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 1 week voor
afreis meegedeeld
8 dagen

€ 765 p.p.

HUIS

Terugreis: Transfer van het hotel naar de luchthaven van
Reus. Een luxe autocar van de Globetrotter brengt ons van
Zaventem terug naar de garage in Deinze waar onze auto
veilig geparkeerd staat.
Verblijf:
Verblijf in volpension, van dag 1 tot de laatste dag, volgens
aankomst en vertrek van de vluchten.

We kiezen al jaren één van de beste hotels in Salou uit. Het
prachtige vernieuwde viersterrenhotel 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 luxekamers hebben airconditioning, bad/
douche, telefoon, flatscreen-tv en terras. Op het dakterras
zijn er gratis ligzetels en een klein zwembad. Je kan er ook
genieten van hydromassage. De maaltijden zijn overvloedig
en in buffetvorm. Eén keer in de week is er ‘s avonds cava en
worden er speciale gerechten als zalm, scampi’s, kwartels en
andere geserveerd. Twee keer per week zijn er tapas. Ook kan
je je eigen steak laten klaarmaken door de chef-kok.
Je vindt verder nog een kaas- en worstenhoekje in het hotel
en een groot aanbod aan desserts!
Elke avond is er amusement voorzien en zijn de drankprijzen
in de bar en het restaurant zeer goedkoop. Een super hotel!
Eens je er geweest bent, ga je zeker nog terug.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T en van de luchthaven in Spanje naar het
hotel H/T;
• superieure kamers met
airconditioning, bad of
douche, wc en flat
screen-tv en zwembad
zicht;
• 20 kg bagage p.p.;
• 6 kg handbagage p.p.
• Nederlandstalige begeleiding blijft ter plaatse;
• verblijf in vol pension ;
• in samenwerking met Tui.

Niet inbegrepen:
• maaltijden tijdens de
vlucht;
• drank aan tafel;
• persoonlijke uitgaven;
• facultatieve uitstappen
en inkomgelden;
• toeslag éénpersoons
kamer: € 135,-;
• annulatie- en reis
bijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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Lanzarote is het meest oostelijke eiland van
de Canarische Eilanden en ook het meest authentieke. De
kustlijn is van een ongekende schoonheid, met ongerepte stranden,
stille baaien en witte huisjes. Door vulkaanuitbarstingen is er ook een
betoverend maanlandschap ontstaan. Het nationaal park Timanfaya telt
honderden kraters, lavavelden, geisers en andere natuurwonderen. Al
wandelend kunnen we uitermate genieten van al die natuurpracht. Maar
ook de Spaanse sfeer, cultuur en gastronomie ontbreken niet.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ prachtige en schitterend landschappen
✔✔ heerlijke Spaanse sfeer en gastronomie
✔✔ een omgeving om van te genieten
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

GENIET VAN DEZE VERBLIJFSVAKANTIE IN DE ZON!
Ligging:
• Door een straatje en de promenade van het brede zandstrand
gescheiden;
• Op 2 km van het centrum van Puerto Del Carmen;
• Bushalte op 50 m;
• Op ± 4 km van de luchthaven (transfer heen en terug inbegrepen)
Faciliteiten
• Wassalon (zelfbediening, gratis);
• Wifi (gratis) in het hele resort;
• Restaurants & bars;
• Zie All-in.
• halfpension mogelijk;
• Restaurant met terras (maaltijden in buffetvorm, thema-avonden,
grill, showcooking);
• Deftige kledij (lange broek, geen T-shirt zonder mouwen) gewenst
in het restaurant;
• Snack- en poolbar;
• Salonbar, pianobar, discobar
Sport & ontspanning
• 2 zoutwaterzwembaden, kinderbad, babybadje, zonneterrassen
met gratis ligzetels en parasols, tuin;
• Gratis handdoekenservice (mits waarborg)
• Naturistenzone;
• pingpong, minigolf, volleybal, petanque, shuffleboard, fitness,
sauna en stoombad (15.30-19.30u.)
• Uitgebreide animatie overdag en ‘s avonds;
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco;
• Betalende: 4 tennisterreinen (2 met verlichting), tennisschool,
squash, biljart, spa- en wellness centrum (Finse sauna, massages
en peeling,...)
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Seaside Los Jameos Playa**** Puerto Del Carmen
Dag 1
Een autocar van De Globetrotter brengt je naar
Zaventem voor de vlucht naar Lanzarote. Transfer naar ons
Hotel Seaside Los Jameos Playa ****. Wij verblijven hier in
systeem: ALL-IN of half pension zoals door u gekozen.
Avondmaal en overnachting.

De unieke architectuur van het hotel werd geïnspireerd op
het werk van de gekende architect César Manrique. Dit hotel
is een vaste waarde op Lanzarote. Jaarlijks komen hier vele
gasten terug! De mooie zwembaden en de riante tuin vormen
een betoverende oase van rust en gezelligheid.
Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco/verwarming (afhankelijk van het
weer), telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv (flatscreen), minibar
(op aanvraag gevuld, betalend), koffie- en theefaciliteiten, safe
(betalend) en balkon of terras.

Dag 1 tot Dag 8
Verblijf in All-In of half pension en van alle faciliteiten van het
hotel.
Dag 8
Na het ontbijt of middagmaal (naar gelang het vluchtschema)
transfer naar de luchthaven. Vertrek naar Brussel (Zaventem).
Een autocar van De Globetrotter brengt u terug naar Deinze.

Datum
Vertrek
Duur

25 september
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
8 dagen

€ 1.430 p.p.

Onze service:
• Vervoer H/T naar
Zaventem;
• Vlucht H/T Arrecife
(Lanzarote);
• Maaltijdens tijdens de
vlucht H/T;
• 20 kg bagage + 10 kg
handbagage pp.;
• Transfer H/T luchthaven hotel;
• Kamer 1ste- 4de verdieping, met zicht op tuin,
zwembad of zee
(lateraal);
• All Inclusive (indien
Halfpension gewenst:
€140 korting p.p.);

•
•
•

Inclusief BTW en lucht
haventaksen;
Fuel Protection;
In samenwerking met Tui.

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Excursies;
• Toeslag éénpersoons
kamer: € 210,-;
• Annulatie- en reisbijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• Euro
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Torremolinos is een paradijs voor wie snakt
naar zon, zee, strand en fun. 9km lang word je verwend
met fijn zandstranden! In het Zuiden , vlak aan zee, ligt het charmante
‘La Carihuela’. Het is het oudste deel van de stad met heel wat
visrestaurantjes. Torremolinos laat ook de shop lovers niet op hun honger
zitten, in de late namiddag lopen de winkelstraten gezellig vol!

HOOGTEPUNTEN
✔✔ Zonnekust, alleen al de naam voorspelt stralend vakantieweer
✔✔ Adults only vanaf 18 jaar
✔✔ Uitstekende service en heerlijke maaltijden
✔✔ Direct aan de promenade en het strand
✔✔ Mooi designinterieur
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

LAAT DE ZONNESTRALEN U VERWENNEN OP HET EINDE VAN HET JAAR
Heenreis:
• Een luxe autocar van De Globetrotter brengt ons naar Oostende
waar we de vlucht naar Torremolinos nemen. Transfer naar het
hotel.
Terugreis:
• Transfer van het hotel naar de luchthaven van Malaga voor de
vlucht naar Oostende. Een luxebus van De Globetrotter brengt
ons terug naar de garage waar uw auto veilig geparkeerd staat.
Verblijf:
• Verblijf in half pension, vanaf de eerste tot de laatste dag, volgens
aankomst en vertrek van de vluchten.
Ligging:
• Direct aan het strand, gescheiden door de promenade;
• Op 700 m van een winkelcentrum;
• Op 700 m van de jachthaven ‘Puerto Marina’;
• Bushalte op 100 m van het hotel;
• Op ± 8 km van de luchthaven (transfer heen en terug inbegrepen)
Faciliteiten:
• Wifi (gratis) in het hele resort
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Clubhotel Riu Nautilus ****

Restaurants & bars:
• Gevarieerd ontbijtbuffet met showcooking;
• Restaurant met terras (avondmaal: buffet en gerechten die
à la minute worden bereid: buffet met voorgerechten en
dessertbuffet/vegetarisch gerecht);
• Themabuffet 2x/week;
• Alternatief avondmaal in het Spaans restaurant;
• Middagmaal: lichte maaltijden in de snackbar bij het zwembad;
• Salonbar met terras, snackbar met terras bij het zwembad;
• Deftige kledij (lange broek) vereist tijdens het avondmaal.

Datum

26 november
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
Vertrek
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
Duur
8 dagen
Vroegboekkorting € 45 p.p. vóór 31/07/2019

€ 770 p.p.

Sport & ontspanning:
• Zoetwaterzwembad, zonneterras, 2500 m2 tuin;
• Gratis ligzetels, parasols en handdoeken (mits waarborg) aan het zwembad;
• Overdekt zwembad (verwarmd);
• Gratis: fitness, Turks bad, bubbelbad, livemuziek of shows (meerdere
malen per week);
• Betalend: wellness centrum met verschillende behandelingen en
massage.

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), centrale
airco/verwarming, plafondventilator, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (betalend, op aanvraag), safe (betalend),
en balkon of terras.
Er hangt een heerlijke ontspannen sfeer in dit hotel, en dat
past uitstekend in het adults-onlyplaatje. Alleen 18-plussers
worden hier verwelkomd, zodat je er eens in alle rust tussenuit
kan met z’n twee. In Riu Nautilus wordt niets aan het toeval
overgelaten: de service is excellent, de kamers zijn echte
pareltjes, en de maaltijden zijn een streling voor de tong!
Puur genieten wordt het, op een sublieme locatie aan de
promenade en het strand.

Onze service:
• Vervoer H/T naar
Oostende;
• Vlucht H/T Malaga;
• Maaltijden tijdens de
vlucht H/T;
• * 20kg bagage + 10 kg
handbagage pp.;
• Transfer H/T luchthaven hotel;
• Kamer met lateraal zeezicht;
• Half Pension;
• Inclusief BTW en luchthaventaksen;
• Fuel protection;
• In samenwerking met
TUI.

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Excursies;
• Toeslag éénpersoonskamer: € 50,-;
• Annulatie- en reisbijstandsverzekering;
• Begeleiding door Reizen
De Globetrotter.
Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart
Vreemde munten:
• Euro.
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Benidorm is een verademing als je even wil
ontsnappen aan ons kille landje. Deze badstad aan de zuiderse
Costa Blanca heeft ongetwijfeld één van de mooiste stranden van de Spaanse
kust. Het uitzonderlijk klimaat zorgt voor een ontspannen en aangenaam
verblijf. Gegroeid uit een vissersdorpje staat Benidorm bekend als een
badplaats met internationale allures. Naast het moderne, toeristische centrum
is er ook het oude Benidorm met smalle straatjes en gezellige markten.
HOOGTEPUNTEN
✔✔ Benidorm kijkt uit over bergen en een stralend blauwe zee
✔✔ Er is voor alle leeftijden wat te beleven in de stad
✔✔ Daarnaast ligt het vlakbij andere leuke steden zoals Alicante en
Valencia. Daarnaast ligt het vlakbij andere leuke steden zoals
Alicante en Valencia. Benidorm is dus wel een bezoek waard!
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

GENIETEN VAN ZON EN ZEE

Hotel Madeira Centro****
Ligging:
✔✔ Op 200 m van het Levante-strand;
✔✔ In het centrum;
✔✔ Bushalte op 50 m;
✔✔ Op +/- 57 km van de luchthaven (transfer heen en
terug inbegrepen)
Faciliteiten:
✔✔ 4 liften en 1 panoramische lift;
✔✔ * Wifi (gratis) in het hele resort.
Restaurants & Bars:
✔✔ Restaurant (maaltijden in buffetvorm, af en toe showcooking);
✔✔ Bar/cafetaria, loungebar op de 20ste verdieping met
panoramisch zeezicht.
Sport & ontspanning:
✔✔ Zoetwaterzwembad met kindergedeelte, terras;
✔✔ Gratis ligzetels aan het zwembad;
✔✔ Overdekt zwembad (verwarmd tot mei);
✔✔ Gratis: pingpong, bubbelbad;
✔✔ Betalend: spacentrum met fitness, Turks bad, sauna,
massage, diverse schoonheidsbehandelingen
Terugreis: Transfer van het hotel naar de luchthaven van

Datum
Vertrek
Duur
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27 april
Garage De Globetrotter. Vertrekuur wordt 1 week voor
afreis meegedeeld
10 dagen

€ 610 p.p.

Alicante voor de vlucht naar Oostende. Een luxebus van
De Globetrotter brengt ons terug naar de garage waar uw
auto veilig geparkeerd staat.
Verblijf:
Wij bieden u een verblijf aan in vol pension, vanaf de 2de
dag ’s morgens tot en met het middagmaal van de voorlaatste dag.

Alle kamers beschikken over badkamer (bad, haardroger),
tegelvloer, centrale airco/verwarming, telefoon, wifi (gratis),
satelliet-tv, minibar (betalend), safe (betalend), balkon.
Alleen al de ligging is hier een absolute voltreffer: in het hart
van Benidorm, op wandelafstand van het strand en vlak bij het
oude centrum. Ideaal dus om te gaan zonnen of shoppen!
Ga zeker eens met de panoramische lift naar de 20ste
verdieping, het zicht is echt verbluffend.
Dit hotel blinkt uit in service!

Onze service:
• vervoer h/t naar
Oostende;
• vlucht H/T Alicante;
• maaltijden tijdens de
vlucht H/T;
• 20 kg bagage + 10 kg
handbagage pp.;
• transfer H/T luchthaven hotel;
• vol pension;
• inclusief btw en lucht
haventaksen;
• fuel protection;
• in samenwerking

•
•

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
Extra:
• mogelijkheid voor het bij-

met Tui.
Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven;
• excursies;
• geen begeleider van reizen de Globetrotter;

toeslag éénpersoons
kamer: € 195,-;
annulatie- en reis
bijstandsverzekering

•

boeken van luchthavenvervoer. Uw wagen kan
u dan veilig achterlaten
in onze garage tijdens de
reis: €50 pp H/T;
programma onder voorbehoud van wijzigingen.

BU LG ARIJE 8 D A G E N

nieuw

Solo, Op het gem

tijd voor mezelf,

HOOGTEPUNTEN
✔✔ Geen singel toeslag op deze reis
✔✔ Leuke activiteiten met de groep
✔✔ Bulgarije is in volle opkomst voor Toerisme
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Vertrek
Duur

5 mei en 10 september
Garage De Globetrotter.
Vertrekuur wordt 1 week voor afreis meegedeeld
8 dagen

Mei € 599 p.p. - September € 699 p.p.

SLAG

Hotel Iberostar Sunny Beach****
Troeven:
✔✔ Ca 70 m. van het fijn zandstrand;
✔✔ In het centrum van Zonnestrand;
✔✔ Nederlandstalige reisbegeleider;
✔✔ Leuke activiteiten exclusief voor de groep.
OPTIONEEL EXCURSIEPAKKET
Maak je graag een uitstap? Bovenop de activiteiten in het
hotel kan je, optioneel, ook deelnemen aan 2 excursies.
• Nessebar panoramatour: Nessebar is een van de oudste
steden van Europa en staat op de UNESCO werelderfgoed
lijst. De stad heeft een mooie ligging op een schiereiland
aan de Zwarte Zee. De oude huizen imponeren met hun
houten dakrand waar ze nog steeds de vis ophangen om
te drogen. (code 4268E A, € 20 pp)
• Sozopol & Ropotamo: daguitstap langs de zuidkust van
de Zwarte Zee. Je verkent het Ropotamo natuurpark per
boot op de Ropotamo rivier. Nadien bezoek je de stad
Sozopol, de oudste stad van Bulgarije aan de Zwarte Zee.
Op de terugweg naar Zonnestrand is er nog een tussenstop voorzien om te winkelen of de stad te verkennen.
(code 4268E B, € 46 pp, inclusief lunch)

Datum

all inclusive

PRIMEUR: SINGLE REIS ZONDER TOE

Ben je 55 jaar of ouder en wil je graag nieuwe mensen leren kennen terwijl
je geniet van een ontspannende vakantie? Trek dan naar Bulgarije en neem
deel aan een op maat gemaakt activiteitenprogramma.
Een Nederlandstalige reisbegeleider vergezelt je vanaf de luchthaven in
Brussel tot de terugkomst in Brussel.
OPMERKING: DEZE REIS IS NIET GERICHT OP KOPPELS !
De Nederlandstalige reisbegeleider verwelkomt je op de luchthaven van
Zaventem, organiseert ter plaatse leuke activiteiten exclusief voor de groep
zoals een wandeling door het centrum, een bezoek aan de markt, een
petanquetoernooi, een Bulgaarse avond of een interessante excursie en
gaat met jou terug mee met de vlucht naar Zaventem.
Jij hoeft je dus geen zorgen te maken en kan je je volop amuseren met
nieuwe vrienden en vriendinnen.

ak,

OPTIONEEL !
• Vertrek in groep vanuit de garage van Reizen De
Globetrotter!
• Parkeer je wagen gratis in onze garage en wij brengen
jou graag naar de luchthaven van Zaventem + terug naar
onze garage voor slechts € 25 pp.
DOOR TE GEVEN BIJ RESERVATIE !
In samenwerking met Thomas Cook.

In Bulgarije logeer je in het 4* hotel Iberostar Sunny Beach,
een geanimeerd hotel met een centrale ligging aan het
Zonnestrand. Het is een uitstekend all inclusive hotel waar
je ongetwijfeld geniet van de uitgebreide buffetten, snacks
tussendoor, een lekkere cocktail in één van de bars en de
vele faciliteiten. Vlakbij het hotel vindt je het fijn zandstrand,
bars en restaurants. In het hotel kan je deelnemen aan
activiteiten als zwemmen in één van de 3 zwembaden, aqua
gym, waterpolo, aerobics, minigolf, muurklimmen, petanque,
fitness, relaxen in het wellnesscenter, een live show bekijken,
cocktails drinken, deelnemen aan een dansavond, etc.
In de omgeving kan je watersporten beoefenen, winkelen, een
terrasje doen, deelnemen aan interessante excursies zoals
een bezoek aan de ‘Parel van de Zwarte Zee’ Nessebar of
andere bezienswaardigheden.

Onze service:
• rechtstreekse vlucht met
brussels airlines heen en
terug inclusief taksen;
• 23 kg bagage + 12 kg
handbagage pp;
• transfer van de lucht
haven naar het hotel en
terug;
• 7 nachten op basis van
all-inclusive in het iberostar sunny beach
hotel;
• deelname aan de activiteiten van de single
vakanties groep;
• nederlandstalige reisbegeleider vanuit brussel.

