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Op zoek naar
verrassende
vakantietips?
Jouw droomreis,
ons vakmanschap

galaxytravel.eu

voorwoord

Jouw droomreis,
daar maken we graag werk van
elgië is 25 jaar geconnecteerd met het wereldwijde web. Het belangrijkste gevolg
daarvan vandaag, is wellicht de ongebreidelde groei van informatie. En vooral
de toegang tot die informatie, altijd en overal. Zoals vaak heeft elk nadeel ook
zijn voordeel, of omgekeerd.

B

Het digitale is uiteraard niet meer weg te denken, maar de menselijke factor biedt ook nog
altijd zijn bewezen voordelen. Zelfs meer en meer, en steeds opnieuw. Daarom
Daarom investeren
investeert
het
team van
Galaxy Travelen
continu
in productkennis
en reiservaring,
zodat
wekennis
onze
we continu
in productkennis
reiservaring,
zodat we onze
passie voor reizen
met
passie
voormet
reizen
kennis
van zaken met jou kunnen delen.
van zaken
jou met
kunnen
delen.
Want raak jij nog wijs uit het steeds toenemende aanbod? Wat reizen betreft, wij wel. Uit de
wereld van reizen selecteerden we kwalitatieve aanbieders die met ons de liefde voor het
metier delen. In dit magazine presenteren we je een nieuwe selectie uit ons aanbod. Van tips
voor een trip tussendoor, over nieuwe cruisemogelijkheden, tot ideeën voor een grote reis.
Ontdek vlug waar hét strandvakantiehuis van het jaar staat. Of welke bestemming de
award voor Best European Destination 2018 kreeg. Waar je ijsberen te voet kan spotten.
Kan je niet kiezen tussen een safari of exotische vakantie? Waarom niet gewoon combineren? Of graag nog eens dagdromen aan een kampvuur, maar dan wel ‘bohemian chic’?
Spring even binnen, mail of bel ons en vertel over je dromen en wensen. We maken graag
werk van jouw droomreis.

Marc, Sofie, Sarah & Tom

V.U. : Marc D’haeseleer, Waalbrugstraat 30, 9032 Wondelgem

inhoud

Ontdek
6 Australië
12 Canada
14 Centraal-Portugal
18 Costa Rica
31 Kanaaleilanden
33 Roemenië
42 Sri Lanka & Senegal

Geniet

Citytrips

4 Costa del Sol, Kos & Lanzarote
10 Guadeloupe, Brazilië,
Portugal & Griekenland
20 Spanje & Oostenrijk
30 Mauritius
36 Oost-Afrika, Mayotte & Madagaskar
40 Puglia, Italië

22 Kroatië
28 Abu Dhabi
32 Wrocław, Polen
39 Sanremo, Italië

Cruises

Colofon

8 Frans-Polynesië
16 Canada-Groenland
24 Antarctica
26 Japan
34 Griekenland
38 Middellandse Zee

OpVakantie is een realisatie van
www.koombanabay.eu
Contact: Axel De Corte
Coverbeeld:
Oude Romeinse brug in
Cangas de Onis (Asturië), Spanje
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pegase
30 JAAR PEGASE, 30 JAAR LUXETOERISME

3 trends binnen
luxevakanties
Pegase bestaat 30 jaar. In die drie decennia zag de luxetouroperator veel veranderen, en tegelijk evenveel hetzelfde blijven. Waar reizen vroeger een privilege was voor de high society, is de wereld vandaag
bereikbaarder dan ooit. Benieuwd welke tendenzen Pegase de laatste seizoenen een opmars zag maken?

Ikos Aria

Trend 1: innerlijk
welbehagen

Wellness als ingrediënt van je vakantie,
het is populairder dan ooit. In het luxesegment zijn resorts met een exclusieve spa
gewoon niet meer weg te denken. Urenlang
ontspannen in de uitgebreide wellnesszone
van je hotel, is het ook voor jou een vast deel
van je vakantiebeleving?

VERBLIJFTIP: MARBELLA CLUB - COSTA
DEL SOL
Tot rust komen aan de Spaanse Costa del
Sol? Dan raden we het wereldberoemde
Marbella Club Golf Resort & Spa aan, oorspronkelijk gebouwd als privéresidentie
voor de flamboyante Prins Alfonso. Zich
bewust van de aantrekkingskracht van de
costa, liet de prins zijn verblijf ombouwen
tot exclusief hotel. Sindsdien is het een
gekend toevluchtsoord voor jetsetters, in
de glamour van destijds. Wie hier verblijft,

Marbella Club Golf Resort & Spa

treedt in de voetsporen van Brigitte Bardot
en Audrey Hepburn, die de Spaanse zuidkust als ideale pauzeknop zagen.
Vandaag ademt het hotel één en al wellness.
Met welzijn, spa, voeding en fitheid als vier
pijlers, heb je hier alles in huis om jezelf
helemaal in balans te brengen. Het hotel
biedt zo de zeldzame kans om ‘slow living’
ook snel even mee te pikken. Marbella Club
Golf Resort & Spa heeft zijn plaats op de
prestigieuze lijst van ‘The Leading Hotels of
the World’ zeker niet gestolen.

Trend 2: Togethering met de
hele familie

Er samen tussenuit met kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders? Belgen doen
het steeds vaker. Ouders willen hun kinderen de wereld tonen en schuwen geen verre
bestemmingen. Meer nog: ze willen er vaak
de hele familie bij. Een trend waar luxueuze
resorts steeds meer op inspelen met ruime
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lodges en villa’s waar iedereen genoeg privacy vindt. Ook voor hotels ziet Pegase de
vraag naar grotere suites steeds stijgen.

VERBLIJFTIP: IKOS ARIA - KOS
In mei opent in Kefalos op het Griekse eiland
Kos een gloednieuw hotel. Ikos Aria pakt uit
met ruime suites en verschillende kamertypes voor de meest diverse gezinsformules.
Baad in de uitnodigende zon van Dodekanesos op een groot domein aan een prachtig
privézandstrand.
Net als zijn drie zusterhotels geeft Ikos Aria
het all-inclusive-begrip een geheel eigen
invulling. Dankzij de ‘Infinite Lifestyle’formule geniet je van een ongeëvenaard
recept met menu’s van Michelin-chefs, een
imposante wijncollectie en enkele van de
beste lokale restaurants. Je geniet hier van
maar liefst vijf zwembaden en uitstekende
sport- en ontspanningsmogelijkheden. Zo komen jong en oud hier volop aan hun trekken.

Princesa Yaiza

Beleef je
luxevakantie
nog intenser
met Pegase
Met Pegase geniet je van tal van privileges zoals:
• Privé-luchthavenvervoer thuis en op je
bestemming
• Priority check-in en Fast Laneservice op de luchthaven
• Toegang tot de businesslounge op
Brussels Airport
• Bevoorrechte verwelkoming aan boord
én gratis keuze van je stoel
• Tot 7 dagen voor vertrek kan je
afreisdata, bestemming en hotel
eenvoudig én kosteloos wijzigen.
Uniek in België.

TIP

Stuur je mooiste vakantiemomenten van 2019
naar de fotowedstrijd van 30 jaar Pegase en
maak kans op een luxueuze all-inclusive
getaway van 7 nachten in Mexico!
Vraag ons naar de voorwaarden.

Trend 3: Adrenaline is luxe

‘Health is wealth’, de zoektocht naar kicks en adrenaline is luxe.
Misschien pleziert een ultraloop, triatlon of andere extreme sport
je nog het meest. Al is het zachte comfort van je luxehotel na de
inspanning mooi meegenomen.

VERBLIJFTIP: PRINCESA YAIZA - LANZAROTE
Op zoek naar de runner’s high van een triatlon? Prik 5 oktober
2019 dan alvast met stip in je agenda, voor de halve Ironman van
Lanzarote. Zowel het hardloop- als zwemgedeelte starten op het
goud-gele zandstrand van Dorada Beach, aan de voordeur van het
Pincesa Yaiza Suite Hotel Resort. Ook als supporter zit je op de
eerste rij. Graag de volledige Ironman lopen? Die van Lanzarote
vindt plaats op 25 mei en werd onlangs verkozen tot de zwaarste
ter wereld.
Hoe dan ook, in het elegant en klassevol 5-sterrenhotel Princesa
Yaiza Suite Hotel Resort beleef je een droomvakantie. Wat je mag
verwachten? Genieten in stijl, heerlijke zwembaden en tal van
sportmogelijkheden.

Reizen verruimt onze blik op de wereld. Met Pegase beleef je dit nog intenser. Al dertig jaar neemt Pegase je mee naar de mooiste plaatsen op aarde in de meest exclusieve
omstandigheden. Je ontgint vreemde culturen, onbekende aroma’s en onverwachte smaken en verblijft in luxueuze hotels die uitblinken in comfort, service en beleving.
Droom weg terwijl Pegase elk detail van je vakantie verzorgt, zodat jij enkel hoeft te genieten. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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live to travel
AUSTRALIË

Met Nederlandstalige begeleiding
langs de Australische Oostkust
ie Australië op eigen houtje wil verkennen, dreigt zich
te verliezen in de verre verplaatsingen. Met Live To
Travel, specialist in uitgestrekte bestemmingen, ben
je Down Under wél zeker van een uitgebalanceerd programma.
Zo haal je op 17 dagen tijd echt alles uit deze once-in-a-lifetime
rondreis. Van Sydney via de Gold Coast tot het Great Barrier
Reef. En met Nederlandstalige begeleiding.

W

LUNCHCRUISE IN SYDNEY
Niet voor niets wordt Sydney wel eens het New York van Australië genoemd. De bruisende havenstad spreekt namelijk wereldwijd tot de verbeelding. In het historische stadsdeel dompelen
de doodlopende straatjes van The Rocks je helemaal onder in
de geschiedenis van deze wereldstad. Gun zeker ook een bezoek
aan Chinatown, Darling Harbour, Kings Cross en de exclusieve
wijken Double Bay en Rose Bay.
Tijdens de lunchcruise aanschouwen we Sydney dan weer op
een heel andere manier. Vaar langs het wereldberoemde Sydney
Opera House, het eerste gebouw ter wereld dat op de Unesco
Werelderfgoedlijst werd geplaatst waarvan de architect nog
leefde. Een andere niet te missen trekpleister is Sydney Harbour Bridge, de grootste brug ter wereld met enkele boog. De
befaamde constructie meet maar liefst 1.149 meter.