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven;
• reis- en bijstandsverzekering;
• niet vermelde diensten
en excursies.
Opmerking:
• deze single reis is ge
garandeerd vanaf
15 deelnemers
Reisdocumenten en
formaliteiten:
• reizigers met de belgische nationaliteit hebben
een geldige identiteitskaart nodig.
Munteenheid:
• euro
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Op Sicilië zijn verschillende bouwstijlen te
vinden: van het historische Cantania tot het moderne
Palermo. Daarnaast zijn er ook scherpe contrasten in de Siciliaanse
natuur te zien. Laat u de ongerepte Italiaanse schoonheid van de streek
in Sicilië ontdekken en GENIET van al het lekkers dat Italië te bieden
heeft! Italië blijft een prachtige bestemming. Dit vulkanisch eiland is op en
top Italiaans, met gezellige haventjes, kleurrijke vissersbootjes en leuke
restaurantjes. Sicilië is het grootste eiland in de Middellandse Zee en
vormt samen met de omliggende kleinere eilanden de ‘Regione Siciliana’.
Sicilië trekt steeds meer toeristen en daar zijn vele redenen voor. Het
eiland heeft prachtige stranden, bergen, vulkanen en een lange historie.
Je kunt er heerlijk zonnen, wandelen en proeven van de specialiteiten van
de Italiaanse keuken. Bent u gefascineerd door de Italiaanse sfeer met al
z’n charme? Dan brengt Sicilië je in bekoring.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ Vulkanisch eiland op en top Italiaans
✔✔ Prachtige stranden, bergen en vulkanen
✔✔ Historische dorpen en steden
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

UNIEKE REIS!
DAG 1 AANKOMST - TAORMINA
Een autocar van De Globetrotter brengt je naar Zaventem voor de
vlucht naar Catania. Onze gids staat u reeds op te wachten. Vertrek
naar Catania, en vrije lunch. Na de lunch vertrek naar het bloemrijke
stadje Taormina. Bezoek van de stad met haar wandelstraat rijk aan
Siciliaanse monumenten. Na het bezoek, vertrek naar het hotel of
mogelijkheid tot een facultatieve excursie in Catania. Avondmaal en
overnachting HOTEL KALLIKOROS of gelijkwaardig.
DAG 2 SYRACUSE
Na het ontbijt vertrek naar Syracuse, het huis van Archimedes en de
eeuwige rivaal van Athene. Bezoek het eiland Ortigia, de geboorteplaats van de Griekse mythe Arethusa en het fysieke en spirituele
hart van de stad. In de oude stad kunt u de middeleeuwse architectuur bewonderen met zijn schitterende Siciliaanse barokke gevels.
Vervolgens rondleiding door de archeologische zone Neapolis, waar
men vele schatten terug vindt van de Grieks-Romeinse periode: het
Grieks theater, het Romeins amfitheater, “de Latomie van het
Paradijs” (oude steengroeven) en het oor van Dionysius. Tijdens de
lunch in een plaatselijk restaurant zult u de lokale specialiteiten ontdekken. In de namiddag krijgt u wat meer vrije tijd om de stad zelf te
ontdekken. Avondmaal en overnachting HOTEL KALLIKOROS of
gelijkwaardig.
DAG 3 PIAZZA ARMERINA EN AGRIGENTO
Na het ontbijt vertrek naar Piazza Armerina met bezoek aan de Villa
Romana del Casale. Villa Romana del Casale is een prachtige villa
met 3500 m² polychrome mozaïeken uit de III en IV eeuw voor
Christus. Vervolgens zetten we de excursie voort naar Agrigento
waar we zullen lunchen. In de namiddag rondleiding door de Vallei
van de Tempels, waar de meest majestueuze Dorische tempels
staan van de Middellandse zee. Tenslotte vertrek naar
Castelvetrano. Avondmaal en overnachting. HOTEL ADMETO of
gelijkwaardig.
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DAG 4 ZOUTSTRAAT- ERICE
Na het ontbijt vertrek voor een bezoek naar de zoutbanken en het
natuurreservaat Lo Stagnone met de eerste Fenicische kolom. De
zoutbanken lopen van de kustweg van Trapani naar Marsala, langsheen windmolens en kleine eilandengroepen. Het bezoek aan de
zoutbanken is een uniek spektakel. Vervolgens, een korte stop in

Hotels****
Al deze hotels zijn 4- sterren en hebben allemaal bad/douche,
toilet, wifi en TV. Zij hebben een uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s
avonds genieten jullie van een verzorgde maaltijd.

Marsala, het grootste centrum van de
wijnproductie in Sicilië en de thuisbasis van de
beroemde wijn die dezelfde naam draagt, gevolgd door een
wijnproeverij in een kelder. Daarna brengen we een bezoek
aan het zoutmuseum, waarvan u één van de oudste ambachten zult zien, de productie van zout in een molen daterende
uit het jaar 1700. We zetten de excursie verder naar Erice. In
Erice zullen we lunchen in een typische trattoria. Erice is een
klein stadje aan de top van de berg Saint Julien. Het historische centrum is typisch middeleeuws: kleine pleintjes, smalle
straatjes en bloemrijke binnenplaatsen. Ook vindt u er veel
ambacht winkeltjes terug die gespecialiseerd zijn in: keramiek, kleurrijke tapijten en traditionele taarten van amandel en
gekonfijt fruit. Tenslotte gaan we op weg naar Palermo waar
we onze intrek nemen in het hotel. Avondmaal en overnachting HOTEL MARINA HOLIDAY of gelijkwaardig.
DAG 5 MONREALE /PALERMO
Na het ontbijt rondleiding van Monreale met zijn beroemde
kathedraal met gouden mozaïeken van maar liefst 6800m2.
De gouden mozaïeken zijn gemaakt door Byzantijnse sieradenkunstenaars. Na deze rondleiding krijgen we een begeleide wandeling langs de Capo markt, gevolgd door een ontdekkingstocht door de hoofdstad van Sicilië. Palermo staat
ook wel bekend als de kosmopolitische stad sinds het begin
der tijden, en niet te vergeten het kloppend hart van het historische centrum, waar we de kerken van Martorana, San
Cataldo en de kathedraal zullen bezoeken. Tijdens de lunchpauze kunnen we de typische gerechten van de stad proe-

Datum
Vertrek
Duur

14 september
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
8 dagen

€ 1.499 p.p.

ven. Na de lunch vrije tijd om
de stad zelf te ontdekken.Het is
mogelijk om een facultatieve excursie bij te boeken: Mondello en Monte Pellegrino (ter plaatse te betalen
15 euro pp).Tenslotte vertrek naar Cefalu en intrek in het hotel.
Avondmaal en overnachting HOTEL MARINA HOLIDAY of gelijkwaardig.
DAG 6 NOORDKUST, CEFALU
Na het ontbijt vertrek naar Cefalu waar we een rondleiding krijgen van de
kathedraal. Dit is het eerste religieuze gebouw dat gebouwd werd door de
Noormannen in 1131 in opdracht van Roger II. Vervolgens zetten we de
excursie voort naar Castelbuono, dat gesticht werd door de Byzantijnen. Na
de lunch in een agriturismo, begeleide wandeling door het centrum van de
stad dat bekend staat om haar talrijke kerken en het kasteel Ventimiglia.
Ook krijgen we een degustatie, waar we kunnen proeven van vele lokale lekkernijen. Tenslotte vertrek naar Catania. Intrek in het hotel. Avondmaal en
overnachting GRAND HOTEL VILLA ITRIA of gelijkwaardig.
DAG 7 ETNA
Na het ontbijt vertrek naar Etna, één van de grootste toeristische attracties
van Sicilië ook wel Monngibello genoemd (de berg der bergen). Dit is tevens
één van de meest actieve vulkanen van de wereld. Met de bus rijden we tot
een hoogte van maar liefst 1.900m, waar u een prachtig uitzicht heeft.
Vervolgens brengen we een bezoek aan de uitgedoofde kraters van Mount
Silvestri. U kunt hier een facultatieve excursie toevoegen waar u met de
kabelbaan tot op 2.600m hoogte gaat en met 4x4 auto’s vervolgens nog
klimt tot op een maximale hoogte van 3000m (het wel of niet doorgaan van
deze excursie is afhankelijk van de weersomstandigheden en de vulkaan).
Daarna zullen we lunchen in een plaatselijk restaurant aan de voet van de
Etna of de zee. In de namiddag vrije tijd. Terugkeer naar het hotel.
Avondmaal en overnachting. GRAND HOTEL VILLA ITRIA of gelijkwaardig.
DAG 8 – VERTREK
Transfer naar de luchthaven en vlucht terug naar Zaventem. Een autocar van
De Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T;
• de vluchten met SNBA
en de luchthaventaksen;
• 7 nachten in de voorgestelde hotels 4*, half-pension zonder dranken
• het reisprogramma met
een geklimatiseerde
autocar G.T., inclusief
BTW, tol en parking;
• nederlandstalige begeleider, tijdens de volledige
reis; en lokale gidsen verplicht voor de bezoeken
van Palermo en
Monreale, Agrigento en
Siracusa;
• 6 x lunch in lokale restau-

•

rants, dranken inbegrepen (1/2 water en
1/4 wijn per maaltijd);
BTW, de taksen en het
service percentage vanaf
vandaag van kracht;

•

•

de inkomgelden voor de
kerken en archeologische
zones;
audiophone.

Niet inbegrepen:
• de fooien en verzekeringen;
• de dranken tijdens de
maaltijden in de hotels;
• facultatief 4 x 4 Etna tot
3000 m: € 60 p.p. terplaatse te betalen;
• de persoonlijke uitgaven;
• de toeristenbelasting;
• Annulatie- en reisbijstandsverzekering;
• toeslag éénpersoonskamer: € 215,• eventueel fueltoeslag.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
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LISSABON EN ALENTEJO - D E C H

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.

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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ARMANTE KLEUREN EN CULTUUR VAN ALENTEJO

Dag 1 Brussel - Lissabon
Na de aankomst in Lissabon trekken we onmiddellijk naar
Portalegre, een kleine historisch stad in Alt-Alentejo. De
locatie van deze stad is adembenemend, met gekleurde,
glooiende gouden velden van Alentejo en de dichte en
weelderige bossen ten Noorden van de stad. Lunch in een
lokaal restaurant. We brengen een bezoek aan het kasteel
en de kathedraal van Portalegre mag natuurlijk niet ontbreken. ’s Avonds genieten we van lokale streekgerechten
(inbegrepen). Overnachting: Rossio Hotel Portalegre****.
Dag 2 Portalegre - Castelo de Vide - Marvão
Na het ontbijtbuffet bezoeken we het historisch centrum
van het charmante historische dorp Castelo de Vido. We
bezoeken ook wel het Sintra van Alentejo. We bezoeken
het oude gemeentehuis, historische gebouwen op de
Praça D. Pedro V en het Middeleeuws kasteel. Hierna trekken we naar Marvão, het pittoreske dorp gelegen op de
top van de Serra do Sapoio, vanwaar we prachtige uitzichten hebben op het natuurpark Serra de São Mamede. Dit
dorp is samen met de natuurlijke omgeving door Unesco in
2000 geklasseerd als werelderfgoed. ’s Middags vrije
lunch. In de namiddag bezoeken we het kasteel van
Marvão, gelegen op de hoogste top van het natuurpark en
is er de prachtige natuur die dit park ons te bieden heeft.
’s Avonds proeven we van de lokale gastronomie in en
typisch restaurant. (Inbegrepen) Overnachting: Rossio
Hotel Portalegre****.
Dag 3 Elvas - Vila Viçosa - Estremoz
Ontbijtbuffet. We zetten onze tocht verder naar Elvas, het
grootste gebastioneerd vestingstelsel van de wereld en de
meest versterkte stad van Europa. De vestigingen maken
sinds 2012 deel uit van het Unesco werelderfgoed. Hierna
trekken we naar Vila Viçosa, de prinses van de Alentejo
wordt genoemd met historische gebouwen, paleizen en
religieuze monumenten. We bezoeken een indrukwekkende marmer-steengroeve, waar ze de meest pure marmer
ontginnen tot meer dan 140m diepte. Middenin dit gezelli-

ge dorp kunt u genieten van de typische keuken van de Alentejo. In
de namiddag bezoeken we Estremoz, de geliefde stad van Koningin
Santa Isabel. We bezoeken het koninklijk paleis, de historische
bovenstad en de eerder moderne benedenstad. Onderweg naar
Évora bezoeken we nog een kurkfabriekje waar de kurk wordt verwerkt tot de meest uiteenlopende gebruiks-, decoratie- en kunstvoorwerpen. ’s Avonds dineren we typische gerechten van de
streek (inbegrepen.) Overnachting: Hotel M’Ar de Ar
Muralhas****.
Dag 4 Évora - Reguengos de Monsaraz
Ontbijtbuffet. Vandaag bezoeken we Évora, de oudste stad van
Portugal, opgenomen als Unesco Werelderfgoed. De pittoreske
straten met gebouwen en monumenten binnen de oude omwallingen zijn doorheen de eeuwen onveranderd gebleven. We bezoeken
het gehele historische centrum met oa. de Templo Romana, de São
Francisco kerk, de Gotische kathedraal en de indrukwekkende
Capella dos Ossos. Vrije lunch in het historisch centrum. In de
namiddag trekken we naar Reguengos de Monsaraz, het beeldschone sprookjesdorp bovenop de berg en temidden van de
Middeleeuwse omwallingen van het kasteel. We slenteren door de
oude straten tussen de witgekalkte huizen, bezoeken het kasteel,
de São Pedro kerk en de schandpaal. Onderweg bezoeken we
nadien nog één van de meest typische wijnquinta’s van de streek.
Natuurlijk wordt dit bezoek bezegeld met een lekkere proeverij.
Overnachting: Hotel M’Ar de Ar Muralhas**** .
Dag 5 Beja
Ontbijtbuffet. Alvorens naar Beja te gaan bezoeken we nog de site
‘Cromeleque dos almendras’ waar we een verzameling van een
100-tal menirs terugvinden uit het Neolitisch tijdperk. In het historische centrum van de stad genieten we van de lokale gastronomie
en in de namiddag bezoeken we het Museum van Koningin Dona
Leonor, ondergebracht in een oude klooster en geklasseerd tot
nationaal monument, de hermitage van Santo André, pelourinho de
Beja en het kasteel met zijn imposante hoofdtoren en Romeinse
boog. Overnachting en avondmaal in Hotel Beja Parque Hotel****.
Dag 6 Vila Nova de Milfontes
Ontbijtbuffet. Naast de kurk- en wijnproductie staat deze regio

Hotels*** &****
Alle kamers beschikken over een badkamer met bad/
douche, toilet, tv en wifi. De maaltijden getuigen van een zeer
verschillende en goeie kwaliteit met tipische specialiteiten.

bekend voor zijn olijf(olie) productie.
We bezoeken één van Portugals meest gerenommeerde olijfolieproducenten, waar het gehele proces
wordt uitgelegd door een lokale werknemer. Op het einde
van ons bezoek kunnen we verschillende soorten olijfolie
proeven. Rond de middag komen we aan bij het strand- en
vissersdorp Vila Nova de Milfontes, dit dorp ligt middenin het
natuurpark Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Lunchen
in de frisse zeelucht. In de namiddag bezoeken we dit pittoreske vissersdorpje. Aan het fort nemen we de boot, stroomopwaarts tot aan de Santa-Maria-Bocht en genieten we van
de typische fauna en flora van deze rivier en haar oevers.
’s Avonds eten we lekker Portugees. (inbegrepen).
Overnachting: HS Milfontes***+
Dag 7 Parque Natural Sudoeste Alentejano – Almograve
– Farol Cabo Sardão
Ontbijtbuffet. Vandaag leren we de woeste kustlijn, de stranden en de duinen van de Costa Vicentina kennen. We
bewandelen een deel van de vissersmansroute. We maken
een wandeling van +- 4km langs de duinen met zijn typische
en diverse vegetatie, steeds met een adembenemend zicht
op de Atlantische oceaan. Lunchen in het kustdorpje
Almograve. In de namiddag gaan we naar de vuurtoren van
Cabo Sardão, waar we een prachtig zicht hebben op de
ruige kustlijn met zijn woeste rotsformatie. Nadien nog een
terrasje met uitzicht op de Atlantische Oceaan. Overnachting:
HS Milfontes***+

Datum

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

€ 1.410 p.p.

Dag 8 Vila Nova de Milfontes – Alcácer do Sal – Lisboa
Ontbijtbuffet. Vrije tijd op te genieten van deze prachtige omgeving alvorens we richting Lisboa gaan. Onderweg stoppen we nog in Alcaçer do Sal.
Een gezellig dorpje aan de oever van de Sado-rivier. Vrije tijd om te lunchen.
Helaas komt aan al deze historische, monumentale en natuurlijke pracht een
einde en vertrekken we naar de luchthaven van Lissabon. Vlucht naar
Brussel. Een bus van De Globetrotter brengt je terug naar Deinze.
Onze service:
• transfer naar Zaventem
H/T;
• vluchten met Brussels
Airlines;
• 7 overnachtingen
incl. ontbijtbjuffet;
• 7 x avondeten incl.
(alcoholische) dranken
(dag 1-7);
• bezoek marmer-groeve;
• bezoek kurkfabriek;
• bezoek wijnboerderij
met proeverij;
• bezoek olijfolieproducent
+ proeverij;
• alle inkomgelden;
• boottocht Rio Mira;
• nederlandstalige
begeleiding;
• bagage 23 kg p.p.;
• handbagage 12 kg p.p.
• alle transfers.

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven en
dranken;
• middagmalen;
• eventuele fueltoeslag;
• eenpersoonskamer
toeslag: € 275,-;
• annulatie- en
reisbijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
We raden alle deelnemers
aan een lichte regenjas alsook wandelschoenen mee te
nemen.
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De Douro-vallei zou ook de betoverende vallei
kunnen genoemd worden, zo adembenemend mooi is het
landschap.
Vanaf Porto, bij de monding van de rivier waar de in de vallei
geproduceerde Douro-wijnen (tafelwijnen) en de portwijnen (versterkte
wijnen) worden bewaard, kunt u dit als Werelderfgoed erkende
cultuurlandschap op verschillende manieren ontdekken: Het zal u zeker
niet onberoerd laten. Tijdens een tocht langs de “miradouros” met de
beste uitzichten, varen we de rivier af. Onderweg kunnen we genieten van
adembenemende uitzichten op de rivier en de wijngaarden, dorpjes en
stadjes. We brengen een bezoek in Vila Nova de Gaia, waar de portwijn
in de wijnkelders ligt te rijpen. Hier komt u meer te weten over deze wijn
en kunt u, zoals het hoort, proeven van deze goddelijke drank. Op de
rivier kunt u nog steeds de oude barcos rabelo zien die de wijn, vóór de
bouw van de vele stuwdammen die de rivier bevaarbaar maakten, van de
wijnboerderijen naar de monding brachten.