KOALA’S EN KANGOEROES
Ten oosten van Sydney ligt het Featherdale Wildlife Park. Op de
foto met een koala? Eens een kangoeroe voederen? Dit is je grote
kans om zo dicht bij deze typisch Australische dieren te komen.
Daarna zijn de Blue Mountains aan de beurt, genoemd naar de
miljoenen eucalyptusbomen die er bij zonnig weer voor een
blauwe gloed zorgen. De prachtige vergezichten, watervallen,
valleien en kloven doen je mond echt openvallen.

TIP

Blijf bij de Three Sisters zeker wachten tot
zonsondergang. Het lichtspektakel van de laatste
zonnestralen bezorgt je gegarandeerd kippenvel.
ABORIGINALS & VERBODEN LIEFDE
Hoogtepunt in dit woudgebied is Three Sisters in Echo Point.
Deze ongewone rotsformatie vormt een belangrijk onderdeel
van de Aboriginal-cultuur. De legende vertelt het verhaal van drie
zussen die verliefd werden op drie broers uit een andere stam.
Deze verboden liefde ontaarde al snel in een stammenoorlog.
Om de zussen te beschermen, veranderde een van de oudere
stamleden hen in steen. Omdat hij de oorlog zelf niet overleefde,
waren de zussen voor eeuwig tot hun stenen vorm gedoemd.
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hard rock hotel tenerife

Met deze legende in je achterhoofd komen
de Three Sisters bijna tot leven wanneer
hun kleuren veranderen dankzij de verschillende lichtinvallen. Blijf zeker wachten
tot zonsondergang, het lichtspektakel van
de laatste zonnestralen bezorgt je gegarandeerd kippenvel.

HEERLIJKE AUSTRALISCHE WIJNEN
We reizen verder naar Hunter Valley, het
oudste wijngebied van New South Wales.
Leuk weetje: de wijnvallei is zelfs ouder dan
België, de eerste wijnstokken werden namelijk in 1820 aangeleverd. Hier geniet je de
hele dag van groene landschappen, lekker
eten en heerlijke Australische wijnen. Bezoek de wijngaarden van McGuigan Wines,
meermaals bekroond tot internationaal
wijnmaker van het jaar. Daarna wachten
nog een barbecue-lunch op het prachtig
domein van Hunter Valley Resort en een
kaas- en wijndegustatie in Briar Ridge Vineyard & Winery.

AYERS ROCK

In de ban van
de rode rots
Staat Ayers Rock helemaal bovenaan het
verlanglijstje van je Australische rondreis?
Het pakket met excursies naar de iconische
berg kunnen we ook als puzzelstuk inpassen. Je verlaat de groep op dag 5 en keert
terug op dag 7. In Ayers Rock sluit je aan
bij Engelstalig begeleide excursies in internationaal gezelschap.

GOLD COAST & GREAT BARRIER REEF
Op dag 11 trekken we via de Gold Coast
naar Brisbane, de zonnige hoofdstad van
Queensland. Hier staat de Q1 Tower, met
323 meter het hoogste flatgebouw van Australië. Een binnenlandse vlucht brengt ons
een dag later naar Cairns voor een bezoek
aan het Great Barrier Reef. Het grootste
koraalrif van de wereld is het enige levende organisme dat zichtbaar is vanuit
de ruimte. Ga daarna snorkelen of duiken
in Michaelmas Cay om tropische vissen en
zeeschildpadden te spotten, en observeer
krokodillen van dichtbij in Hartley’s Crocodile Adventures.

De eerste avond bezoeken we Ayers Rock bij
zonsondergang. Ongelooflijk hoe de grote,
rode monoliet constant van kleur verandert naarmate het zonlicht verdwijnt. De
volgende morgen staan we vroeg op, want
ook bij zonsopgang is de rots een streling
voor het oog. Een wandeling rond Ayers
Rock daarna toont je originele Aboriginalschilderijen en brengt je dichter bij de oude
Aboriginalverhalen.

Vertrekdata rondreis
Australië

(ook het jaar rond individueel mogelijk)
Ook nog op het programma: Kata Tjuta Nationaal Park, de Walpa-kloof en een selfcook
barbecue. Australischer dan dat wordt het
niet: lekkere, heerlijke keuken.

Wegens groot succes is de 17-daagse
rondreis naar de Australische Oostkust
bijna volledig uitverkocht in 2019. Wil
je écht dit jaar nog vertrekken? Dan kan
je nog aansluiten op de groepsreis met
vertrek op 24 september. Meer info
vind je in de Oceanië-brochure van
Live To Travel. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.

Live To Travel is dé specialist voor budgetvriendelijke tot exclusieve
op maat uitgewerkte reizen naar Afrika en Oceanië. Jaarlijks krijgen
ze het vertrouwen van duizenden klanten voor het uitwerken van hun
droomreis. Live To Travel gaat geen enkele uitdaging uit de weg.
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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oceania cruises

FRANS-POLYNESIË

De delicatessen van
de South Pacific

Altijd al eens naar Frans-Polynesië willen gaan? De schatten van deze archipel liggen
weids verspreid over verschillende eilanden. Een intieme cruise met Oceania Cruises
is daarom de ideale formule om droombestemmingen als Tahiti, Bora Bora en Moorea
in een 10-tal dagen te ontdekken. Culinaire verwennerij aan boord, proeven van de
natuurschatten aan wal!

DE SMAKEN VAN DE ARCHIPEL
De beste manier om de eilandcultuur van
Frans-Polynesië te ontdekken is haar lokale
keuken. Oceania Cruises gidst je door de
exotische gerechten en delicatessen van de
South Pacific. De smaken van de archipel
zijn gemaakt om te genieten en zitten vol
kleurrijke variatie.
Nationale specialiteit is ‘poisson cru’: een
gerecht met lokale rauwe vis, gemarineerd
in kokosmelk en limoensap. In Tahiti staan
dan weer exotische diepzeespecialiteiten
zoals zee-egel, papegaaivis en barracuda op
het menu. En gezien de vrij grote Chinese
gemeenschap op Tahiti, kreeg de plaatselijke keuken ook een Chinese toets.

GASTRONOMIE OP ZEE
Geen betere rederij dan Oceania Cruises
om deze rondreis culinair te kruiden. Hun
schepen staan gekend voor de meest uitmuntende gastronomie op zee. De cuisine

van Oceania Cruises evenaart moeiteloos het
niveau van een sterrenrestaurant aan land.

IN VOLLEDIG NIEUW KLEEDJE
Oceania Cruises zet de Regatta in op deze
route. Dit elegant boutique-schip voor
684 gasten wordt – net zoals haar zusterschepen – volledig opnieuw gedesignd
in september 2019, om kort daarna naar
Frans-Polynesië te cruisen. Onder meer
elke suite en passagiershut krijgen een
volledig nieuw kleedje.
Het wendbare schip kan dankzij zijn afmetingen moeiteloos aanmeren in kleinere
havens. Ideaal om de vele parels van FransPolynesië te ontdekken. Op het programma
staan onder andere de uitgedoofde vulkaan
Otemanu op Bora Bora en de Vaipo-waterval op eiland Nuku Hiva. Of bezoek een
vanilleplantage op Raiatea, zwem tussen
de mantaroggen of ga kajakken langs de
Faaroa-rivier.

TIP

Combineer Frans-Polynesië met San Francisco. Zo hoef je maar
één keer een lange vlucht te nemen. Graag op grote ontdekking in
de Stille Oceaan? Cruise dan vanuit Auckland via Vanuatu, Fiji en
Samoa naar Frans-Polynesië.

Zin om te vertrekken?
De beschikbare afvaarten PapeetePapeete zijn: 5, 15, 25 maart en 4 april
2020. Andere afreisdata in combinatie
met San Francisco, Sydney of Auckland
kunnen uiteraard ook, vraag ons gerust
naar de mogelijkheden.

KOSTEN NOG MOEITE GESPAARD
De vier cruiseschepen Regatta, Insignia,
Nautica en Sirena stralen binnenkort als
nieuw gepolijste diamanten. En daar haalde
Oceania Cruises alles voor uit de kast:
•
•
•
•
•

Investering van € 88 miljoen
1.368 nieuwe suites en passagiershutten
1.400 nieuwe marmeren badkamers
Vakmanschap van 1.000+ ambachtslieden
Alles afgewerkt in 66 dagen tijd per schip

In deze nieuwe wereld van luxueus ontwerp,
blijft één aspect constant en ongewijzigd:
Oceania Cruises’ handelsmerk, een warme
en persoonlijke service.

De intieme en luxueuze vloot van Oceania Cruises
bevaart de 7 wereldzeeën. En combineert een
ruime en elegante accommodatie met een zeer
persoonlijke service. Topgastronomie en culinaire
hoogstandjes staan centraal. Voor levensgenieters
en globetrotters. Vraag naar hun aanbod bij ons,
uw reisagent.
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club med

4 COMPLEET GERENOVEERDE CLUBRESORTS

Gedeeld geluk, voor
droomvakanties ver weg ...
Geluk is iets om te delen met je geliefde of je hele gezin. Als het even kan, geniet je samen van een van de
mooiste plaatsen op aarde. Daar waar bijzondere culturen en de natuur in haar puurste vorm je opwachten.
Jouw geluk, daarvoor gaat Club Med tot het uiterste. Leef jullie samen uit in een van hun nieuwe en pas
gerenoveerde resorts. We pikten er vier uit in Brazilië, Guadeloupe, Griekenland en Portugal.

KITESURFEN IN GUADELOUPE
Het legendarische 4 resort La Caravelle
werd bijna 50 jaar geleden opgetrokken op
een van de mooiste fijnzandstranden van
Guadeloupe. Deze zomer kan je er splinternieuwe faciliteiten voor het hele gezin
ontdekken.
U Club Med verwelkomt je in Grande-Terre,
in de buurt van de kleurrijke hoofdstad
Pointe-à-Pitre.
U Op vakantie met tieners? In La Caravelle leven ze zich helemaal uit aan de
vliegende trapeze of tijdens sessies kitesurfen, windsurfen en andere watersporten. Met lessen van topinstructeurs en
state-of-the-art-sportmateriaal.
U Na een dag vol adrenaline kom je helemaal tot rust in de volledige vernieuwde
wellness met zicht op zee.