46

PORTO, MINHO & DOURO-VALLEI

8 DAGEN

DAG 3 VIANA DO CASTELO – PONTE DE LIMA –

Dag 1 BRUSSEL - PORTO
U wordt opgewacht door uw Nederlandstalige reisleider/
gids bij aankomst in Porto en samen gaat u naar het historische centrum en de Ribeira, waar u vrij kunt lunchen aan
de kade bij de Douro rivier. In de namiddag bezoeken we
1 van de beste Portwijnhuizen (Croft of Graham’s), met
een deskundige rondleiding langs de kelders waar de
Portwijn rijpt, gevolgd door een lekkere tasting. Rustige
rabelo-boottocht op de Douro langs de 6 bruggen tot aan
de monding, ‘Foz’ in de Atlantische Oceaan. Diner:
Restaurante Madureira’s Campo Alegre, 3-gangenmenu
incl. (alcoholische) dranken. Overnachting: 2 N Hotel da
Música**** of HF Ipanema Porto****.
DAG 2 PORTO
Na het ontbijtbuffet maken we ons klaar voor de stadstour
van deze geweldige stad. Het gehele historisch centrum
van Porto is Unesco werelderfgoed, het is dan ook hoofdzakelijk te voet dat we de stad gaan verkennen. We starten de wandeling bij de Torre dos Clérigos en lopen langs
de Livraria Lello en de indrukwekkende Karmelieten-kerk.
We zakken af tot Avenida dos Aliados met Praça da
Liberdade en het stadshuis van Porto. We lopen langs de
winkelstraat Rua Santa Catarine en het emblematische
Majestic Café, de Mercado Bolhão, de kerk ‘Igreja
Paroquial de Santo Ildefonso’, het São Bento s tation met
zijn typische ‘azulejos’ en de kathedraal (Sé). We maken
een wandeling bovenop de Ponte Luis I, vanwaar we een
prachtig zicht hebben op de stad en de Douro-rivier. Zo
komen we tot de kade van Vila Nova de Gaia, waar we de
meest bekende wijnhuizen vinden. Vrije lunch + vervolg
stadstour.
Dinner: Postigo do Carvão, 3-gangenmenu incl. (alcoholische) dranken. 2 N Hotel da Música**** of HF Ipanema
Porto****.

GUIMARÃES
Na het ontbijt rijden we naar Viana do Castelo (55min). We verkennen het historische gedeelte van de stad, de fontein op de Praça da
República en via de visserswijk komen we aan de barokke kapel van
de Nossa Sra. d’Agonia, de Patroonheilige van de vissers die elk
jaar wordt gevierd in augustus met een groots heilig feest.
Daarnaast bezoeken we het Heilig huis van de Barmahartigheid met
zijn indrukwekkend interieur gedocoreerd met Azulejos. We nemen
de kabellift naar de berg van Santa Luzia. Bovenop deze berg heeft
u een adembenemend uitzicht op de stad, haar omstreken en de
Atlantische Oceaan. Met enige nationale trots is dit volgens de lokale inwoners het mooiste uitzicht ter wereld. Hier bezoeken we de
Bizanteis-Romeinse Tempel van Santa Luzia. Deze tempel is
gebouwd in de vorm van een Grieks kruis, u zal vooral onder de
indruk zijn van de kleurrijke glasramen en van het imposante altaar.
Na een lekkere lunch (vrij) bezoeken we het oudste dorp van
Portugal ‘Ponte de Lima’ (30 min). De Romeinen, op hun doortocht,
hielden hier halt en stichtten het dorp omwille van de prachtige locatie aan de Lima-rivier. We komen langs de toren van de oude
gevangenis, dromen weg in de kleine straatjes van het historisch
centrum en we steken de Romeinse brug over. Aan de overkant
komen we in één van de prachtige tuinen die Ponte de Lima rijk is.
Hier gaat elke jaar, van mei tot september het Internationaal tuinenfestival door, met 12 tuinen die door nationale en internationale kunstenaars worden ingericht. We rijden richting Guimaraes waar we
we inchecken voor 1 nacht. Diner: Restaurante Papaboa Histórico,
3-gangenmenu incl. (alcoholische) dranken.
Overnachting: Santa Luzia ArtHotel**** Guimarães.
DAG 4 GUIMARÃES - BRAGA
Stadstour doorheen de eerste hoofdstad van het land, Guimarães.
Deze plek ademt geschiedenis uit, het gehele historische centrum
van Guimarães werd ook opgenomen als Unesco werelderfgoed.
We bezoeken het oudste kasteel van Portugal en lopen langs de
meest pittoreske plekken van deze unieke en gezellige stad.
Temidden van al deze Middeleeuwse pracht kunt u genieten van
een vrije lunch op 1 van de vele terrasjes op de Largo da Oliveira of
op de Praça de S. Tiago. Bezoek aan Santuário da Penha op de
gelijknamige berg met prachtige granietsteenformaties, vanwaar we
een adembenemend uitzicht hebben over de stad en de heuvelachtige streek.
Namiddag: Stadsbezoek studentenstad Braga, oudste stad van
Portugal (25min), Bezoek Sé de Braga (Oudste kathedraal van
Braga). Historisch stadstcentrum + 600 trappen tot het Santuário

Hotels*** &****
Alle kamers beschikken over een badkamer met bad/
douche, toilet, tv en wifi. De maaltijden getuigen van een zeer
verschillende en goeie kwaliteit met tipische specialiteiten.

Bom Jesus (kan ook met
bus), met als resultaat een prachtige
verzicht op de stad en het groene Minho. Hierna rijden
we verder naar de bergen, naar Peneda-Gerês (45min).
Overnachting en diner: Hotel São Bento da Porta Aberta
****, 3-gangenmenu incl. (alcoholische) dranken.
DAG 5 PENEDA GERÊS
Na het lekkere ontbijtbuffet trekken we naar Peneda-Gerês.
Dit is een indrukwekkend nationaal natuurpark dat in het
uiterste noorden van de provincie Minho ligt. Het is het enige
natuurpark in Portugal dat door Unesco werd herkend als
onderdeel van het Internationaal Netwerk van
Biosfeerreservaten. Het park wordt gevormd door 4 woeste
bergketens en beslaat een oppervlakte van 72.000km². De
diversiteit van de fauna en flora zorgden ervoor dat deze regio
de groene longen van Portugal worden genoemd. Dit park
zorgt dan ook voor het laatste toevluchtsoord van heel wat
grote roofdieren zoals de wolf en de steenarend. Het kristallijne water van zijn talrijke bronnen en watervallen, de groene
flanken die afgewisseld worden met ruige formaties van granietgesteenten zorgen voor adembenemende verzichtpunten
en nodigen perfect uit om een wandeltocht te ondernemen.
Daarbij vormt deze regio een uitgebreid erfgoed van megalithische monumenten afkomstig van de Kelten en de
Romeinen, die hier 7000 jaar geleden de eerste menselijke
nederzettingen vormden. In de voormiddag bezoeken we de
waterval Cascata do Arado We picknicken we bij een van de
mooiste uitzichtpunten van de streek, de Miradouro ‘Pedra
Bela’. In de namiddag maken we een wandeltocht langs de
oude Romaanse route, die deels langs het ‘Homemstuwmeer’ loopt. Onderweg voelt u zich één met deze
indrukwekkende omgeving en u wordt stil van al deze natuurlijke pracht. Diner: Restaurante O Sobreiro, 3-gangenmenu
incl. (alcoholische) dranken.
Datum

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

€ 1.190 p.p.

DAG 6 PENEDA GERÊS - DOURO (LAMEGO)
Eerst lekker ontbijten en we reizen verder naar de Dourovallei, de enige en oudste gedemarkeerde (port)wijnstreek ter wereld.
Tijdens deze rit zal u zich zeker afvragen hoe het mogelijk is dat dit eindeloos, gebeeldhouwd landschap helemaal ontstaan is uit noeste, menselijke
handenarbeid. Dit gebied biedt dan ook één van de meest unieke landschappen ter wereld en neemt een bijna surreële vorm aan waardoor de
Unesco in 2001 heeft besloten dit landschap met zijn wijncultuur op te
nemen als werelderfgoed. Vrije lunch in Lamego. Namiddag: vrij (Lamego,
Hotel of natuurwandeling). Overnachting en diner in Lamego Hotel &
Life****:
DAG 7 DOURO
Na het ontbijtbuffet met zicht op de wijngaardflanken verkennen we het
meest ongerepte deel van deze regio met een authentieke “rabelo” , d.i. een
traditionele vrachtboot voor het vervoer van de vaten Portwijn. De Dourorivier baant zich een weg tussen de gebeeldhouwde heuvels en vanuit de
boot zien we de talrijke terrasvormige wijngaarden van de vele Quinta’s. In
Pinhão bezoeken we nog het treinstationnetje, gelegen aan de Douro-rivier
en gedecoreerd met ‘azulejos’ die het verhaal van de Douro-streek uitbeelden. We lunchen in een traditionele wijnboerderij, waarna we een rondleiding
krijgen waarin het gehele productieproces van de (Port)wijn wordt uitgelegd.
Termen als Tawny, Ruby, Vintage en LBV vervoegen zich vanaf nu tot uw
woordenschat. Alle opgedane kennis wordt bezegeld met een proeverij. Vrije
tijd om zelf te genieten van deze prachtige omgeving. Bv. Via een wandeltocht of lekker bij het zwembad en/of SPA van het Hotel. ’s Avonds geniet u
van ons laatste avondmaal met typische streekgerechten en lekkere lokale
wijnen in een lokaal restaurant Manjar do Douro. Overnachting in Lamego
Hotel & Life ****.
DAG 8 PORTO – BRUSSEL
Na het ontbijtbuffet heeft u nog ruim de tijd om uit te checken, en nog even
te genieten van deze prachtige omgeving. Maar helaas komt aan al deze
monumentale, culturele, gastronomische en natuurlijke pracht een einde .
Afhankelijk van lunch wordt er gestopt op optioneel te lunchen in Maia. We
nemen het vliegtuig richting Brussel waar een bus van De Globetrotter ons
terug naar Deinze brengt.

Onze service:
• transfer naar Zaventem
H/T;
• 7 overnachtingen, incl.
ontbijt: 2 x Hotel da
Música**** of HF
Ipanema Porto, 1x
Santa Luzia Arthotel****,
2x Hotel São Bento da
Porta Aberta****
(Peneda-Gerês),
2x Hotel Lamego****
in Lamego (Douro);
• alle transfers en
excursies inclusief;
• Nederlandstalige
begeleiding;
• Bezoek en Proeverij
Portwijn-huis (dag 1);
• Picknick (dag 5);
• 1 x lunch op wijnquinta
+ bezoek en proeverij
(dag 7);
• 7x maal avondeten (dag
1 tot dag 7);
• Alle inkomgelden/

•

•
•

bezoeken/boottochten
zoals vermeld;
alle transfers en
excursies in luxe airco
autocar;
bagage 23 kg p.p.;
handbagage 12 kg p.p.

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven en
dranken;
• Middagmalen;
• eventuele fueltoeslag;
• eenpersoonskamer
toeslag: € 275,-;
• annulatie- en
reisbijstandsverzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
We raden alle deelnemers
aan een lichte regenjas alsook wandelschoenen mee te
nemen.
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A ZOR EN

UGAL
8 DAGEN PORT

SUPER
PRIJS

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

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

WONDERE WERELD VAN VULKANEN
Dag 1
Een autocar van De Globetrotter brengt je naar
Zaventem voor de vlucht naar Ponta Delgada. Aankomst en verwelkoming door de Nederlandstalige gids, gevold door een transfer naar het hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel The Royal Garden****.
Dag 2 Ponta Delgada - Lagoa do Fogo
Na het ontbijt verkennen we de historische kern van Ponta
Delgada, de grootste stad van de Azoren. De indrukwekkende
kerken, kloosters en statige burgerwoningen herinneren aan de
glorieperiode van deze kleine metropool, toen de haven nog een
cruciale tussenstop was op de route naar de nieuwe wereld. Na
de lunch in een lokaal restaurant maken we een korte stop bij
Caldeira Velha waar een warme waterval zich neerstort tussen de
tropische planten. Vervolgens rijden we naar het paradijselijke
kratermeer Lagoa do Fogo.
Avondmaal en overnachting in Hotel The Royal Garden****.
Dag 3 Sete Cidades
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 soorten walvissen die hier leven gaan we op zee. Lunch in het hotel
met nadien een vrije namiddag.
Avondmaal en overnachting in Hotel The Royal Garden****.
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Dag 5 Furnas
Vandaag ontdekken we de exotische Furnas-vallei in het noorden
van het eiland. We houden halt bij Santa Iria Belvedere voor een

Hotel De Royal Garden****

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

Dag 6 Nordeste
Een volledige dagexcursie naar het
noordoostelijke gedeelte van het eiland met
onder meer een bezoek aan de eerste hoofdstad van het
eiland, Vila Franca do Campo. Lunch. Tijdens de excursie kunnen we
genieten van schitterende vergezichten en maken we kennis met de
prachtige landschappen van de Pico de Vara, de hoogste bergtop van het
eiland. Avondmaal en overnachting in Hotel The Royal Garden****.
Dag 7 wandeling Vigia de Sao Pedro
Na het ontbijt maken we een wandeling van ongeveer 6,5 km. Het wandelpad loopt langs de kust, met prachtig uitzicht over verschillende landtongen,
zoals die van Ponta de Såo Pedro. We zien op de route ook traditionele 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
Vertrek
Duur

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

€ 1.570 p.p.

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

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven;
• eventuele fuel-toeslag;
• toeslag éénpersoons-;
kamer: € 355;
• 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
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M A D EI R A

nieuw
8 D AGEN

Wandelen langs de levada’s, de waterkanaaltjes
op Madeira, staat op het verlanglijstje van heel veel
wandelaars. Tijdens deze wandelvakantie komen de levada’s (o.a. de
levada da Serra de Sao Jorge en de Ribeira Frio) uiteraard aan bod
maar ook het bergachtige binnenland met watervallen en meertjes,
groene valleien en de laurierbossen staan op het programma. Een
wandelvakantie is de ideale manier om de minder toeristische kant
van een vakantiebestemming te ontdekken. In alle rust en weg van
de platgetreden paden geniet je uitgebreid van de indrukwekkende
natuur en vergezichten. Een lokale gids neemt je mee naar de mooiste
plekjes en geeft uitleg over de fauna en flora of de lokale gewoontes en
bezienswaardigheden. Neem zeker een zaklamp mee voor in de tunnels

HOOGTEPUNTEN
✔✔ 4 professioneel begeleide wandelingen inclusief Engelstalige wandelgids
✔✔ Madeira is de wandelbestemming bij uitstek
✔✔ Gezellig hotel met uitstekende keuken

ONTDEKKING VAN DE NATUUR
DAG 1 BRUSSEL-FUNCHAL
Verwelkoming door de Nederlandstalige reisbegeleider op de luchthaven van Brussel. Vertrek met Brussels Airlines naar Funchal op
het bloemeneiland Madeira. Aankomst op de luchthaven en transfer
naar het kustplaatsje Santa Cruz naar het gelijknamige hotel. Checkin. Vrije tijd en avondmaal.
DAG 2 RIBEIRO FRIO - PORTELA
Na het ontbijt kennismaking met de lokale gids en start van de wandeling. Deze Levada (irrigatiekanaal) is één van de bekendste van
het eiland. Onderweg is er een schouwspel van licht en schaduw
tussen de laurierbomen en heidebomen. We eindigen de wandeling
met een prachtig zicht over het dorpje Porto da Cruz en de Aigle
rots (Wandeling: wandeling - (Moeilijkheid 2 – 10 km – 4,5 u ).
DAG 3 SANTA CRUZ
Vrije tijd om te genieten van de omgeving van het hotel of een uitstapje te doen naar Funchal.

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
DAG 4 DE MEREN VAN MADEIRA
één van de mooiste wandelingen van het eiland langs watervallen en
rotsen. Deze gevarieerde wandeling begint in het gebied boven
Rabaçal en gaat langs de levada, de vallei en door het Laurisilva bos
(laurierbos). Het maakt het tot een onvergetelijke ervaring.
(Wandeling: Moeilijkheid 3 – 11 km – 4,5 u wandelen).
DAG 5 CALDEIRAO VERDE
Een levadawandeling door het spectaculaire landschap van het
Laurisilva bos naar de 100m hoge waterval Caldeirão Verde. Tijdens
de wandeling heb je mooie uitzichten over het dorpje São Jorge en
de immense bergen die dit gebied omringen. (Wandeling:
Moeilijkheid 2 – 13 km – 4,5 u wandelen – zaklamp vereist).
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DAG 6 SANTA CRUZ
Vrije tijd om uit te rusten aan het zwembad of een extra excursie te
reserveren.

Hotels ***(*) en ****
Alle hotels hebben een zekere kwaliteit en comfort. Alle
kamers hebben bad/douche en toilet. Er is een ruim ontbijt
voorzien en ‘s avonds heb je een heel verzorgde maaltijd.

DAG 7 LARANO (MACHICO – PORTO DA CRUZ)
De laatste tocht op deze mooie wandelreis neemt ons mee
naar de noordkust van het eiland. Deze gevarieerde wandeling voert ons van de terrasbouw in Machico, via het prachtige uitzichtpunt van Boca do Risco langsheen een spectaculair pad aan de kliffen van de noordkust. De indrukwekkende
natuur en de stilte vormen nogmaals het bewijs dat Madeira
echt wel een stukje wandelparadijs op aarde is. (Wandeling:
Moeilijkheid 3 – 10 km – 4 u wandelen).

Datum
Vertrek
Duur

5 juni
Garage De Globetrotter: Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
8 dagen

€ 899 p.p.

€ 55,- korting per persoon ouder dan +55 jaar!

DAG 8 FUNCHAL - BRUSSEL
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en vlucht terug met Brussels
Airlines naar Brussel.

Onze service:
• Rechtstreekse vluchten
met Brussel Airlines heen
en terug inclusief taksen;
• 23 kg ruimbagage +
12 kg handbagage per
persoon;
• Transfer luchthaven naar
hotel en terug;
• 7 overnachtingen op
basis van halfpension in
hotel Vila Gale Santa
Cruz**** op Madeira;
• 4 wandelingen + transfers;
• Gekwalificeerde
Engelstalige wandelgids;
• Nederlandse reisbegeleider vanuit Brussel;
• In samenwerking met
Thomas Cook.
Niet inbegrepen:
• Dranken tijdens de wandelingen en maaltijden;
• eventuele middagmalen
tijdens de wandelingen;
• persoonlijke uitgaven;
• fooien en niet-vermelde
diensten;
• toeslag éénpersoons
kamer: € 308,-;

•

annulatie- en bijstandsverzekering.