BRAZILIË IN KOLONIALE STIJL
Liever een vakantie met wat samba? Van de
vier all-inclusive verblijven van Club Med in
Brazilië, pikken we er Rio Das Pedras ten
zuiden van Rio de Janeiro voor je uit. Het
enige Club Med-resort in Zuid-Amerika met
5 zone.
U Gelegen in Mata Atlântica, het op één
na grootste beschermde natuurgebied van
Brazilië, midden in de weelderige natuur en
pal aan een langgerekt strand.
U Bungalows in koloniale stijl

U La Réserve 5 Zone: een oase van luxe,
privacy en exclusieve faciliteiten. Hier verblijf je in ruime luxesuites of penthouses tot
wel 110 m². Met terras, jacuzzi en een spectaculair zicht op zee. Ook kinderen vanaf
4 jaar zijn hier welkom.
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Je hoeft het geluk niet altijd ver weg te
zoeken. Frankrijk, Italië, Griekenland,
Turkije … De Clubdorpen combineren luxe
met all-in en laten je heel Europa zien.

HOLE-IN-ONE IN PORTUGAL
Voor wie graag de verfrissing van de
Atlantische Oceaan opzoekt, raden we
4 Da Balaia in het zuiden van Portugal aan.
Je verblijft er slechts op een boogscheut van
de mooiste golfbanen van de Algarve ...
U Golfliefhebber? Sla een balletje op de
prachtige banen die zich uitstrekken over
de rode kliffen van de Algarve. Met de exclusieve service van een golfconciërge en
lessen onder toezicht van PGA-pro’s.

… én
dichtbij!

U Alle kamers werden in 2018 van kop tot
teen vernieuwd. Kom tot rust in dit comfortabel en stijlvol nieuw design.

TROPISCH PARADIJS IN GRIEKENLAND
Ga op avontuur in het prachtige Griekenland! 4 Clubresort Gregolimano op
schiereiland Evia doet je geloven dat je
in een of ander tropisch paradijs vertoeft.
Moeilijk te geloven dat je toch zo dicht bij
huis bent. Niet voor niets een absolute topper in het aanbod van Club Med.
U Gregolimano ligt aan het helderblauwe
water van de Egeïsche Zee. Op een halfuurtje sta je in Aidipsos, waar 80 van de ruim
700 Griekse warmwaterbronnen zich bevinden.

U Qualitytime met z’n twee in de Zen
Zone voor volwassenen. Aan de rand van
het eco-natuurlijk zwembad en de Healthy
Bar met verse fruitcocktails.

U Aan de rand van een dennenbos vormt
het resort een gezellig Grieks dorpje met
de typisch Griekse toegangsbogen, fleurige
straatjes en sfeervolle patio’s.
U Nieuw van april 2019: scubaduiken,
Junior Club Med-ruimte en Olea Gourmet
Lounge met lokale specialiteiten.

Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive
vakantieparken op uitzonderlijke locaties. Op maat
van levensgenieters die complete ontspanning, luxe
en privacy zoeken. Vraag naar hun aanbod, bij ons,
uw reisagent.
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canada travel by usa travel
CANADA

IJsberen wandelsafari

Droom je ervan om ooit eens ijsberen te spotten in het wild? Zet een trip naar Churchill aan de Hudsonbaai in arctisch Canada dan met stip op je bucketlist. Hier kan je al 25 jaar lang wandelsafari’s doen met
100 % kans op ijsberen.

HOOFDSTAD VAN DE IJSBEREN
Wie ooit al op safari ging, weet dat je best even de
tijd neemt. Canada Travel by USA Travel werkte
daarom enkele meerdaagse programma’s uit naar
Churchill, wereldwijd gekend als hoofdstad van de
ijsberen. In het wilde gebied van Churchill trek je
op onvergetelijke wandelsafari naar de Hudsonbaai,
thuishaven van de grootste en meest toegankelijke
ijsberenpopulatie op onze planeet. Dankzij toegang
tot exclusieve ijsberenlocaties kom je de wilde dieren
van juli tot november gegarandeerd tegen.
Churchill is trouwens een van de drie beste plekken
op aarde om het adembenemende schouwspel van
het noorderlicht te bewonderen. Het natuurfenomeen van de aurora borealis is van oudsher een inspiratiebron voor talrijke mythes en gedichten.

BELOEGA’S
Tijdens een bootexcursie ga je op zoek naar de beloega: een witte dolfijn in de Noordelijke IJszee. Met
zijn witte huid, ronde kop en korte snuit is het dier
heel makkelijk te herkennen. Beloega’s duiken tot
dieptes van wel 800 m, en vinden moeiteloos openingen in het ijs om te ademen, dankzij echolocatie.
Hierbij maken ze allerlei soorten geluiden, van laag
gebrom tot hoog gefluit. Zeelui gaven de witte dolfijn
daarom de bijnaam ‘zeekanarie’.
Beloega’s hebben geen rugvin, zo kunnen ze tot vlak
onder het pakijs blijven zwemmen. Daarbij laten
ze zich maar al te graag meevoeren door de stroming. En nieuwsgierig als ze zijn, steken ze af toe
eens hun kop boven water om te zien wat er rondom
hen gebeurt.

– 12 –

MET DE HONDENSLEE DE WOUDEN IN
Wie liever aan land blijft, kan een excursie
met een hondenslee inplannen. Ontmoet
een echte Canadese sleerijder, maak kennis
met de roedel en trek de boreale wouden in
voor een avontuurlijke sleetocht.
Ook aan boord van de Arctic Crawler ervaar
je de toendra op z’n best. Deze verhoogde
4x4-wagen neemt je veilig en comfortabel
mee doorheen het leefgebied van de ijsbeer,
koning van het poolgebied. Ontdek het veelzijdige wildlife van toendra zoals de poolvos,
ijseend en de Pacifische parelduiker.

SPOTTEN VANUIT JE LODGE
Uiteraard wil je ook vanuit je lodge ijsberen kunnen zien. In Dymond Lake Ecolodge,
enkel bereikbaar per watervliegtuig of
helikopter, kan je ze vanuit verschillende
aangepaste ruimtes spotten.
Fotofanaat? Seal River Heritage Lodge is
perfect gelegen om ijsberen te fotograferen
in adembenemende decors van sneeuw en
ijs. De locatie telt doorheen het jaar een
hoog aantal heldere nachten om het noorderlicht te fotograferen. Bovendien heb je

hier de kans om op pad te gaan met een
ervaren National Geographic-fotograaf die
je tips en tricks meegeeft.

TIP

Fotofanaat? In Seal River
Heritage Lodge kan je op pad
gaan met een ervaren National
Geographic-fotograaf.

Een verblijf in de Lazy Bear Lodge is even
uniek als je expeditie zelf. Eigenaar Wally
bouwde de lodge eigenhandig met gerecupereerde materialen. Het timmerhout
redde hij van een lokale bosbrand en de
ramen komen van een 19e-eeuwse handelspost. National Geographic Travel Magazine
benoemde de Lazy Bear Lodge trouwens tot
een van de beste in Canada.

De wildernis van Canada doorgronden?
Nichetouroperator Canada Travel by USA Travel
combineert als geen ander de meest verrassende
ideeën tot één fantastische trip. Vraag naar hun
aanbod bij ons, uw reisagent..
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caractère
BELEEFREIS CENTRAAL-PORTUGAL

Zee, zout
& kabeljauw

Amper enkele kilometers ten noorden van de mooie hoofdstad Lissabon, begint één van de boeiendste streken
van Portugal: Centraal-Portugal. Waar de oude zeevaarders de pioniers van de kabeljauwvangst waren.
Ontdek het op deze gastronomische route van Caractère.

BOHEMIAN CHIC
Naast een ongerepte kustlijn, vind je in Centraal-Portugal een cultureel patrimonium om
u tegen te zeggen. Van kloosters en paleizen
behorend tot Unesco Werelderfgoed, tot creaties van hedendaagse toparchitecten. Heden
en verleden smelten hier harmonieus samen,
duidelijk merkbaar in de plaatselijke tradities
en ambachten: hedendaagse keramiek, linnen en het fijnste porselein.
Met Caractère beleef je dit alles in kleinschalige, kwalitatieve hotels die vandaag de dag
onder de noemer ‘bohemian chic’ vallen. En
bovendien heel eco-minded zijn. Naast
het hippe concept, natuurlijke keuken en

excellente wijnen, zullen tal van originele
extraatjes je verbazen. Wat dacht je van een
kamer met een kacheltje en buitendouche?
Of wegdromen bij een knus kampvuur? Ook
de kids worden verwend: van surfhotels
waar ze ook lessen kunnen volgen, tot een
strandhotel met eigen reuze-skatepark!

Naast het hippe concept
en de natuurlijke keuken,
zullen tal van originele
extraatjes je verbazen.

8-DAAGSE SELFDRIVE
In Centraal-Portugal valt dus heel wat te beleven, en dat doe je best met de knowhow van
Caractère. Hun beleefreis ‘Zee, zout en kabeljauw’ brengt je via een gastronomische route
langs de grillige Portugese kustlijn en zijn almachtige oceaan. Een uniek programma dat
je vakantie nog nét iets anders maakt.
Ontdek de bakermat van de kabeljauwvisserij, de zoutpannen van Aveiro en de
mousserende wijnen van Bairrada. Richtprijs voor deze 8-daagse selfdrive is 719 euro
per persoon in juli en augustus, kamer met
ontbijt, huurwagen inbegrepen. Buiten het
seizoen kan het al vanaf 457 euro per
persoon.

25 jaar ervaring, sterke specialisatie en grondige knowhow. 25 jaar kwaliteit en persoonlijke service. De familiale toerismegroep Caractère kent de bestemmingen en hotels in
Zuid-Europa door en door, waardoor ze net datgene selecteren dat het beste bij uw reisprofiel past. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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TIP

De kabeljauwvisserij,
zoutpannen en mousserende
wijnen van Centraal-Portugal
ontdekken? Kies dan voor
de beleefreis ‘Zee, zout en
kabeljauw’.

hapag-lloyd cruises

Disko Bay, Groenland

EXPEDITIECRUISES

Op expeditie met
Dixie Dansercoer
Expeditiecruises naar ongerepte poolgebieden zitten duidelijk in de lift. Wegens groot succes verlengde
Hapag-Lloyd Cruises daarom de samenwerking met Vlaams poolreiziger Dixie Dansercoer en zijn echtgenote Julie Brown. In 2021 verken je samen met hen twee ontembare vaarroutes: Antarctica en Canada-Groenland.

WAAR DE INUÏT JAGEN
Je 14-daagse expeditie Canada-Groenland
start in Happy Valley-Goose Bay. Eerste
stop is het Torngat Mountains National
Park, een gebied van bijna 10.000 km² aan
spectaculaire wildernis. Een land van bergen, ijsberen, gletsjers en rendieren. Waar
de Inuït jagen en vissen, net als hun voorvaders duizenden jaren geleden.
DE BESCHAVING VOORBIJ
Hoe dieper we het noorden intrekken, hoe
verder we de beschaving achter ons laten.