Opmerking:
• Deze reis is gegarandeerd vanaf 15 deel
nemers;
• We raden aan om enkelhoge wandelschoenen te
voorzien en een zaklamp;
• De wandelingen duren
ongeveer 4 uur met 200
à 400 hoogtemeter.
Extra info:
• Een goede basisconditie
volstaat om van deze
mooie reis te genieten.
Reisdocumenten &
formaliteiten
• Reizigers met de
Belgische nationaliteit
hebben een geldige identiteitskaart nodig.
Munteenheid:
• Euro
Plaatselijke tijd:
• Belgische tijd: - 1uur
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CO RFU

nieuw
8 DAGEN

WANDELEN OP HET GRIEKSE EILAND: EEN WA

De wandelingen leiden je langs de mooiste
stranden van het eiland zoals de hoefijzervormige Georgiosbaai of het Mirtiotissa-strand en de duinen in het noorden. Wandelend
langs de bergkammen kom je voorbij dorpjes als Sokraki en Spartilas,
beide omgeven door kleurrijke bloemenweiden. Langs wijn- en
olijfboomgaarden wandel je naar Ermones, ook wet het strand van
Odysseus genoemd.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ Professioneel begeleide wandelingen inclusief Nederlandstalige
wandelgids
✔✔ Corfu heeft en uitstekend klimaat om te wandelen
✔✔ Gezellig vertoeven in de sfeer van een Grieks dorp
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

AR GENOEGEN DANKZIJ HET ZACHTE KLIMAAT
DAG 1 BRUSSEL-CORFU
Verwelkoming door de Nederlandstalige reisbegeleider op de luchthaven van Brussel. Vertrek met Brussels Airlines naar Corfu.
Aankomst op de luchthaven en transfer naar het hotel. Check-in.
Vrije tijd en avondmaal.
DAG 2 LAKONES. BALKON VAN DE IONISCHE ZEE
Na het ontbijt kennismaking met de lokale gids en start van de wandeling. Paleokastritsa, het beroemde strand van Corfu is het startpunt van een gevarieerde wandeling. Tussen de steile, ruige kliffen
die de zes baaien van Paleokastritsa beschermen, klimmen we over
oude paden en bereiken het uitzichtterras van Paleokastritsa Bella
Vista. Hier botsen we op de rots Pertokaravo, volgens legendes het
schip dat Odysseus van eiland tot eiland bracht, veranderd in steen.
Via een oud pad langs de kliffen bereiken we de baai van Agios
Georgios.Avondmaal en overnachting uitstekend verzorgde
SENTIDO Apollo Palace**** (Wandeling: 13 km – 4 u wandelen).
DAG 3 SOKRAKI EN SPARTILAS. DE BERGNESTEN VAN HET
NOORDEN
Het startpunt voor deze ontspannen wandeling vandaag is het
gehucht Troumpeta, gelegen op de rand van een steile bergwand.
Dit scheidt de noordelijke “kop” van het eiland van het westelijke
deel en is daarom eeuwenlang een natuurlijk obstakel geweest. We
stijgen langs deze kam om de twee kleine bergdorpen Sokraki en
Spartilas te bereiken, genietend van een prachtig panoramisch uitzicht op de noordkant van het eiland. Op heldere dagen kunt u zelfs
de drie Othonische eilanden zien. Volgens de Griekse mythologie
zou Odysseus op zijn omzwervingen op Othoni zijn geland, waar hij
zeven jaar lang door nimfen werd vastgehouden. (Wandeling: 13 km
– 4 u wandelen)
DAG 4 VRIJE DAG
Vrije tijd om uit te rusten aan het zwembad of een extra excursie te
reserveren.
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DAG 5 ÁGIOS DÉKA - OVER DE BEDEVAART VAN TRADITIES
Agia Déka, een van de oudste dorpen op Corfu, brengt ons op de
hoogte van de wandeling van vandaag. Na het verlaten van dit
gebloeide dorp, zijn we onderweg via oude pelgrimsroute naar de

Sentido Apollo Palace****

op een na hoogste berg van het eiland,
de gelijknamige Ágios Déka, die veelbelovend slingert op zijn 576m. De inspanning van de beklimming is snel
vergeten, wanneer je wordt verrast door het prachtige panoramische uitzicht over grote delen van het eiland. Hierna
dalen we af langs boomgaarden en olijfgaarden, en bereiken
zo onze bestemming Kato Garoúna, beroemd om zijn traditionele tapijtwevers, die hier al eeuwen werken. (Wandeling:
10 km – 4 u wandelen)
DAG 6 ERMONES – DE BAAI VAN ODYSSEUS
Het startpunt van de wandeling van vandaag is het dorp
Gianades, vanwaar we door wijngaarden en olijfboomgaarden Ermones bereiken, een indrukwekkend gelegen baai aan
de noordwestkust van het eiland. Een pad op wild overwoekerde hellingen leidt ons naar het zuiden. Hier zien we diep

Het mooi en uitstekend verzorgde 4-sterrenhotel SENTIDO
Apollo Palace ligt in een prachtig aangelegde tuin met
olijfbomen. Het hotel is gebouwd in de stijl van een sfeervol
Grieks dorpje, vlak bij een mooi kiezelstrandje en het
sfeervolle centrum van Messonghi. Na een dagje wandelen
kan je kiezen tussen een rustig zwembad of een zwembad
met animatie.

onder ons de spiegel van de zee.
Door pijnbomen en cipressenbossen
dalen we af naar het Moni Mirtiotissa-klooster,
beroemd om zijn unieke Byzantijnse sacrale schilderijen. De fijne
zandbaai, beschermd door machtige rotsblokken, geeft ons de mogelijkheid om even van de zee te genieten. Via de beschermende kliffen bereiken
we een pad in de schaduw van een dennenbos richting het dorp Vatos.
Vanuit Vatos wandelen we naar het eindpunt van de wandeling, het dorp
Ropa. (Wandeling: 14 km – 5 u wandelen)
DAG 7 VRIJE DAG
Nadat we gisteren eindigden met een gezellig samenzijn, heb je vandaag
een welverdiende rustdag. Afhankelijk van je humeur kun je zonnebaden,
winkelen of de tips van je wandelgids volgen en de bezienswaardigheden
van de omgeving op eigen houtje verkennen. In ieder geval wordt u vergezeld door talrijke herinneringen aan een veelbewogen en indrukwekkende
wandeltijd!
DAG 8 CORFU - BRUSSEL
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en vlucht terug met Brussels
Airlines naar Brussel.

Datum
Vertrek
Duur

11 mei
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld.
8 dagen

€ 799 p.p.

Onze service:
• Rechtstreekse vluchten
met Brussel Airlines heen
en terug inclusief taksen;
• * 23 kg ruimbagage
+ 12 handbagage per
persoon;
• Transfer luchthaven naar
hotel en terug;
• 7 overnachtingen op
basis van All-inclusive in
hotel Sentido Apollo
Palace**** op Corfu;
• 4 wandelingen +
transfers;
• Gekwalificeerde
Nederlandstalige wandelgids;
• Nederlandse reisbegeleider vanuit Brussel;
• In samenwerking met
Thomas Cook.
Niet inbegrepen:
• Dranken tijdens de wandelingen en maaltijden;
• eventuele middagmalen
tijdens de wandelingen;

•
•
•
•

persoonlijke uitgaven;
fooien en niet-vermelde
diensten;
geen singeltoeslag
voor deze reis!
annulatie - en bijstandsverzekering.

Opmerking!
• Deze wandelvakanties
zijn gegarandeerd vanaf
15 deelnemers!
€ 55 EXTRA KORTING
PER PERSOON
OUDER DAN 55 JAAR!
Reisdocumenten:
• Reizigers met de
Belgische nationaliteit
hebben een geldige identiteitskaart nodig.
Munteenheid:
• Euro
Plaatselijke tijd:
• Belgische tijd + 2 uur
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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.

Agios Neofytos

In Cyprus, het prachtige eiland van Aphrodite,
herinnert alles aan deze schoonheidsgodin: de tuinen met
hun bedwelmende geuren, de pijnboombossen maar ook de mensen die
verbonden zijn met de natuur. Het eiland heeft ook een uitstekend klimaat
en prima toeristische infrastructuur. Iedereen die zich graag verdiept in oude
tradities en beschavingen komt er aan zijn trekken.

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

Kykko

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

8 D AGEN

succesreis

HET EILAND VAN DE SCHOONHEID

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 jachthaven. We brengen een bezoek met gids aan de mooie mozaïeken
en Romeinse gebouwen. Na een terrasje rijden we naar een dorpje
in de heuvels rond Paphos waar we genieten van een typisch middagmaal met wijn. Nadien keren we terug en maken een stop in
Pano Paphos, het oude centrum. We wandelen er door de oosters
aandoende winkelstraatjes en genieten van een schitterend uitzicht
op de Middellandse Zee.
Avondmaal en overnachting in Hotel Athena Beach****.
Dag 3
Na het ontbijt rijden we de bergen in en houden halt in Omodos,
één van de mooiste en oudste dorpjes van Cyprus. Het dorp ligt op
750 meter hoogte tussen de wijngaarden. Vanzelfsprekend gaan we
even proeven en maken 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
bezoek aan 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 en eindigen de dag met een
schitterend buffet op het terras van het hotel.
Overnachting in Hotel Athena Beach****.
Dag 4
Vrije voormiddag. We kunnen uitslapen of genieten van het mooie
weer aan de rand van het zwembad of in de palmentuin. Kort voor
de middag rijden we naar een gezellig restaurantje voor het middagmaal. In de namiddag bezoeken we Pétra tou Romiou of de Rots
van de Romein waar Aphrodite uit het schuim van de golven van de
Middellandse Zee werd geboren. Hier is het zalig vertoeven. In de
namiddag stop in Geroskipou waar we een atelier bezoeken en

Hotel Athena Beach****(*)

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

Aphrodite rots

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

Datum
Vertrek
Duur

25 mei
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
8 dagen

rustvakantie
programma

€ 1.205 p.p.
€ 1.395 p.p.

We nemen een kijkje in
het Byzantijns Museum en de
prachtige orthodoxe kathedraal. Daarna
wandelen 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 en bezoeken er 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 verder tot in Polis, gelegen aan een jacht- en vissershaven. Middagmaal op één
van de mooie terrassen. In de namiddag verder door tot aan het Bad van
Aphrodite. Bezoek en wandeling tot op de rotsen vanwaar we de azuurblauwe zee zien. Terug via Agios Georgios (stop aan het vissershaventje) en Coral
Bay (stop en wandeling tot aan de bananenplantages). Avondmaal en overnachting in Hotel Athena Beach****.
Dag 7
Na het ontbijtbuffet genieten we van een vrije dag. Wie wil kan met de gids
een wandeling maken langs het water tot aan de Koningsgraven.
Na het bezoek is er een vrij middagmaal in de omgeving. In het terugkeren
wandelen we langs de catacomben van Aya Solomone en brengen een
bezoek aan de zuilenkerk of Ayia Kyriaki-kerk. ’s Avonds genieten we van een
schitterend buffet in het hotel.
Avondmaal en overnachting in Hotel Athena Beach****.
Dag 8
Na een uitgebreid ontbijtbuffet kan je nog genieten op het terras of aan het
zwembad van de uurtjes die ons resten op dit paradijselijk eiland. Daarna
transfer naar de luchthaven.
In Brussel worden we opgehaald door de autocar van De Globetrotter.

Het hotel ligt aan het strand van Kato Paphos en op
loopafstand van de haven, archeologische vindplaatsen,
winkels en uitgaansgelegenheden. Er zijn verschillende
restaurants, bars, liften, tv-ruimte, wellness-centrum,
internethoek, kapsalon, minimarkt, overdekt zwembad met
bubbelbad en 3 zoetwater-openluchtzwembaden met 2
bubbelbaden. Je kan gratis gebruik maken van ligstoelen,
parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand.
De kamers zijn uitgerust met een regendouche, haardroger,
badjassen, slippers, telefoon, satelliet-tv (lcd-flatscreen) met
muziekkanalen, wifi (tegen betaling), safe (tegen betaling),
koelkastje, minibar (op aanvraag en tegen betaling), koffie- en
theefaciliteiten (dagelijks aangevuld), tapijt, airco, adapter
(receptie), strijkijzer en -plank en balkon.
Onze service:
• vervoer H/T naar
Zaventem;
• vlucht H/T Paphos;
• transfer H/T luchthaven
- hotel;
• Nederlandstalige
begeleiding door een
ervaren reisleider;
• halfpension;
• uitstappen inbegrepen
voor wie het programma
kiest;
• alle inkomgelden
beschreven zoals in
programma;
• alle kamers met
zeezicht;
• lunch bij programma
inbegrepen van dag 2
t.e.m. 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 +
half pension zonder
uitstappen;
toeslag
éénpersoonskamer:
€ 248;
annulatie- en
reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart
Munteenheid:
• euro
Plaatselijke tijd:
• Belgische tijd + 1 uur
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IJSLA ND

10 DAGEN

IJsland is het op één na grootste eiland van
Europa. Nergens vind je zo’n grote verscheidenheid aan
natuurverschijnselen: grillige rotsformaties, fraaie tafelbergen, kleurrijke
gas- en heetwaterbronnen, indrukwekkende gletsjers, allerlei soorten
watervallen... het maakt van Ijsland een uniek land en een waar paradijs voor
natuurliefhebbers en fotografen.
We nemen je graag mee op een fascinerende ontdekkingsreis in dit
prachtige land in het hoge Noorden.

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

FASCINERENDE RONDREIS IN HET HOGE NOORDEN
Dag 1
Een bus van De Globetrotter brengt ons naar
Zaventem voor de vlucht naar Reykjavik. De bus staat klaar aan
het vliegveld. We bezoeken Bleu Lagoon (ingang niet inbegrepen)
en rijden dan verder naar de hoofdstad Reyklavik waar we de tijd
hebben om de stad te bekijken en wat rond te wandelen.
Overnachting in Reykljavik.
Dag 2 (ca 230 km)
Ontbijt. We rijden naar de machtige waterval Gullfoss, volgens vele
de mooiste waterval van IJsland. Vlakbij bevinden zich de springbronnen in het Geysirgebied. De Strokkur spuit tot wel 20 meter
hoog. Verder naar Thingvellir, een 6 km brede en 40 km lange verzakking, begrensd door diepe kloven en scheuren. Via Kaldidalur
maken we kennis met het IJslandse hoogland. Door dit echte oerlandschap reizen we richting Reykholt en onderweg komen we
vlak langs de gletsjer Langjökull. Het Reykholtsdal is een brede
vallei met veel hete bronnen. Stop bij de bijzonder mooie waterval
Hraunfossar waar water van deze waterval eerst vele kilometers
onder het lavaveld loopt. Avondmaal en overnachting in Hotel
Borgarnes.
Dag 3 (ca.295 km)
Ontbijt. De route voert ons naar de noordkant van IJsland geboorteplaats van Leifur Eiriksson- de latere ontdekker van Amerika. Op
het schiereiland Vatnsnes bezichtigen 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
Akureyri, de hoofdstad van het noorden. Avondmaal en overnachting in Sveinbjarnagerdi.
Dag 4 (ca. 295 km)
Na het ontbijt gaan we naar de indrukwekkende waterval
Godafoss en vervolgens naar de kleine noordelijke stad Husavík.
Hier maken we een drie uur durende boottocht op zoek naar walvissen. Absoluut een aanrader, want deze imposante zeereuzen
worden vaak gespot in de wateren van IJsland. Avondmaal en
overnachting in Myvatn.
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Dag 5 (ca. 100km)
Ontbijt. We vertrekken richting het vogelrijke Myvatn. Nergens ter
wereld treft u zoveel verschillende vulkanische verschijnselen bin-

Hotels en guesthouses
De hotels en guesthouses zijn allemaal voorzien van het
nodige comfort, zoals bad/douche, toilet, TV, telefoon.
‘s Morgens ontbijtbuffet en ‘s avonds heel verzorgde
maaltijden met koffie & thee.
nen zo’n klein oppervlak aan.
Al wandelend bezoeken we de grillige lavaformaties van Dimmuborgir, de ringvormige explosiekrater
Hverfjall en de zwarte lavavelden van Leirhnjúkur met zwavelbronnen en modderpoelen. Overal rond Myvatn bruist, borrelt, pruttelt en spuit het. In de grond zijn grijze modderpoelen, waar de dikke modder in blubbert. Uit de grond spuit
stoom en is de grond gekleurd door verschillende mineralen
die er in opgelost zijn. We ruiken hier ook de zwavel die in de
bodem zit. We bezoeken Mývatn Nature Batharme. Hier
nemen we een ontspannend bad in het warme blauwwitte
water. Avondmaal en overnachting in Myvatn.
Dag 6 (ca. 225km)
Ontbijt. Via Husavik maken we een uitstapje naar de
Dettifoss, Europa’s grootste waterval. Verder door een lavawoestijn naar het stadje Egilsstadir en de oostkust. De diepe
fjorden zijn van elkaar gescheiden door steile en hoge bergplateaus. Onderweg kunnen we de opmerkelijke trapsgewijze
opbouw van zowel oude als jongere basalt lagen bewonderen. Avondmaal en overnachting in hotel.
Dag 7 (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 ronddrijven. U ontdekt steeds nieuwe ijsbergen in de meest wonderlijke vormen en kleurschakeringen. We maken een boottochtje op het meer. Avondmaal en overnachting.
Dag 8 (ca. 225km)
Ontbijt. ‘s Morgens brengen we een bezoek aan het vogeleiDatum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

30 juni
Deinze 10u30 - Garage De Globetrotter
10 dagen
€ 75 p.p.

€ 4.065 p.p.

land Ingólfshöfdi. Een
IJslandse boer rijdt ons met
zijn tractor en aanhangwagen door een
spoelzandvlakte naar het eiland. Daar maken we onder
zijn begeleiding een wandeling. Hier zijn vele papegaaiduikers,
grote jagers en andere zeevogels te zien. Nadien bezoeken we het nationaal park Skaftafell, fraai gelegen tussen twee gletsjertongen. U kunt naar de
waterval Svartifoss wandelen, die wordt geflankeerd door basaltzuilen en
onderweg heeft u een mooi uitzicht over de spoelzandvlaktes aan de zuidkust. We vervolgen onze reis naar Kirkjubaejarklaustur en rijden een stukje
langs de zuidkust om uitgebreid de bezienswaardgheden te bewonderen.
Vlakbij begint de route naar het gebied van de spleetvulkaan Lakagígar. In
Skógar vinden we de mooie Skógafoss en het Eyjafjalla-Jökull museum met
een film over de uitbarsting in 2010.
Overnachting en avondmaal Hellisholar hotel.
Dag 9
Na het ontbijt rijden we tot aan de kleine waterval Seljalandsfoss, waar je achterlangs kunt lopen. Aan het begin van de middag rijden we naar de hoofdstad 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.
Dag 10
Vroeg in de morgen transfer naar de luchthaven voor onze vlucht naar
Zaventem. De bus van de Globetrotter brengt ons terug naar Deinze.

Onze service:
• vervoer naar Zaventem
H/T;
• vlucht met Iclandair
Zaventem - Keflavik Zaventem;
• luchthavenbelasting
€ 120 p.p.;
• alle uitstappen en
verplaatsingen volgens
het programma in lokale
comfortabele autocar;
• alle overnachtingen in
een twee
persoonskamer;
• van guesthouse,
boerderijen en hotels tot
goeie 3-sterrenhotels;
• half pension vanaf het
avondmaal dag 1tot het
avondmaal dag 9;
• 3-gangen avondmaal
met koffie/thee;
• ingang walvisexcursie
Husavik, boottocht
ijsbergenmeer, excursie
papegaaiduikers
ingólfshöfdi en ingang
voor het nationaal park
Skaftafell;
• informatiepakket;
• btw en luchthaventaks
gekend op 15/10/2018
• Nederlandstalige
reisleiding 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 éénpersoonskamer: € 820,-;
• eventuele extra brandstoftoeslagen;
• annulatie- en reis
bijstandsverzekering.
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
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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!