Op naar de onbewoonde Button Islands en
de noordkust van Labrador, toeristisch zo
goed als onontgonnen. Bij groen licht van
de lokale haven, cruisen we verder naar de
Inuït-gemeenschap van Rigolet.
Ook Hudson Strait, vernoemd naar de
Britse ontdekkingsreiziger Henry Hudson
bulkt van de expeditieverhalen. Dat de
omstandigheden van het pakijs de verdere
route grotendeels bepalen, maakt deze ontdekkingscruise enkel nog avontuurlijker.
Walrussen zien? Een rubberboot brengt je
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vanaf Monumental Island dichterbij, met
wat geluk zelfs face to face.

GROENLAND
Daarna bereiken we de langverwachte,
westelijke kust van Groenland. Een van de
eerste stops is Qeqertarsuaq en zijn kleurrijke huisjes die rechtstreeks uit een Wes
Anderson-film lijken te komen.
In Ilulissat onthullen Dixie en Julie de oude
Inuït-nederzettingen in Sermermiut en fantastische zichten op de ijsbergen.

Ook het bijna surrealistische landschap
met langzaam voorbij drijvende ijsbergen
in Disko Bay is echt het bewonderen waard.
In Sisimut wuif je het avontuur vaarwel, en
kan je tevreden terugblikken op een goed
gevulde expeditiecruise. De ijslandschappen, fascinerende culturen en grenzeloze
vrijheid … Om nooit meer te vergeten!

EXPEDITIECRUISE NAAR ANTARCTICA
In 2021 plant Hapag-Lloyd Cruises opnieuw
een Antarctica-expeditie met poolreiziger
Dixie Dansercoer en zijn echtgenote Julie
Brown. Ze geven lezingen en zijn het aanspreekpunt voor Belgische en Nederlandse
gasten. Ook tijdens de rubberbootexcursies nemen ze een deel van de begeleiding
op zich. Een expeditiecruise van 13 dagen
van Ushuaia naar Ushuaia langs de Drake
Passage, het Antarctische Schiereiland, de
Weddellzee en de Zuidelijke Shetlandeilanden.
Met de ervaring van avonturiers Dixie en
Julie zijn deze twee expedities in de beste
handen. Hun leven is al meer dan 15 jaar
onlosmakelijk verbonden met het ontdekken van onherbergzame gebieden. In 2012

brak Dixie zelfs nog het wereldrecord van
de langste niet-gemotoriseerde expeditie
op Antarctica: 5.013 km in 74 dagen.

Met de ervaring van
avonturiers Dixie en Julie
zijn deze twee expedities in de
beste handen.

Vertrekdata met
Dixie Dansercoer
Antarctica:
13 dagen, van 2 tot 15 februari 2021
Canada-Groenland:
14 dagen, van 6 tot 20 juli 2021

Scheepsdoop
in Antwerpen
Het schip dat deze twee routes aandoet is de HANSEATIC inspiration. Een
splinternieuw expeditieschip dat op 13 oktober 2019 wordt gedoopt in Antwerpen, een unicum voor België. Uitgerust met state-of-the-art-technologie
en PC6, de hoogste ijsklasse voor passagiersschepen, is het schip uiterst
geschikt voor zowel expedities naar de poolgebieden, als voor luxecruises
naar tropische bestemmingen zoals het Amazonegebied.
De HANSEATIC inspiration is een van drie nieuwbouw-expeditieschepen van
Hapag-Lloyd Cruises. Op deze schepen word je omgedoopt tot onversaagde
ontdekkingsreiziger. Voel de poolwind door je haren, de koude nevel op je
gezicht en hoor het ijsdek kraken wanneer je op de boeg staat.

Kies voor een unieke expeditiecruise in absolute luxe. De bemanning van Hapag-Lloyd Cruises
heet je welkom aan boord. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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cosmic travel

COSTA RICA

Schatkamer
vol natuurpracht

Quetzal

Pura Vida, puur leven. Onder Costa Ricanen een populaire uitdrukking om te benadrukken wat ze zo
goed kunnen: genieten! Costa Rica – letterlijk ‘Rijke Kust’ – heeft zijn naam dan ook niet gestolen. Het land
is een onuitputtelijke schatkamer aan natuurlijke rijkdom. Een paradijs voor wie gek is op avontuur en
natuurexploratie.

SOFT ADVENTURE
Met wie beter naar Costa Rica dan met
nichetouroperator Cosmic Travel? Niet
alleen de bestemming zelf, ook de lokale
hoteleigenaars en gidsen kennen zij al 27
jaar door en door. Toen ze als pioniers in de
Benelux met deze bestemming begonnen,
dachten velen bij Costa Rica aan een plek
aan de Spaanse kust. Intussen is het land
alom gekend en weet je als reiziger dan ook
dat het veel meer in petto heeft dan een aangename strandvakantie in Midden-Amerika.
Het is ook een ideale bestemming voor wie
houdt van natuur en ‘soft adventure’, en
graag reist in alle vrijheid.