PRACHT EN PRAAL

7 DAGEN RUSL AND

Dag 1 Deinze – Sint - Petersburg
Een bus van De Globetrotter brengt ons naar Zaventem waar we de
vlucht nemen naar Sint-Petersburg. Transfer naar het hotel voor
avondmaal en overnachting in hotel***.
Dag 2 Sint-Petersburg
Ontbijtbuffet. We beginnen aan een rondrit naar de bezienswaardigheden van de oude tsarenstad aan de Neva. Onder leiding van onze
Nederlandstalige gids zien we het admiraal staatsgebouw, de
burchtplaats, het kruisschip de Aurora en de Nicolaskerk.
Middagmaal. In de namiddag brengen we een bezoek aan de
Hermitage. Het beroemdste en belangrijkste Russische museum
met internationale weerklank heeft verbluffend rijke collecties.
Avondmaal en overnachting in hotel***.

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

Dag 3 Sint-Petersburg
Na het ontbijt bezoeken we het Petershof. Met de hydrofoil gaat het
naar het zomerpaleis, verbluffende pracht en praal met een fonteinengroep die de grootste ter wereld zou zijn met meer dan 200 vergulde beelden. Middagmaal. We komen voorbij de zomerresidentie
van President Poetin. Nadien bezoeken we het slot en de parkaan-

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

plantingen van Poesjkin, dat onder Catharina II het zomerverblijf
werd van de tsaren. Deze stad, genoemd naar de dichter Alexander
Poesjkin, staat ook als museumstad bekend. Avondmaal en overnachting in hotel***.
Dag 4 Sint-Petersburg en Moskou
Ontbijtbuffet. We zetten ons bezoek aan Sint-Petersburg verder met
onder meer de Verlosserskerk, Het Smolny klooster en de Isaac
kathedraal. Vervolgens reizen we met de sneltrein in businessclass
naar Moskou. Middagmaal op de trein. Bij 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.
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Het gebouw heeft een prachtige voorgevel, ontworpen door schilder
Viktor Vasnetsov. Belangrijk voor het museum is de unieke verzame-

Hotels***(*)
Alle hotels zijn van heel goeie kwaliteit en op wandelafstand
van het centrum. Kamers met bad/douche, toilet, tv en airco.
‘s Morgens is er een ontbijtbuffet en ‘s avonds een buffet of
verzorgd driegangenmenu.

ling iconen waaronder de Drievuldigheid,
een bekend icoon van de schilder Andrei Roeblov.
Middagmaal. We zetten 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
tijd in de imposante stad. We maken zeker nog een rit met de

Datum

2 augustus
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
Vertrek
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
Duur
7 dagen
Vroegboekkorting € 50 p.p.

€ 1.985 p.p.

metro. De metrostations zijn
één voor één ondergrondse paleizen en pareltjes van beeldhouwkunst en architectuur. Avondmaal en overnachting in hotel****.
Dag 7 Moskou - Deinze
Ontbijtbuffet. Voor we Moskou verlaten brengen we met onze plaatselijke
gids nog een bezoek aan Tjaritsyno, ten zuiden van Moskou. Het indrukwekkende 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.

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 begeleider 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 éénpersoons
kamer: € 270;
annulatie- en reis
bijstandsverzekering
(verplicht).

Reisdocumenten:
• wij hebben bij inschrijving
je internationaal paspoort
(nog 6 maanden geldig
na het verlaten van
Rusland), 1 pasfoto, je
geboortedatum en je
paspoortnummer nodig.
Munteenheid en
betaalfaciliteiten:
• roebels: aankopen in
bankautomaten in het
hotel met creditcard:
alleen voor dranken;
• soms mogelijk om in euro
te betalen in SintPetersburg;
• euro (om te wisselen in
Rusland), Visa en
Mastercard.
Plaatselijke tijd:
• St. Petersburg: + 1 uur
• Moskou: + 1 uur
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8-daagse rondreis door 2 verrassende landen.
Tijdens deze rondreis bewonder je maar liefst 4 sites van
het Unesco Werelderfgoed. Je kan hier verrassend lekker eten aan
verrassend lage prijzen.
De lokale bevolking verwelkomt je bovendien met open armen.

nieuw

8 DAGEN V E R R A S S E N D A L B A N I Ë , H E T M E E R V A N O H R I D I N M A C E D O N IË
DAG 1 – BRUSSEL - OHRID - TIRANA
Onthaal op de luchthaven van Ohrid en transfer naar de hoofdstad
van Albanië. Tirana bruist van energie en er valt altijd wel iets te
beleven, zowel overdag als ’s avonds. Overnachting in Hotel
Prestige**** op 1 km van het stadscentrum. Avondmaal en, overnachting.
DAG 2 – TIRANA - KRUJA - TIRANA
Na het ontbijt trek je naar Kruja. Deze historische stad bevindt zich
op de top van een heuvel, op 600 m boven de zeespiegel en biedt
een panoramisch uitzicht. Het is de belangrijkste trekpleister in

HOOGTEPUNTEN
✔✔ We bezoeken 4 sites van de Unesco
✔✔ Een wereld van diversiteit gaat voor ons open
✔✔ We ontdekken parels van Albanië en Macedonië
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Albanië. Je verkent “The Castle”, de citadel van de nationale held
Skanderbeg met binnenin het Nationale Museum “Gjergj Kastrioti
Skanderberg”. Hierna is het tijd kennis te maken met de Albanese
tradities en levensstijl tijdens een bezoek aan de bazaar. Rit terug
van Tirana, waar je tijdens een wandeling een veelheid aan kleurrijke
gebouwen, trendy koffiebars en groene parken ontdekt. Maak op
het centrale plein kennis met het standbeeld van Skanderbeg.
Nadien bewonder je de Et’hem Beu-moskee. Verder breng je een
bezoek aan het Nationaal Historisch Museum. Bunk Art 2, een van
de nieuwste musea laat je kennismaken met overblijfselen van het
communistische regime. Avondmaal en overnachting in Hotel
Prestige****
DAG 3 – TIRANA - ARDENICA - APOLLONIA - VLORA
Ontbijt. Vandaag rit naar Apollonia, een van de meest bekende
archeologische sites van het land en sinds kort een nationaal archeologisch park. Onderweg houden we halt aan het klooster van
Ardenica. Bij aankomst in Apollonia bezoek aan het Odeon en de
binnenhof van het klooster met een kerk in Byzantijnse stijl die vermoedelijk in de 14de eeuw is gebouwd. Hier ontdek je enkele monumenten zoals de Encircling Wall, het Bouleuterion, het huis met de
mozaïeken en het Nymfaeum. In de namiddag bereik je de havenstad Vlora. In deze stad werd de onafhankelijkheid van Albanië uitgeroepen. Avondmaal en overnachting in Hotel Regina**** in Vlora.
DAG 4 – VLORA - SARANDA - BUTRINT - GJIROKASTËR
Na het ontbijt vertrek richting Saranda. De indrukwekkende kustweg
biedt prachtige panorama’s op de Ionisch Zee. Stop in het Nationale
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Park van Llogara om te genieten van het uitzicht. Onderweg passeer
je langs de kleine kustdorpjes Dhermi en Himara. In de buurt van

Hotels ***(*) en ****
Alle hotels hebben een zekere kwaliteit en comfort. Alle
kamers hebben bad/douche en toilet. Er is een ruim ontbijt
voorzien en ‘s avonds heb je een heel verzorgde maaltijd.

Saranda ontdek je de oude stad ingenomen door Griekse
kolonisten. Nadien rit naar Gjirokastër (Unesco
Werelderfgoed) , een stad met een mooie en heel bijzondere
architectuur. Avondmaal en overnachting in Hotel Cajupi****.
DAG 5 – GJIROKASTËR - BERAT
Na het ontbijt maak je kennis met de burcht die o.m. als locatie dient voor het bekende Nationale Festival van folklore zang
en -dans. Hier bevindt zich ook een wapenmuseum met
wapens uit WOI. Nadien bezoek aan het Etnografisch
Museum. Vervolgens rit naar een andere Unesco-stad, namelijk Berat, de parel van de Albanese oudheid en architectuur.
Avondmaal en overnachting in Hotel Grand White City****.
DAG 6 – BERAT - POGRADEC
Ontbijt. Berat vormt een wonderlijke mix van oosterse en
westerse culturen, gebruiken en tradities. De oude gebouwen
met grote ramen zullen ongetwijfeld indruk op je maken.
Vanaf de Citadel heb je een mooi uitzicht op de rivier, de
moderne stad alsook de oude christelijke wijk aan de overkant van de rivier. Rit naar Pogradec, een grensstadje gelegen aan het meer van Ohrid. Avondmaal en overnachting in
Hotel Enkelana***(*)
DAG 7 – POGRADEC - OHRID
Na het ontbijt trek je langs de grens over naar de oostelijke
oevers van het meer van Ohrid. Onderweg stop je bij het
klooster van Sveti Naum. Te midden een weelderige natuur,
op de plek waar de rivier Crn Drim in het meer uitmondt, is

Datum
Vertrek
Duur
Vroegboekkorting

24 juni
Deinze - Garage De Globetrotter
8 dagen
€ 100 vóór 31/01/2019 p.p.

€ 699 p.p.

het klooster van Sveti in de meest zuidwestelijke hoek van Macedonië. Vervolgens verder naar
de oude stad Ohrid die door Unesco op de Werelderfgoedlijst
is opgenomen. Je ontdekt de kathedraal St. Sofia (11de eeuw), het Oude
theater (2de eeuw v.C.), de galerij van inconen en de kerk van de Heilige
Moeder Gods (13de eeuw). Avondmaal en overnachting in Hotel Millenium
Palace****.
DAG 8 – OHRID - BRUSSEL
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

Onze service:
• rechtstreekse vluchten
met brussels airlines
heen en terug inclusief
taksen;
• 1 stuk ruim bagage
23 kg + 1 stuk hand
bagage 12 kg;
• alle transfers tijdens de
rondreis;
• verblijf in de genoemde
hotels of gelijkwaardig;
• vermelde maaltijden
(O = ontbijt/L = lunch/
D = diner);
• excursies en toegangsgelden zoals omschreven;
• engelstalige lokale gids
tijdens alle bezoeken;
• nederlandstalige reisbegeleider vanuit brussel.
Niet inbegrepen:
• niet vermelde maaltijden;
• dranken tijdens de maal•

tijden;
niet vermelde diensten en
excursies;

•
•
•
•
•

toeristenbelasting;
persoonlijke uitgaven;
fooien voor de gidsen en
chauffeur;
toeslag éénpersoons
kamer: € 119,annulatie- en bijstandsverzekering.

Reisdocumenten
• identiteitskaart, minimum
nog 3 maanden geldig na
terugkeer.
Munteenheid:
• €1,- = 124.43 LEK;
• € 1,- = 61,34
Macedonische Denar.
Extra:
• mogelijkheid voor het bijboeken van luchthavenvervoer. uw wagen kan u
dan veilig achterlaten in
onze garage tijdens de
reis: € 50 pp h/t;
• programma onder voorbehoud van wijzigingen.
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Reizigers die Bosnië & Herzegovina doen
gaan voor de bezienswaardigheden in Mostar en Sarajevo.
Daarnaast hebben ze ook nog een heel mooie natuur. Montenegro heeft
een wilde schoonheid van contrasten. Een land van melk en honing,
zonnige stranden , hoge bergen vogelrijke meren en koele gletsjers.
Kroatië aan de Adriatische Zee vind je mediterrane Kroatië met duidelijke
invloeden van de Balkan die terugkeren in de cultuur, gebouwen en zeker
het eten. Deze landen nodigen u zeker uit om op ontdekking te gaan.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ Baai van kotor, ‘europa’s meest zuidelijke fjord’
✔✔ Indrukwekkende geschiedenis van sarajevo
✔✔ De gezellige oude steden van dubrovnik en mostar
✔✔ Montenegrijns wijndomein
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

nieuw
8 DAGEN

DAG 1 BRUSSEL - TIVAT
Vlucht naar Tivat, een kuststadje in Montenegro. Aankomst en
transfer naar het Hotel. Overnachting in Hotel Palma**** in Tivat.
DAG 2: TIVAT - KOTOR - PERAST - TREBINJE
Ontbijt. We brengen bezoek aan Kotor, mooi gelegen aan de Baai
Kotor en Unesco Werelderfgoed. De Baai van Kotor is gekend als
UNESCO-Werelderfgoed. Door de steile uit de zee oprijzende rotswanden van het Orjen en Lovcen gebergte staat de Baai van Kotor
gekend als ‘Europa’s meest zuidelijke fjord’. Het is een van de
meest spectaculaire mediterrane landschappen. De oude stad kenmerkt zich door nauwe schaduwrijke straatjes, gezellige pleintjes en
toffe terrasjes. Het is aan drie zijden omgeven door stadsmuren van
tien meter dik en vijftien tot twintig meter hoog. Aan de vierde zijde
verrijst een kale bergwand, met op 260 meter hoogte de vesting
Sventi Ivan. ’s Namiddags gaan we naar het nabijgelegen dorpje
Perast. Van hieruit brengt een kort boottochtje ons naar het voor de
kust gelegen eilandje Gospa od Skrpelja waar we het mooie kerkje
bezoeken. We varen terug naar Perast en rijden verder naar het
stadje Trebinje in het zuiden van Bosnië en Herzegovina en gelegen
aan de rivier Trebišnjica, de grootste onderaardse rivier van voormalig Joegoslavië. Overnachting in Hotel Leotar**** in Trebinje.
DAG 3 TREBINJE - MOSTAR
Ontbijt. Wij rijden naar Mostar. Onderweg genieten we van het Karst
gesteente en de prachtige bergen. Na aankomst en check-in in het
Hotel verkennen we de oude stad. Mostar is sinds eeuwen een ontmoetingsplaats van twee culturen, de oosterse en de westerse cultuur en van twee godsdiensten, het christendom en de islam.
Tijdens een geleid bezoek laten we ons charmeren door de stad en
haar mix van gewoontes, levenswijze en architectuur. Mostar is
bekend vanwege haar wereldberoemde Oude Brug over de Neretva
rivier. Na het gegidste bezoek heb je vrije tijd om deze stad zelf te
ontdekken. Dwaal door de smalle straatjes, over de oude markt en
langs de moskeeën. Overnachting in Hotel Mostar****.
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DAG 4 MOSTAR - KONJIC - SARAJEVO
Ontbijt. We verlaten Mostar en volgen de kronkelende Neretva rivier
tot in Konjic waar we de ondergrondse bunker van Tito bezoeken.
De Joegoslavische president Tito was als de dood voor een atoombom. Daarom liet hij in 1953 een kolossale bunker met tunnelstelsel
bouwen. Het had als doel een eventuele kernoorlog te kunnen doorstaan. 26 jaar lang werd er in het diepste geheim aan dit complex
gebouwd. Onder begeleiding van een Bosnische legerofficier krijgen
we toegang en ontdekken we het geheim van Tito. Nadien rijden we

Hotels ****
Alle hotels zijn voorzien van alle comfort met bad/douche
en toilet. We genieten van een ontbijtbuffet. ‘s middags en
‘s avonds wordt ons door de gids een plaatselijk restaurantje
aanbevolen zodat we van de plaatselijke keuken kunnen
genieten.
door naar Sarajevo, de hoofdstad en
grootste stad van Bosnië en Herzegovina.
Daarnaast is Sarajevo ook een van de belangrijkste steden in
de Balkan. Vrije tijd in Sarajevo. Overnachting in Hotel
Hercegovina****.
DAG 5 SARAJEVO
Ontbijt. Uitgebreid bezoek aan Sarajevo, een stad met een
turbulent verleden. In 1461 werd de stad gesticht door de
Ottomanen en in 1914 werd aartshertog Frans Ferdinand hier
vermoord, wat ervoor zorgde dat de Eerste Wereldoorlog
begon. Zeventig jaar later was de aandacht van de wereld
wederom gericht op Sarajevo, maar nu vanwege een meer
eervolle reden: de Olympische Winterspelen van 1984.
Tussen 1992 en 1995 was de stad het middelpunt van de
Bosnische oorlog en werd zwaar gebombardeerd. Telkens
opnieuw overwon Sarajevo de dramatische gebeurtenissen.
Tegenwoordig is het een positieve, bruisende stad met een
mengelmoes van de westerse en oosterse cultuur. Hier zie je
een synagoge vredig naast een katholieke kerk of moskee
staan. Het westerse element van de stad komt vooral naar
voren in de vrijheid. De bevolking en de cultuur in deze stad is
zo vrij dat je je meteen thuis zult voelen. In de stadskern met

Datum
Vertrek
Duur

9 augustus
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
8 dagen

€ 1.338 p.p.

z’n vele terrasjes en bars hangt
een gezellige, uitnodigende sfeer. Het
bezoek aan deze stad is zonder meer indrukwekkend! Overnachting in Hotel Hercegovina****.
DAG 6 SARAJEVO - VISOKO - MOSTAR
Ontbijt. We verlaten Sarajevo en rijden naar Visoko. Hier bezoeken we de
bijzondere en veelbesproken ‘Vallei van Piramides’, een vallei met vijf piramides waarvan ‘Piramide van de Zon’ groter is dan de beroemde grote piramide van Gizeh in Egypte. De Bosnische piramides zijn gehuld in mysterie. De
theorieën over het ontstaan van deze curiositeiten lopen sterk uiteen.
Sommigen beweren dat de piramides zo’n 12.000 jaar geleden door een
oerbeschaving werd gebouwd. Voor anderen zijn het dan weer heuvels in
het landschap. Onder de ‘piramides’ ligt een omvangrijk prehistorisch labyrint van tunnels van wel 16 km. We laten de mysteries achter ons en rijden
verder naar Mostar. Overnachting in Hotel Mostar****.
DAG 7 MOSTAR - DUBROVNIK - IGALO
Ontbijt. Een mooie rit langs de fraaie Adriatische kust voert ons naar het
uiterste zuidoosten van Kroatië. We genieten van mooie natuur, een prachtige kustlijn en pittoreske vissersdorpjes. ’s Middags bereiken we Dubrovnik,
‘de parel van de Adriatische Zee en de Dalmatische kust’. Dankzij haar cultuurhistorische waarde staat Dubrovnik, fotogeniek gelegen op een rotspunt,
geheel terecht vermeld op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Na een vrij middagmaal gaan we op ontdekking. Niet te missen zijn: de oude stadsmuren,
het robuuste St. Jansfort, de kathedraal en de oude stadskern met vele
paleizen, kerken, kloosters en gezellige pleinen. We rijden verder naar Igalo
en zijn terug in Montenegro. Nadien gaan we naar een van de mooiste
wijndomeinen die je ooit gezien zult hebben: Savina Winery. Hier leren we
wat meer over de Montenegrijnse wijnen en de bijhorende productietechnieken. Bovendien heb je hier een spectaculair uitzicht over de Baai van Kotor
en de mooie wijngaarden. Het bezoek wordt afgesloten met een wijnproeverij en een heerlijk diner. Wat is dit genieten!! Overnachting in Hotel Palmon
Bay & Spa****.
DAG 8 IGALO - TIVAT - BRUSSEL
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van Tivat voor de terugvlucht
naar Brussel.

Onze service:
• nederlandstalige lokale
gids;
• rechtstreekse internationale vluchten met tui;
• inclusief 20 kg bagage en
6 kg handbagage;
• alle luchthaventaksen op
•

•

•
•

•

het ticket;
lokaal transport in comfortabele minibus/autocar
met airco;
engelstalige lokale gidsen
in kotor, mostar, sarajevo
en dubrovnik;
boottocht naar gospa od
skrpelja op dag 2;
toegang tot de bunker
van Tito in Konjic op
dag 4;
rondleiding met wijnproeverij en diner op het
wijndomein savina op
dag 7;

•
•
•
•

alle vermelde lokale
transfers;
alle overnachtingen;
alle lokale taksen;
maaltijden: volgens
programma (O = ontbijt,
M = middagmaal,
A = avondmaal).

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven;
•
•
•
•

maaltijden en begeleiding
tijdens de vluchten;
dranken;
toeslag éénpersoons
kamer: € 164,-;
annulatie- en bijstandverzekering.

Reisdocumenten:
•

geldige identiteitskaart
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EGYP TE

nieuw
8 DAG EN

In Luxor heeft de Nijl de wereld in twee delen
verdeeld, één voor de levenden en één voor de doden. Op de
oostelijke oever ligt de residentiële stad van de farao’s van het Nieuwe
Rijk en het centrum van de verering van de koning der goden, Amon-Ra.
Op de westelijke oever ligt de wereld van de doden, waarvan de vele
graftombes en tempels nog steeds getuigen. We raden je aan om voor
deze reis het optionele excursiepakket (excursies zoals beschreven in
het programma) vooraf bij te boeken, zodat je alle hoogtepunten kunt
ontdekken en niets van de prachtige geschiedenis gaat missen.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ De wonderen van het oude Egypte
✔✔ Een onvergetelijke cruise op de Nijl, de slagader van Egypte
✔✔ Verblijf op een luxueus cruiseschip met zwembad
✔✔ Ontdek de fenomenale tempels van Luxor en Karnak
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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NIJLCRUISE DOORHEEN HET LAND VAN DE FARAO’S
DAG 1 BRUSSEL – LUXOR
M-A
Vlucht naar Luxor. Na aankomst transfer naar de Nijlkade voor
check-in. We gaan aan boord van het 5-sterren riviercruiseschip
M/S Royal La Terrasse***** (of gelijkwaardig), onze thuisbasis voor
de komende 7 nachten. In Luxor heeft de Nijl de wereld in twee
delen verdeeld, één voor de levenden en één voor de doden. Op de
oostelijke oever ligt de residentiële stad van de farao’s van het
Nieuwe Rijk en het centrum van de verering van de koning der
goden, Amon-Ra. Op de westelijke oever ligt de wereld van de
doden, waarvan de vele graftombes en tempels nog steeds getuigen. We raden je aan om voor deze reis het optionele excursiepakket (excursies zoals beschreven in het programma) vooraf bij te boeken, zodat je alle hoogtepunten kunt ontdekken en niets van de
prachtige geschiedenis gaat missen.
DAG 2 LUXOR – EDFU
O-M-A
Na het ontbijt wordt de westelijke oever van de Nijl bezocht. De
Vallei der Koningen, waar zich de meeste tombes uit de Egyptische
oudheid bevinden, is hier dan ook een van de hoogtepunten op het
programma vandaag. In de 20e eeuw werd er het wereldberoemde
graf van Toetanchamon ontdekt. De farao Hatsjepsoet regeerde
maar liefst 22 jaar over het oude Egypte. We verkennen de grootste
tempel die gebouwd werd ter verheerlijking van een van de
beroemdste vrouwen uit de Egyptische oudheid. Onderweg houden
we ook halt aan de Kolossen van Memnon, twee enorme standbeelden van wel 18 meter hoog. Nadien varen we richting Edfu. We
passeren Esna waar het schip door de grote sluis op de Nijl wordt
geloodst.
DAG 3 EDFU – KOM OMBO – ASWAN
O-M-A
Ontbijtbuffet. ’s Morgens komen we aan in Edfu. Vanuit de verte
zien we de enorme zuilen van de aan Horus gewijde tempel boven
de huizen aan de westelijke oever uitsteken. Het is de beste
bewaarde tempel va het hele land. Hier eindigde volgens de mythologie de jarenlange strijd tussen Horus en zijn oom Seti in het voordeel van Horus. Voor de ingang prijken twee beelden van Horus als
valk. Na ons bezoek aan de tempel zet het cruiseschip koers naar
Kom Ombo, gekend om zijn unieke dubbeltempel. Bekijken we de
tempel van dichterbij dan zien we dat deze gewijd is aan enerzijds
de krokodillengod Sobek en anderzijds de valkengod Horus. Het
gebouw is prachtig symmetrisch ingericht naar Grieks-Romeinse
cultuur. In de namiddag varen we naar de levendige plaats Aswan.

Hotels ***(*) en ****
We overnachten voor deze reis op aan boord van het 5-sterren
riviercruiseschip M/S Royal La Terrasse***** Een luxe schip
met alle faciliteiten, een zwembad en vooral een lekkere en
fijne keuken.

DAG 4 ASWAN
O-M-A
Ontbijtbuffet.Vandaag meren we aan in de gezellige
stad Aswan die een inspiratiebron is geweest voor vele kunstenaars vanwege zijn prachtige landschappen. Je brengt
een bezoek aan de Hoge Dam, die met zijn indrukwekkende
omvang het grootste kunstmatige meer ter wereld, het
Nassermeer, in stand houdt. Ook de onvoltooide obelisk en
de prachtige tempel van Philae, gewijd aan de godin Isis, krijgen onze aandacht. In de namiddag kan je optioneel de
eilandjes van Aswan verkennen in een typisch rivierbootje,
een feloeka. Tijdens deze optionele excursie (maakt geen
deel uit van het excursiepakket, je kan deze excursie ter
plaatse boeken) maak je een wandeling door de botanische
tuin op het eiland van Lord Kitchener en bezoek je een
Nubisch dorp. Ga ’s avonds op jacht naar souvenirs in de
soek van Aswan.

DAG 5 ASWAN
O-M-A
Kwam je gisteren tijd tekort? Je hebt
nog een extra dag om te genieten van de veelzijdigheid van Aswan. Kuier rond in de smalle steegjes met soeks of
maak een optioneel bezoek aan de schitterende tempelcomplex van Abu
Simbel (maakt geen deel uit van het excursiepakket, je kan deze excursie ter
plaatse boeken). Deze uit de rotsen gemaakte tempels zijn verwezenlijkt
door Ramses II die wordt gezien als de grootste farao allertijden. Wanneer
de avond valt, vaart het schip terug richting Edfu.
DAG 6 ASWAN – EDFU – LUXOR
O-M-A
Via de sluis van Esna varen we terug richting Luxor. Aan boord geniet je van
een heerlijke vrije dag. Ontspannen maar!
DAG 7 LUXOR
O-M-A
We komen terug aan in Luxor. De tempels van Luxor en Karnak, gewijd aan
de levenden, nemen een prominente plaats in op de oostelijke oever van de
Nijl. De tempel van Luxor werd opgericht door Emenhotep III en werd later
verder uitgebreid en afgewerkt door verschillende andere farao’s. Vervolgens
breng je een bezoek aan de tempel van Karnak, het grootste tempelcomplex van Egypte. ’s Avonds heb je optioneel de mogelijkheid om een spectaculaire klank- en lichtshow bij te wonen aan de tempel van Karnak (maakt
geen deel uit van het excursiepakket, je kan deze excursie ter plaatse boeken).

Datum
Vertrek
Duur

14 november
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
(wanneer luchthavenvervoer is
bijgeboekt)
8 dagen

€ 710 p.p.

O
DAG 8 LUXOR – BRUSSEL
Na het ontbijt maken we ons klaar om ons naar de luchthaven te begeven
en dan richting Zaventem te vliegen.

Onze service:
• Nederlandstalige lokale
gids;
• internationale vluchten met
TUI, inclusief 20 kg bagage en 6 handbagage;
• alle luchthaventaksen op
het ticket;
• alle vermelde lokale
transfers;
• alle overnachtingen zoals
vermeld;
• maaltijden: volgens
programma (O=ontbijt,
M=middagmaal,
A=avondmaal);
• alle lokale taksen;
• in samenwerking met TUI;
Niet inbegrepen:
• dranken bij de maaltijden,
tenzij anders beschreven
in het programma;
• maaltijden tijdens de
vluchten;
• All inclusive drankenpakket
€ 154,-p.p.
• Excursiepakket:
€ 180,- p.p.;
• Fooien cruisepersoneel:
€ 35,- p.p.
• persoonlijke uitgaven;
• toeslag éénpersoons
kamer: € 128,-;
• annulatie- en bijstands
verzekering.
Reisdocumenten &
Formaliteiten:
• Geldige identiteitskaart (tot
6 mnd na retour) of internationale reispas;
• Visumplicht: Het visum
voor Egypte (± 29 euro per

persoon) is niet inbegrepen. Ter plaatse, bij aankomst in de luchthaven
van Luxor dien je het
visum aan te kopen. Reis
je met je identiteitskaart,
dan zijn 2 pasfoto’s vereist
om het visum te verkrijgen.
Boek het All-inclusive
drankenpakket
• Frisdrank, water, koffie,
thee en lokale alcoholische
dranken (bier, wijn, whisky,
wodka en gin, rum) van
10.00 tot 22.00 uur.
PRIJS: € 154 PER
PERSOON.
Boek het excursiepakket
• Het excursiepakket
bestaat uit de excursies
zoals beschreven in het
programma. Dit is inclusief
vervoer, Nederlands
sprekende gids en entreegelden;
• Dag 2: vallei der Koningen,
de dodentempel van
Hatsjepsoet en de kolossen van Memnon;
• Dag 3: de tempel van
Horus en de dubbeltempel
van Kom Ombo;
• Dag 4: de Hoge Dam, de
onvoltooide obelisk en
tempel van Philae;
• Dag 7: de tempels van
Luxor en Karnak.
PRIJS: € 180 PER
PERSOON.
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CU BA

nieuw
13 DAGEN

Cuba staat bekend om de Caribische sferen, het
levendige karakter, oude nostalgische auto’s, salsamuziek,
kleurrijke huisjes, gebergten, Fidel Castro... Ook heeft het land grote
bekendheid verworven door de Cubaanse sigaren. Je ziet overal in
het land tabaksvelden. Naast dit heeft Cuba ook nog eens een van de
mooiste stranden ter wereld. Klinkt dat allemaal als muziek in de oren?
Stap op het vliegtuig en reis met ons mee door de Parel van de Caraïben.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ bezoek aan de wereldstad Havana
✔✔ 2 dagen strandverblijf in luxehotel
✔✔ verwelkoming op de finca van de familie Correa
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

ONTDEK DE PAREL VAN DE CARAÏBEN
DAG 1 BRUSSEL - VARADERO - HAVANA
Vertrek vanuit Brussel naar Varadero. Bij aankomst transfer naar het
Memories Miramar hotel*** in Havana. Na het inchecken kun je
voor het eerst kennis maken met deze prachtige koloniale stad.
DAG 2 HAVANA
O
Vandaag ga je op ontdekking in Havana. Het centrum is door
UNESCO benoemd tot cultureel werelderfgoed. Je brengt er onder
andere een bezoek aan de Plaza de la Cathedral, de Plaza de
Armas en El Cristo de La Habana. ’s Avonds heb je vrije tijd om een
(eerste) typische mojito of Cuba Libre te gaan drinken in het stadscentrum. Overnachting in het Memories Miramar hotel*** in
Havana.
O-M
DAG 3 HAVANA - VIÑALES - HAVANA
Je reis is niet compleet zonder een bezoek aan Vinnales, de mooiste
provincie van Cuba. De tabaksplantages liggen hier verspreid in een
glooiend landschap met typische stompe bergen: ‘mojotes’. In de
sigarenfabriek zie je met eigen ogen hoe de beroemde sigaren
gemaakt worden. Voor je terug keert maak je nog een boottocht op
een ondergrondse rivier in de Cueva del Indio. Overnachting in het
Memories Miramar hotel***.
DAG 4 HAVANA
O
Vandaag heb je een hele dag vrij om deze bruisende hoofdstad op
eigen houtje te verkennen. Om je heen zie je overal een bontgekleurde mix van de klassieke oldtimers, paard-en-kar en koloniale herenhuizen. Overnachting in het Memories Miramar hotel***
DAG 5 HAVANA - CARDENAS - CIENFUEGOS
O-M-A
Na het ontbijt verlaat je Havana. Onderweg breng je een bezoek aan
een oude suikermolen waar je meer te weten komt over de verwerking van suikerriet en hoe rum gemaakt wordt. Met een oude
stoomtrein reis je verder tot in Cardenas, waarna je geniet van een
traditionele lunch in een paladar, een privaat restaurant dat wordt
uitgebaat door gewone Cubanen. In de namiddag kom je aan in
Cienfuegos waar je een bezoek brengt aan het centrum alvorens
terug te keren naar het hotel voor het avondmaal. Overnachting in
Hotel Faro de Luna*** in Cienfuegos.
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DAG 6 CIENFUEGOS - TRINIDAD
O-A
Vanuit Cienfuegos reis je door naar Trinidad, waar je een begeleide
wandeling maakt door het kleurrijke stadscentrum. Je brengt onder

Hotels ***(*)*****
Alle hotels genieten van een heel degelijke kwaliteit en
hebben de nodige comfort met bad/douche, toilet. Ook de
overnachting in een privaat huis is heel verzorgd, netjes en
hygiënisch. Dit is een ervaring om bij de plaatselijke bevolking
te kunnen overnachten

andere een bezoek aan het stadsmuseum en Casa del
Alfarero. Om de unieke sfeer van Trinidad nog beter te kunnen ervaren, slaap je deze nacht in een casa particular. Je
Cubaanse gastheer of gastvrouw staat garant voor een
warme ontvangst en uiteraard alle nodige comfort, inclusief je
eigen badkamer. Het belangrijkste? Couleur local verzekerd!
’s Avonds ga je met de hele groep naar het stadscentrum
voor een typisch Cubaanse salsa-avond in het swingende
hart van deze geweldige stad.
DAG 7 TRINIDAD
O-M
Iets buiten Trinidad ligt Parque El Cubano, een mooi natuurpark
met verschillende watervallen. Onder begeleiding onderneem je
een korte trektocht naar de Javira waterval. Neem zeker je
zwemgerief mee voor een frisse duik! Na de lunch keer je terug
naar Trinidad. Overnachting in een casa particular.
DAG 8 TRINIDAD - SANTA CLARA
O-A
In de voormiddag kun je zelf op ontdekking gaan langs de
klinkerstraatjes en de koloniale woningen. Het knusse centrum is gemakkelijk op eigen houtje te verkennen.
’s Namiddags reis je door naar Santa Clara, waar je een
bezoek brengt aan het treinmuseum en het mausoleum van
Che Guevarra. Diner en overnachting in hotel Granjita*** of
hotel Los Caneyes***.
DAG 9 SANTA CLARA - VARADERO
O-M-A
Onderweg naar Varadero breng je een bezoek aan het Fiesta
Campesina Touristic Centre. Op deze boerderij maak je kennis met de verschillende lokale producten en traditionele pot-

Datum
Vertrek
Duur

6 november
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
813 dagen

€ 2.176 p.p.

Onze service:

tenbak technieken. Na de lunch
reis je verder naar de witte stranden van
Playa Azul: tijd om te relaxen! Overnachting in het
Grand Memories Varadero Hotel*****.
O-M-A
Dag 10 en 11 VARADERO
Je hebt de hele dag vrije tijd om optimaal van het strandverblijf te genieten
en gebruik te maken van de vele faciliteiten. Overnachting in het Grand
Memories Varadero Hotel*****.
O
DAG 12 VARADERO - BRUSSEL
Aan deze memorabele reis komt vandaag jammer genoeg een eind. Na het
ontbijt heb je nog even vrije tijd alvorens je teruggebracht wordt naar de
luchthaven van Varadero voor de terugvlucht.
DAG 13 BRUSSEL
Aankomst in Brussel. Een autocar van De Globetrotter brengt jullie terug
naar Deinze.

• Nederlandstalige lokale gids;
• Internationale vluchten met TUI
fly incl bagage & maaltijden
naar Varadero;
• Alle luchthaventaksen op het
ticket
• Bagageservice op de lucht
haven en in de hotels;
• Lokaal transport in comfortabele minibus/autocar (met airco)
• Alle vermelde lokale transfers;
• Toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en bezienswaardigheden;
• Alle overnachtingen;
• Maaltijden: volgens
programma (O= ontbijt,
M= middagmaal,
A= avondmaal)
• Alle lokale taksen.

• Maaltijden volgens Regime;
• 3 nachten verlenging in ALL
INCLUSIVE hotel****;
• nederlandstalige begeleider;
• alle uitstappen en activiteiten
zoals vermeld in het programma;
• verblijf tijdens de rondreis in
middenklasse hotels;
• bezoeken met Nederlandstalige
gids;
• fuel Protection;
• een toeristenkaart of visum is
verplicht en inbegrepen.
• in samenwerking met Tui tours.

Reisdocumenten:
• Internationale reispas, geldig
tot 6 maand na retour verplicht:
• Verplicht in het bezit te zijn van
een geldige reis en bijstandsverzekering (attest verplicht).

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven;
• niet vermelde maaltijden;
• toeslag éénpersoonskamer:
€ 348,-;
• avondrit oldtimer;
• dranken tijdens de rondreis;
• vluchtdagen onder voorbehoud
van definitieve vluchtplanning;
• Mogelijkheid tot het bijboeken
van luchthavenvervoer. U kan
uw wagen dan parkeren in
onze garage tijdens uw reis.
Dit komt op € 50 pp H/T.

Reisdocumenten &
formaliteiten:
• 20 kg bagage p.p;
• 6 kg handbagage p.p.;
• transfer in Varadero luchthaven
H/T;
• 7 nachten rondreis in volpen
sion (vanaf dag 1 tem dag 8);

Gezondheid:
• Ongeacht verblijfsduur
worden de volgende vac
cinaties voor Cuba aangeraden: vaccinatie tegen
DTP (difterie, tetanus en
polio) en vaccinatie tegen
hepatitis A (besmettelijke
geelzucht).
Plaatselijke munt:
• Cubaanse peso
€ 1 = ± 28,27 Peso
Plaatselijke tijd:
• Belgische tijd -6 uur
Bijkomende informatie:
• Minimum 20 personen
voor deze reis
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Steeds meer mensen ontdekken de pracht
van Noord-Europa. In de winter zijn het vooral reizen naar
Lapland. Met zijn groeiende aantrekkingskracht biedt het een volwaardig
alternatief voor de klassieke skivakantie.
Droom je van een vakantie ‘weg van de wereld , in een uniek en enig
klimaat, waar het mysterieuze noorderlicht de nachtelijke hemel kleurt.
Het is een belevenis die je zelden zal vergeten.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ Feeëriek, ongerept winterlandschap
✔✔ Met wat geluk zie je het noorderlicht
✔✔ Sluit de dag af in de Finse sauna
✔✔ Rondleiding en driegangendiner in het sneeuwhotel
✔✔ Avontuurlijke huskytocht en sneeuwscootersafari

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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DAG 1 BRUSSEL – KITTILÄ– LEVI
Vlucht naar Kittilä in Fins Lapland. Bij aankomst transfer naar Levi. In
Lapland ervaar je nog de echte winter: het is er koud, de lucht is
puur, er heerste een immense stilte en de dikke laag sneeuw en
ongetemde natuur zorgen voor een sprookjesachtig landschap. Een
reis naar Fins Lapland staat gelijk aan een betoverend winters
sprookje. Een sprookje waarin de Aurora Borealis hopelijk ook een
hoofdrol speelt. De Aurora Borealis, het noorderlicht of het poollicht,
drie verschillende benamingen voor hetzelfde fenomeen: de spectaculaire natuurlijke lichtshow met groene wuivende gordijnen.
Lapland behoort tot één van de beste bestemmingen in Europa, zo
niet ter wereld, om dit ongeëvenaarde verschijnsel waar te nemen.
Om het noorderlicht goed te kunnen zien moet het vooral helder en
donker zijn. Wanneer het precies zal plaatsvinden kan men niet
voorspellen, er komt altijd dat tikkeltje geluk bij kijken. Fingers crossed! Hotel Levi Panorama**** is uitstekend gelegen, onmiddellijk
aan de skipiste van Levi (skipas niet inbegrepen) en met het centrum
vlakbij. Dit modern hotel beschikt over een prima restaurant en
’s avonds kan je er, na een deugddoende sauna, genieten van het
prachtige uitzicht over de stad en de omringende natuur. Zoek zeker
eens de pure gezelligheid op in het panoramisch café. Met de gratis
gondelbaan kan je gemakkelijk het centrum van Levi bereiken.
DAG 2 LEVI
O-M
Ontbijtbuffet. Klaar voor actie en avontuur? Met de sneeuwscooter
rijden we over bevroren meren en door besneeuwde bossen. Eerst
krijg je de nodige rijinstructies en leer je de veiligheidsregels en dan
ben je klaar voor het avontuur. Vanop de sneeuwscooter maak je
kennis met de onvergetelijke Lapse natuur. Onderweg stop je aan
een rendierboerderij. De rendieren staan onlosmakelijk verbonden
met de Sami, een nomadisch volk dat leeft van rendierhouderij. Hier
word je ondergedompeld in de traditionele sfeer en zie je de Sami in
traditionele Lapse klederdracht. Terwijl je gezellig in een slee zit,
nemen de rendieren je mee voor een traditioneel ritje van ongeveer
één kilometer door de natuur. Geniet van een snack lunch op de
boerderij en luister naar verhalen over rendieren voordat je met de
bus naar Levi terugkeert. Overnachting in het hotel. Houd ’s avonds
zeker je ogen open. Wie weet zie je het mysterieuze noorderlicht!
Overnachting in hotel Levi Panorama****.

Hotel Panorama ****
Het hotel is voorzien van alle faciliteiten. Kamers voorzien van
bad/douche, toilet en TV. Het hotel bied u ontbijtbuffet en
een verzorgd avondmaal of middagmaal in een atmosferisch
restaurant .

O-A
DAG 3 LEVI
Ontbijtbuffet. In de voormiddag maken we een sneeuwschoenenwandeling, de zogenaamde tennisrackets onder je voeten. Nadat je de sneeuwschoenen en –stokken hebt gekregen, trekken we de besneeuwde natuur in en merken we al
snel dat deze activiteit veel leuker is dan eerst gedacht.
Onderweg vertelt de Engelstalige gids verhalen over het leven
en de mensen in Lapland. Vrije namiddag. Je kan gaan skiën
of langlaufen. Langlaufen is sinds mensenheugenis de populairste wintersport van Finland. Levi heeft een goed onderhouden en uitgebreid netwerk van loipes. Bevestig de lange
latten aan je voeten en glijd rustig doorheen de dikke laag
sneeuw. ’s Avonds kan je je opwarmen in de Finse sauna.
OPMERKING: KERSTMAALTIJD IS INBEGREPEN
O-A
DAG 4 LEVI
Ontbijtbuffet. Vandaag staat er een andere memorabele belevenis op het programma: een huskysafari! Deze excursie
wordt het absolute hoogtepunt van je reis naar Lapland. Deze
fotogenieke honden zijn super atletisch en hebben een ongekend uithoudingsvermogen. Daarom worden ze veelvuldig
ingezet om sledes voor te trekken. De honden zijn enthousiast, barsten van energie en genieten zichtbaar van het afleggen van lange afstanden op hoge snelheid. Ze nemen je
graag mee op een tocht doorheen het wit besneeuwde landschap. Met twee op een slede bestuur je een enthousiast

Datum
Vertrek
Duur

22 december
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
5 dagen

€ 1.883 p.p.

hondenteam en onderweg passeer je open vlaktes en besneeuwde taigabossen. Na deze fantastische tocht keer je teug
naar het huskykamp. Je geniet van een beker warm bessensap
terwijl je gids je nog leuke en interessante verhalen vertelt over de huskyhonden. Geniet van een vrije namiddag. Nadien beleven we een onvergetelijke avond in het Snow Village. Elk jaar opnieuw wordt dit sneeuwhotel
opgebouwd uit duizenden tonnen sneeuw en ijs. Het resultaat is steeds
weer opnieuw verbluffend: een 30-tal hotelkamers, een sneeuw- en ijsrestaurant en verschillende ijssculpturen. Er heerst een constante binnentemperatuur van -2 tot -5°C. Een magische wereld van sneeuw en ijs heet je welkom! Na de rondleiding neem je plaats in het sneeuwrestaurant aan tafels
gemaakt van ijs en krijg je een driegangendiner voorgeschoteld. Na een
wondermooie avond is het tijd om per bus terug te keren naar Levi.
O
DAG 5 – LEVI - ITTILÄ - BRUSSEL
Ontbijtbuffet. Aan alle sprookjes komen een einde, ook aan deze winterse
editie. Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven van Kittilä voor de terug-

Onze service:
• internationale vluchten
met Tui fly of Finnair;
• alle luchthaventaksen op
het ticket;
• alle vermelde lokale
transfers;
• gewicht wordt door
gegeven voor vertrek van
de reis;
• alle vermelde excursies;
• thermische kledij gedu-

vlucht naar Brussel.

•
•

•
•

Niet inbegrepen:
• geen begeleiding reizen
De Globetrotter;
• maaltijden tijdens de
vluchten;
• persoonlijke uitgaven;
• Toeslag éénpersoonskamer; € 345,-, is een
tweepersoonskamer;
• vervoer naar Zaventem
Heen - en terug:
€ 50 p.p.;
annulatie- en bijstands-

rende het volledige verblijf van bij de start van
de eerste excursie tot en
met het einde van de
laatste excursie;
alle overnachtingen;

•

maaltijden: volgens programma (O = ontbijt,
M = middagmaal,
A = avondmaal);
alle lokale taksen;
engelstalige lokale gids
tijdens de excursie.

PS. Mogelijkheid tot het
bijboeken van luchthaven-

verzekering.
Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart

vervoer. U kan uw wagen
dan parkeren in onze
garage tijdens uw reis. Dit
komt op € 50 pp H/T.
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Cancun – Costa Mujeres is de ideale bestemming
voor een paradijselijke vakantie dankzij de witte zandstranden
en het kristalheldere water. Als u de belangrijkste plekken van het gebied
wilt leren kennen, raden we u aan om een bezoek te brengen aan het
schildpaddenre

HOOGTEPUNTEN
✔✔ In Cancún zijn een aantal archeologische vindplaatsen
✔✔ Vlakbij Cancún ligt het zeer bijzondere natuurlijke aquarium van
Mexico
✔✔ Het pittoreske eilandje Isla Mujeres ligt op paar kilometer afstand van
Cancún.

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

All-in
Gevarieerd ontbijtbuffet met showcooking * continentaal ontbijt/
snack * Middagmaal: buffet met warme en koude gerechten, showcooking, pizza’s, pasta’s, salades, desserts * Avondmaal: buffetten
en gerechten die à la minute worden bereid * 3x/week themabuffet
* Alternatief avondmaal: restaurant ‘Kulinarium’ (à la carte), Aziatisch
restaurant (buffet), steakhouse (à la carte) en Italiaans restaurant (à
la carte, voor- en nagerecht in buffetvorm) * Snacks (24/24u)
* Selectie van lokale en internationale alcoholische en niet- alcoholische dranken (24/24u) * Het bijvullen van de minibar en de sterkedrankenverdeler op de kamer.
Vanaf 18 jaar: fitness, stoombad, bubbelbad * Groepslessen in de
RiuFit zone (7x/week) * Kajak, catamaran en snorkelmateriaal *
1 duikinitiatie in het zwembad * animatie overdag voor volwassenen
en kinderen (7x/week) * Livemuziek, shows en RIU avondprogramma (7x/week) * toegang tot en dranken in de discotheek (6x/week).
Ligging:
• Direct aan het strand;
• Op 18 km van het winkelcentrum van Cancun;
• Op ± 35 km van de luchthaven (transfer heen en terug inbegrepen)
Faciliteiten:
• Kapsalon;
• Schoonheidssalon;
• Discotheek;
• Shop en gratis wifi in het hele resort.
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Restaurants:
• Zie All-in;
• Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm);
• Italiaans restaurant;
• Aziatisch restaurant;
• Restaurant ‘Kulinarium’;
• Restaurant bij het zwembad/steakhouse;
• Deftige kledij gewenst voor het avondmaal;
• Lobbybar, salonbar, sportbar, bar, poolbar met swim-upbar,
swim-upbar.

Riu Dunamar ***** - 5 sterren

Sport & ontspanning
• 5 zoetwaterzwembaden, kinderbad met glijbanen, zonneterras;
• Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad, gratis
ligzetels aan het strand;
• Gratis handdoekenservice.
Gratis: All-in
• Betalend: spa centrum met massages en verzorgingen,
onafhankelijk van het hotel: duiken, duikschool.

Dag 1
Vertrek aan de garage Reizen De
Globetrotter naar Zaventem. Daar nemen we het
vliegtuig van TUI nar Cancun. Een hosstess wacht ons op en
begeleid ons met een plaatselijke bus naar het Hotel Riu Dunamar *****.
Dag 1 tot dag 9
Genieten van de zon, vakantie, het strand, zwembad, de omgeving en het
lekkere buffet.
Dag 9
Een plaatselijke bus komt ons ophalen en brengt ons naar de luchthaven in
Cancun.
Dag 10
Aankomst in Zaventem. Een autocar van De Globetrotter brengt u terug
naar Deinze.

Datum
Vertrek
Duur

28 april
Garage De Globetrotter: Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
10 dagen

€ 1.520 p.p.

Boek voor 28/02/2018 en geniet van
€ 110,- korting per persoon.

In december 2017 opende de RIU keten zijn nieuwste telg op
Mexico, Riu Dunamar. Het is een echt strandhotel, onmiddellijk
aan het paradijselijke strand van Costa Mujeres. Hier geniet
je met volle teugen van de rust! Dankzij de uitgebreide All
inclusive-formule kom je 24 uur op 24 niets tekort en ook
verschillende restaurants zijn inbegrepen. In de restaurants
van het hotel kunt u van de beste keukens proeven, met onder
andere Aziatische en Italiaanse gerechten, en het beste vlees
bestellen in de steakhouse bij het zwembad. Daarnaast kunt u
’s ochtends genieten van een authentiek continentaal ontbijt in
het hoofdrestaurant, of van een verscheidenheid aan snacks
en aperitiefjes in de bars van het hotel, met onder andere
de swim-up bar bij het zwembad. Alle kamers beschikken
over badkamer (douche, haardroger), centrale airco,
plafondventilator, strijkijzer en -plank, telefoon, wifi (gratis),
sterkedrankenverdeler, safe (gratis) en balkon of terras.
Onze service:
• vervoer H/T naar Zaventem;
• vlucht H/T Cancun;
• maaltijden tijdens de vlucht
H/T;
• 20 kg bagage + 10 kg handbagage pp.;
• transfer H/T luchthaven hotel;
• all inclusive;
• Inclusief BTW en lucht
haventaksen;
• fuel Protection;
• in samenwerking met
Tui/Riu.
Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven;
• excursies;
• eco taks: 1 USD per nacht
per persoon - terplaatse te
betalen;
• toeslag éénpersoonskamer:
€ 490,-;
• annulatie- en reisbijstandsverzekering;
• begeleiding van Reizen De
Globetrotter.
Reisdocumenten:
• internationale reispas (dient
nog geldig te zijn tot de
retourdatum)
• een toeristenkaart (gelijkwaardig met visum) wordt je aan
boord van het vliegtuig overhandigd en is inbegrepen in
de prijs.

Reisdocumenten:
• internationale reispas (dient
nog geldig te zijn tot de
retourdatum);
• een toeristenkaart (gelijkwaardig met visum) wordt je aan
boord van het vliegtuig overhandigd en is inbegrepen in
de prijs.
Munteenheid:
• mexicaanse Peso;
• de meeste creditcards worden aanvaard;
• euro’s kunnen ter plaatse
omgewisseld worden in peso,
wat vaakst het voordeligst is.
Ecotaks:
• vanaf 1/9/2017 is er een ecotaks te betalen ter plaatse in
het hotel: 1USD per nacht per
kamer.
Tijdsverschil:
• 7 uur vroeger dan in België.
Elektriciteit:
• de netspanning in Mexico is
110 volt en de stekkers zijn
verschillend van de onze.
Neem een adapter mee.
Gezondheid:
• geen inentingen vereist.
Voorzie een basisapotheek
met o.a. muggenmelk.
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Waag je op 3,5 miljard jaar oud land. Dit
onbedwingbare land, de ‘grote dorst’ (letterlijke vertaling van
Kalahari, uit het Tswana), bestrijkt 900 000 km2 en herbergt een variatie
aan landschappen en dieren. Duin 45 kan zelfs de meest verwoede
prater het zwijgen opleggen. Deze 105 meter hoge rode zandduin vormt
samen met de kleiige Sossusvlei, Deadvlei en de impressionante Sesriem
Canyon de hoogtepunten van het Namib-Naukluft National Park. Ook het
charmante kuststadje Swakopmund met de dol-fijne Walvisbaai staan op
het programma, evenals de zandstenen orgelpijpen in de thuishaven van
de respectabele woestijnolifanten, het Damaraland.
Ontmoet de innemende, traditionele Himba’s, en tijdens safari’s de
fascinerende wilde dieren. Dit allemaal met het gemak van reizen in groep
en in de eigen moedertaal.
De meest complete Nederlandstalige rondreis naar Namibië. Wegens
groot succes werd het, aantal vertrekdata voor 2019 verdubbeld.
Een van onze favoriete rondreizen uit het aanbod.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ Bezoek aan de indrukwekkende Organ Pipes
✔✔ Bezoek aan één van de laatste stammen in Namibië
✔✔ Het Etosha Nationaal park is één van de grootste en belangrijkste
wildparken van Zuidelijk Afrika

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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EEN LAND VOL CONT RASTEN
Dag 1 FRANKFURT - WINDHOEK
Vertrek in de garage van Reizen De Globetrotter. Wij brengen u naar
een centrale opstapplaats waar u kan aansluiten bij de busrit naar
de luchthaven van Frankfurt. Nachtvlucht naar Windhoek, waar u
’s ochtends aankomt zonder jetlag!
Dag 2 WINDHOEK - KALAHARI 325 KM
Aankomst in de luchthaven van Windhoek waar u wordt verwelkomd door de gids van Live To Travel. We rijden in zuidelijke richting
naar de Kalahari. In de namiddag vertrekken we met open jeeps
doorheen de rode duinen voor een aperitief bij zonsondergang.
Overnachting: Kalahari Anib Lodge/Camelthorn Kalahari Lodge
of gelijkwaardig.
Dag 3 & 4 KALAHARI - NAMIB WOESTIJN 310 KM
De reis gaat verder naar de Namib Woestijn. De volgende ochtend
verkennen we de betoverende omgeving rond Sossusvlei, Dooivlei,
Duin 45 en de Sesriem Canyon. Overnachting: Taleni Desert
Camp/Desert Quiver Camp/Solitaire Desert Lodge of gelijkwaardig.
Dag 5 NAMIB WOESTIJN - SWAKOPMUND 345 KM
We rijden door de woestijn naar de Atlantische kust en komen aan
in Swakopmund, een sfeervol stadje waar u zich in Duitsland waant.
In de namiddag heeft u tijd om de stad te verkennen. Overnachting:
Hansa Hotel/Swakopmund Plaza/of gelijkwaardig.
Dag 6 SWAKOPMUND 70 KM
In de vroege ochtend vertrekken we op zeesafari in Walvisbaai op
zoek naar zeehonden, dolfijnen, pelikanen en flamingo’s. Geniet van
verse oesters en een glaasje ‘fonkelwyn’ aan boord. De rest van de
dag vrij voor ontspanning of optionele activiteiten zoals een quadtocht. Overnachting: Hansa Hotel/Swakopmund Plaza/of gelijk
waardig.
Dag 7 SWAKOPMUND - DAMARALAND 325 KM
Damaraland, een ruw maar prachtig gebied in Namibië. We bezoeken een versteend woud met 280 miljoen jaar oude fossielbomen en
rijden langsheen spectaculaire rotsformaties richting Twijfelfontein.
We beëindigen onze dag met een bezoek aan de “Organ Pipes”.
Overnachting: Damara Mopane Lodge/Twijfelfontein Country Lodge
of gelijkwaardig.

Hotels*** en ****
De hotels tijdens deze rondreis beschikken over het nodige
comfort. Alle accommodaties beschikken over een eigen
badkamer. De maaltijden zijn zeer verzorgd.

Dag 8 DAMARALAND - PALMWAG
180 KM
Palmwag, een kleine oase in het noordwesten van
Damaraland. In dit gebied leven zeldzame woestijnolifanten.
Overnachting: Oppi Koppi Guesthouse/Toko Lodge of
gelijkwaardig.
Dag 9 PALMWAG
Vandaag bezoeken we één van de laatste stammen in Afrika
die vasthouden aan hun traditionele levensstijl. In de namiddag ontmoeten we de Himba’s bij bezoek aan een traditioneel dorp onder begeleiding van een gids. Overnachting:
Oppi Koppi Guesthouse/Toko Lodge of gelijkwaardig.
Dag 10 & 11 PALMWAG - ETOSHA NP 245 KM
Etosha Nationaal park is één van de grootste en belangrijkste
wildparken van Zuidelijk Afrika. Bij aankomst in de namiddag
heeft u tijd om te ontspannen in de lodge. De volgende och-

Datum
Vertrek
Duur

16 oktober
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
14 dagen

€ 3.960 p.p.

tend vertrekken we een volledige dag op safari in open
jeeps (incl Picknick). Overnachting: Toshari Lodge/Etosha
Safari Camp of gelijkwaardig.
Dag 12 ETOSHA NP - ERINDI GAME RESERVE 290 KM
Na het ontbijt rit naar Erindi Game Reserve, beroemd voor zijn hoge concentratie wildleven. Overnachting: Old Traders Lodge of gelijkwaardig.
Dag 13 ERINDI GAME RESERVE - WINDHOEK 225 KM
Ontspannen voormiddag en nadien rit naar Windhoek voor de nachtvlucht
naar Frankfurt.
Dag 14 Aankomst Frankfurt
Na aankomst brengt de bus u terug naar België met daarna aansluitend
transfer naar de garage van Reizen De Globetrotter.

Onze service:
• transfer naar centrale vertrekplaats H/T;
• vluchten Air Namibia in
economy Frankfurt –
Windhoek – Frankfurt;
• luchthaventaksen
(€ 355 p.p.);
• ontvangst en assistentie
door een Live To Travel
vertegenwoordiger bij aankomst;
• alle overnachtingen (of
gelijkwaardig);
• 11x ontbijt, 3 x lunch en
11x diner;
• alle excursies/Activiteiten
zoals beschreven in het
programma;
• alle transport met chauffeur;
• Afrikaanstalige/
Nederlandstalige gids;
• in samenwerking met Live
To Travel.
Niet inbegrepen:
• alle andere maaltijden en
dranken;
• optionele activiteiten;
• alle persoonlijke uitgaven;
• toeslag éénpersoons
kamer;
• fooien voor chauffeur, gids,
etc;
• annulerings- en bijstandsverzekering.

Gezondheid:
• vaccinaties zijn niet verplicht maar het wordt wel
aangeraden zich te laten
inenten tegen Hepatitis A
(geelzucht) en DTP
(Difterie, Tetanus en Polio.
Munteenheid:
• de Namibische Dollar
(NAD) werd pas in 1993
geïntroduceerd als vervanging van de ZuidAfrikaanse Rand (ZAR). De
ZAR wordt echter nog
overal in Namibië aanvaard. Indien u betaalt met
ZAR zal u wisselgeld terugkrijgen in NAD. De
Wisselkoers van de NAD is
gekoppeld aan die van de
ZAR en bedraagt momenteel 1€ = ±16 NAD (koers
op 01/08/2018).
Kredietkaarten worden
over het algemeen overal
aanvaard.
Praktisch:
• minimum aantal deel
nemers: 6 personen.
Maximum aantal deel
nemers 18 personen.
Plaatselijke tijd:
• belgische tijd + 1 uur
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T H A IL A N D

nieuw
15 D AGEN

TUKTUKS EN TROPISCHE STRANDEN
DAG 1 BRUSSEL
Vertrek vanuit Brussel naar Bangkok
DAG 2 BANGKOK
Aankomst in Bangkok waar je wordt opgewacht door de lokale gids
voor de transfer naar het hotel. Rest van de dag vrij. Overnachting in
het Century Park hotel****.

HOOGTEPUNTEN
✔✔ Het beste van 2 werelden: combineer de lokale cultuur van thailand
met als kers op de taart een heerlijk strandverblijf
✔✔ De metropool bangkok met haar kleurrijke markten en tempels
✔✔ Bezoek aan de traditionele bergvolkeren in het noorden
✔✔ Leer een traditioneel dessert “khao lam” maken
meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

DAG 3 BANGKOK
O
Vandaag breng je een bezoek aan de grootste bloemen- en groentemarkt van de stad, gelegen langs de Chao Phrayarivier.
Vervolgens verken je het schitterende Koninklijke Paleis met de gouden tempels en de Wat Phra Keo. Rest van de dag vrij.
Overnachting in het Century Park Hotel****.
DAG 4 BANGKOK
O
Vandaag heb je vrije tijd om de stad op eigen houtje te verkennen of
deel te nemen aan een van de facultatieve excursies. Zo kan je een
bezoek brengen aan de drijvende markt van Damnoen Saduak.
Overnachting in het Century Park hotel****.
DAG 5 BANGKOK – MAHACHAI – KANCHANABURI (RIVER KWAI O-M
Met de trein verlaat je de grootstad, richting het platteland.
Onderweg naar Mahachai werp je een eerste blik op het traditionele
dagelijkse leven. Bij aankomst in Mahachai bezoek aan Thailands
grootste vis- en specerijenmarkt. Verder naar Kanchanaburi voor
een bezoek aan een beruchte brug over de rivier de Kwai en het
oorlogmuseum en – kerkhof JEATH. Overnachting in het Felix
River Kwai Resort****.
DAG 6 KANCHANABURI – AYUTTHAYA – PHITSANULOK O-M
Vandaag maak je op unieke wijze kennis met de Thaise keuken door
zelf een Khao Lam dessert te maken. Nadien breng je een bezoek
aan Ayutthaya, de imposante voormalige hoofdstad van Siam. De
tempels van Wat Phra Sri Samphet en Wat Yai chai Mongkol liggen
temidden van een prachtig groen historisch park. Hier kom je oog in
oog te staan met tal van Boeddhabeelden in allerlei formaten. In de
namiddag reis je door naar Phitsanulok, waar je overnacht in hotel
Amarin Lagoon Phitsanulok***.
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DAG 7 PHITSANULOK – SUKHOTHAI – CHIANG RAI
O-M
De eerste stop vandaag is het historisch park van Sukhotai, dat
vooral beroemd is om zijn indrukwekkende tempels en gebouwen;

Hotels ****
Alle hotels zijn van een uitzonderlijke kwaliteit met
alle faciliteiten. Alle kamers met bad/douche, toilet en
airconditioning. Steeds is er ontbijtbuffet en ‘s avonds zijn er
heel verzorgde maaltijden.

Via Phayao rijd je naar het noordelijke
Chiang Rai, gelegen in het Thaise hoogland.
Overnachting in het La Luna Hotel Chiang Rai****.
DAG 8 CHIANG RAI – GOUDEN DRIEHOEK – CHIANG RAI
O-M
Bezoek aan de Gouden Driehoek, het drielandenpunt waar
Thailand, Myanmar en Laos samenkomen. Boottocht op de
Mekongrivier langs de oevers van Laos. Later op de dag
maak je kennis met de kleurrijke dorpjes van de bergstammen Akha en Yao. Vele van hen handhaven nog hun eigen
cultuur, taal en kleding. Overnachting in het La Luna Hotel
Chiang Rai****.
DAG 9 CHIANG RAI – CHIANG MAI
O-M
Je brengt in de voormiddag een bezoek aan de beroemde
Witte Tempel van Wat Rong Khun. Daarna reis je door naar
Chiang Mai. Na de middag beklimming van de berg Doi
Suthep voor een bezoek aan het indrukwekkende, vergulde
tempelcomplex Wat Phrathat Doi Suthep. Na de klim van
bijna 300 trappen word je boven beloond met een prachtig
uitzicht over de omgeving. Overnachting in het Empress
Hotel Chiang Mai****.
DAG 10 CHIANG MAI
O-M
In de voormiddag een interessant bezoek aan de bekende
lokale ambachtelijke dorpjes waar je een grote verscheidenheid aan handwerk en souvenirs kunt bewonderen en kopen.
De rest van de dag vrij. Overnachting in het Empress Hotel
Chiang Mai****.

Datum
Vertrek
Duur

8 februari 2020
Garage De Globetrotter. Vertrekuur
wordt 1 week voor afreis meegedeeld
15 dagen

€ 1.553 p.p.

Min. 10 pers, max 25 personen

DAG 11 CHIANG MAI – BANGKOK
O
Vrije tijd tot het tijd is om richting het station te vertrekken voor de nachttrein. Terwijl de avond valt glijdt het Thaise platteland door het raam voorbij.
DAG 12 BANGKOK – CHA AM
O
Bij aankomst in het treinstation van Bangkok word je opgewacht voor de
transfer naar Cha Am. Hier kun je nog een paar dagen heerlijk ontspannen
en genieten van zon, zee en strand. Overnachting in Hotel Veranda
Cha-am****.
DAG 13 VRIJE TIJD IN CHA AM
Vrije tijd om van het strandverblijf te genieten. Overnachting in Hotel
Veranda Cha-am****.

O

DAG 14 CHA AM – BANGKOK
O
Vrije tijd tot je wordt opgehaald voor de transfer terug naar de luchthaven
van Bangkok voor de retourvlucht.
DAG 15 BRUSSEL
Aankomst in Brussel, een karrenvracht aan herinneringen rijker.

Onze service:
• Nederlandstalige lokale
gids;
• Internationale vluchten
met Thai Airways;
• Alle luchthaventaksen op
het ticket;
• Lokaal transport in comfortabele minibus/autocar
(met airco);
• Alle vermelde lokale
transfers;
• Alle overnachtingen in
2-persoonskamer;
• Bagage gewicht wordt
meegedeeld 2 weken
voor vertrek;
• Toegangsgelden voor de
inbegrepen bezoeken en
bezienswaardigheden;
• Alle overnachtingen in de
vermelde of gelijkwaar
dige hotels;
• Maaltijden: volgens programma ( O = ontbijt,
M = middagmaal,
A = avondmaal)
• Alle lokale taksen.

•
•
•

•

•
•

Niet inbegrepen:
Maaltijden tijdens de
vlucht;
toeslag éénpersoons
kamer: € 319,-;
Mogelijkheid tot het bijboeken van luchthavenvervoer. U kan uw wagen
dan parkeren in onze
garage tijdens uw reis;
Dit komt op € 50 pp H/T.;
persoonlijke uitgaven en
dranken tijdens de maaltijden;
annulatie- en bijstandsverzekering;
geen begeleiding tijdens
de vlucht.

Reisdocumenten:
• Internationale reispas,
nog geldig tot 6 maand
na retourdatum
Vreemde munten:
• € 1 = 37.5 Thaise bath
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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.
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Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven
gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit
geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij
aan De Globetrotter heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het
onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is.
3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en
de andere diensten in het buitenland die op het einde van het vorig dienstjaar golden;
daarnaast op de tarieven voor vervoer die op het eind van vorig dienstjaar bekend waren,
en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over
het gemiddelde van het einde van het vorige dienstjaar.

Artikel 7: Betaling van de reissom
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening
van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in
de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de
reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met
de kosten ten laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger
het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat
hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd
worden.
4. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale
reissom onmiddellijk betalen.
Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde,
die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De
overdrager dient tijdig vóór het vertrek De Globetrotter en, in voorkomend geval, de
reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van
de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.
Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag De Globetrotter en/of reisbemiddelaar
alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract
niet kan worden uitgevoerd, dient De Globetrotter de reiziger zo spoedig mogelijk, en
in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte brengen en hem in te lichten over de
mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door De Globetrotter
voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar
of De Globetrotter van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel
bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed
daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.
Artikel 11: Verbreking door De Globetrotter vóór afreis
1. Indien De Globetrotter, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt, wegens
een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit,
zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de
reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het
contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een
schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) De Globetrotter de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in
het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger,
binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de
vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. Het vertrek wordt
gewaarborgd vanaf 20 deelnemers.
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen.
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden
onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroert en waarvan de gevolgen
ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
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.
BIJZONDERE VOORWAARDEN
Inschrijving: Bij iedere reservering wordt op de reissom een voorschot van 30 %
gevraagd + de eventuele reisverzekering met een minimum van €150,- p.p.
Wijzigingen door de klant: Wijzigingen door de reiziger, kamertype en formule, naam
van de klant, opstapplaats en dergelijke brengt altijd €20,- per persoon dossierskosten mee.
Bij wijziging vanaf 2 weken voor de afreis bedraagt de dossierskosten 50,- euro per persoon.
Bij wijziging van annulering moeten de administratiekosten en annuleringskosten vergoed
worden met een minimum van 100,- euro. Bij wijziging van een lijnvlucht zijn, ongeacht de
datum van annulering, de door de luchtvaartmaatschappij bepaalde kosten verschuldigd,
indien deze hoger zijn dan de hierboven genoemde annuleringskosten.
Verzekering: Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen. Vergeet
in geen geval uw identiteitskaart.
Reisformaliteiten: De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige
stappen te ondernemen tot het bekomen van de gerechtigde documenten zoals identiteitskaart, visum, internationaal paspoort, inentingsattesten en dergelijke. Kinderen
moeten in het bezit zijn van alle gerechtigde documenten alsook over een gelegalliseerd attest dat hen toelating geeft tot het maken van de reis.
Reiswijziging:
Door het reisbureau: Deze heeft het recht te annuleren in geval van belangrijke
binnenlandse of internationale gebeurtenissen, die het normaal verloop van een reis
kunnen hinderen. De reis kan eveneens worden afgelast bij onvoldoende deelnemers.
In beide gevallen worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald.
1° In onze brochure georganiseerde vliegreizen gelden de voorwaarden van de touroperator, alsook dient een voorschot van 30% betaald te worden.
2° Voor een annulering: tot 90 dagen voor vertrek 10 % van de reissom met een
minimum van 150,- euro per persoon. Vanaf 90 tot 30 dagen voor het vertrek -25%
van de totale reissom. Vanaf 29 tot 10 dagen voor vertrek -50% van de totale reissom.
Vanaf 9 dagen voor het vertrek of in geval van niet aanmelding bij vertrek 100% van
de reissom. Onderbreking tijdens de reis geen terugbetaling. Indien de klant bij een
autocarreis zelf zorgt voor een vervanger, vervallen de annuleringskosten maar worden
wijzigingskosten aangerekend.
3° In geval van annulering bij georganiseerde vliegtuigreizen zijn de voorwaarden
van toepassing vermeld in de desbetreffende brochure van de samenwerkende
touroperator.

Artikel 16: Klachtenregeling
1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze
zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de
reisbemiddelaar of De Globetrotter.
2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo
spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat
naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde wenden tot een vertegenwoordiger van De Globetrotter, of een vertegenwoordiger van
de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks
tot De Globetrotter.
3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het
einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij De Globetrotter per
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
Artikel 17: Garantiefonds
Verzekerd tegen financieel
onvermogen bij het Garantiefonds.
Artikel 18: Geschillenkommissie Reizen
1. Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne
kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden na het
einde van
het reiscontract, of na de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd
uitgevoerd.
2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van
de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken
is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillenkommissie Reizen vzw, dit met
uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement
en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met
1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid tot beroep. Voor
de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het
Geschillenreglement.
4. Het gebruik van de algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle
reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillenkommissie Reizen vzw,
inzonderheid het Geschillenreglement.

Reisprogramma: De globetrotter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
programma’s die wijzigen na het ter perse gaan van de brochure.
Plaatswisseling: Er wordt niet van plaats verwisseld in de autocar.
Kamers: De logies zijn steeds voorzien op basis van tweepersoonskamers.
Bagage: De toegestane bagage omvat één valies per persoon plus één stuk handbagage.
Uitsluiting: Wanneer blijkt dat een deelnemer zich aan wangedrag schuldig maakt,
kan deze onmiddellijk uitgesloten worden. Alle gevolgen en kosten daaruit voortvloeiend blijven ten zijne laste. Hij heeft dan ook in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling.
Verantwoordelijkheid reisorganisatie: Deze is enkel bemiddelaar tussen reizigers
en leveranciers van de voorziene diensten zoals vervoerders, hotelhouders, restaurants, enz., die elk hun eigen verantwoordelijkheid houden.
De organisator draagt geen enkel verantwoordelijkheid in geval van overmacht zoals
staking, revolutie, epidemies, natuurrampen, en andere onvoorziene gebeurtenissen
en omstandigheden, die de oorzaak zijn van vertraging, verlies goederen, of andere
beschadigingen. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn dan ook ten laste van
de klant.
Terugbetaling klachten: De terugbetaling van het bedrag voor niet gebruikte diensten gedurende een reis wordt alleen toegestaan, wanneer De Globetrotter zelf de
terugbetaling krijgt.
Ongeregeld vervoer: Bij annulatie van de georganiseerde activiteit heeft de vervoerder het recht om de door hem reeds gemaakte kosten in rekening te brengen op het
terug te storten voorschot of de prijs.
“De klant bestelt deze goederen en aanvaardt de verkoopsvoorwaarden
zoals hier vermeld”
Algemene voorwaarden: Door in te schrijven voor een reis wordt aangenomen dat
elke deelnemer kennis heeft genomen en het eens is met de bovenstaande voorwaarden. Voor eventuele geschillen is de Rechtbank van Gent bevoegd.
De Globetrotter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke
drukfouten in de brochure.
- Wettelijke borgtocht Verg. A. 9915,74 euro

MET JE VERENIGING NAAR
EEN CONCERT OF OP REIS?
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.

AWP P&C S.A. Belgian Branch – toegelaten onder codenummer 2769 – ondernemingsnr.: 0837.437.919

ALLIANZ PARTNERS
EN REIZEN DE GLOBETROTTER
STELLEN U DE NIEUWE
REISVERZEKERINGEN VOOR

EXCLUSIVE SELECTION EUROPE

CANCELLATION ONLY

Europa + Middellandse Zeegebied

Wereldwijd

•
•
•
•
•
•

Annuleringsverzekering
Compensatiereis tot €10.000/pers.
Assistance personen
Bagageverzekering
Kapitaal reisongevallen
Assistance voertuigen

• Annuleringsverzekering
• Compensatiereis tot €10.000/pers.
Premie: 6,3% van de totale reissom

VROEGBOEKKORTING
BOEK VÓÓR 5 MAART 2019
EN GENIET VAN EEN
MOOIE KORTING*.
*enkel geldig voor reizen waarbij dit vermeld staat.
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Premie: 7,5% van de totale reissom

TRAVEL SELECTION

TRAVEL SELECTION

Wereldwijd (excl. USA en Canada)

Wereldwijd (incl. USA en Canada)

• Assistance personen
• Bagageverzekering
• Kapitaal reisongevallen

• Assistance personen
• Bagageverzekering
• Kapitaal reisongevallen

Premie: €7/dag/persoon
€19/dag/gezin

Premie: €10,5/dag/persoon
€28,5/dag/gezin

Goed beschermd is zorgeloos genieten
Meer informatie over alle waarborgen:
www.allianz-assistance.be

77

NOODNUMMER
BIJ PECH
Een probleem onderweg?
Bel ons noodnummer

09 386 57 15

GARAGE DE GLOBETROTTER

Clemence Dosschestraat
9800 Deinze

GRATIS PARKEREN

RING

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

De centrale vertrekplaats:
Clemence Dosschestraat 50 - 9800 Deinze

De wereld is soms te mooi
om er over te vliegen