SPOT DE QUETZAL
Als je op de kaart van Costa Rica dwars door
hoofdstad San José een horizontale lijn zou
trekken, splits je het land bijna letterlijk
op in een meer en een minder toeristisch
deel. In het noorden vind je een ruimer
hotelaanbod, meer excursies en betere infrastructuur. Het zuiden is dan weer een
stuk ongerepter.
Een natuurlijk oriëntatiepunt in het noorden is de momenteel slapende Arenalvulkaan, een berg die de regio nog steeds
domineert. In Sarapiqui kan je het
natuurgebied van La Selva Biological Station
bezoeken, internationaal gezien als een van
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de belangrijkste centra ter wereld voor tropisch bosonderzoek. Vogelliefhebber? Trek
dan dieper het zuiden in naar het nevelwoud in de Savegre-vallei. Je vindt er meer
dan 200 vogelsoorten, zoals de quetzal.
Deze metaalachtig groene vogel met legendarische staartpluimen behoort volgens
veel spotters tot een van de mooiste vogels
op aarde. Liever buiten het toerisme de
natuur verkennen? Denk dan bijvoorbeeld
eens aan Piedras Blancas National Park.

SLOW TRAVEL
De ziel van Costa Rica doorgronden? Cosmic Travel neemt je graag op sleeptouw,
met welk reisgezelschap je ook op pad

Arenal-vulkaan

TIP

Costa Rica is de ideale
bestemming om op eigen ritme
te verkennen, zowel individueel
als in groep. Kies voor een
selfdrive met een huurwagen,
of voor private begeleiding
naar de meest exclusieve
natuurlodges. Reis prijsbewust,
of net buiten alle toeristische
oorden … Hoe dan ook, geniet
van het moment. Pura Vida.
Vertel ons je wensen en we
zorgen voor een programma
op maat, ver weg van de
platgetreden paden.

Kolibrie

trekt. Voor jongeren zijn er verschillende
tours met shuttlebussen, zo kunnen we
rondreizen in elkaar puzzelen aan heel
interessante prijzen. Zoals een 12-daagse
vanaf 700 euro per persoon. Ook voor families en gezinnen valt hier heel wat te
beleven: boottochten, hangende bruggen,
of wat dacht je van een nachttour op zoek
naar reptielen?
Graag in alle luxe en comfort op vakantie?
Zowel in het noorden als het zuiden kunnen we luxueuze ecolodges en exclusieve
hacienda’s aanbieden. Costa Rica leent
zich trouwens perfect voor ‘slow travel’.
Kies voor een charmante hacienda en laat
je door één bepaalde plek onderdompelen.
Ook mogelijk met private vluchten of in de
exclusiviteit van een helikopter.

Cosmic Travel biedt uitdrukkelijk niet de hele wereld aan, maar enkel en alleen Latijns-Amerika. Op die manier
houden ze hun ongeëvenaarde kennis over dit boeiende continent continu op peil. Voor een bestemming als deze
moet je echt bij hen zijn. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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interhome

HOLIDAY HOME AWARDS

Dit zijn ze:
de beste vakantiehuizen van het jaar
In Europa alleen al vind je honderdduizenden vakantiewoningen met zo’n 20 miljoen beschikbare bedden.
Raak jij nog wijs uit dat gigantische aanbod? Wij wel. Als je vertrouwde reisagent tonen we je alvast graag
deze twee vakantiehuizen van Interhome, winnaars van de Holiday Home Awards.

TENEN IN HET ZAND
Het beste strandvakantiehuis van 2018 is ‘Rocamar’ in Vilanova i
la Geltrú, op zo’n 40 km van Barcelona. Vilanova i la Geltrú is een
klein stadje met de charme van een vissersdorp. Een rustige plaats
die ook door veel kunstenaars geliefd wordt.
Uniek aan vakantiewoning Rocamar is haar locatie op 5 m van
het strand, echt iets om verliefd op te worden. De tredes van het
terras brengen je letterlijk met je tenen in het zand. ‘s Ochtends
een frisse duik in de zee? Of zachtjes wakker worden met een tas
koffie, met het kalme geruis van de golven op de achtergrond? Hier
kan je het allebei.
Het ruime vakantiehuis is geschikt voor maximaal zes personen,
telt vier leefruimtes, drie slaapkamers en twee badkamers. Vanuit
de leefruimtes en slaapkamers met balkon tuur je uit over de zee.
Alsof je de Catalaanse kust helemaal voor jezelf hebt.

SKIËN TOT AAN DE VOORDEUR
De prijs voor beste huurwoning voor wintervakanties ging dan
weer naar ‘Alpenchalets Reiteralm’, een luxueus vakantiedorp in
Oostenrijk. Je vakantiehuis ligt namelijk pal aan het skigebied, in
het bos. Met de skipiste op slechts 10 m van je huis, sta je steeds
onmiddellijk op de latten. Ook bij het verlaten van de piste, ski je
gewoon tot aan je voordeur.
Je chalet voor maximaal acht personen telt vier slaap- en drie
badkamers. Op de bovenverdieping heb je een ruime leefruimte-eetkamer met Zweedse kachel, en vanuit het panoramavenster
kijk je uit over het berglandschap. Zin in wellness na de skiuren?
Dan kan je heerlijk ontspannen in je privé hydromassage-douche,
bubbelbad en sauna.

Interhome is dé specialist in de verhuur van vakantiehuizen, met in het aanbod woningen in heel Europa. Waaronder villa’s met zwembad, chalets, appartementen en
zelfs 4.000 huizen waar je tot aan de deur kan skiën! Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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pegase

Rocamar

Lokale bijstand. Altijd.
Als ervaren reisagent werken we enkel
met kwalitatieve partners. Zoals Interhome. Enkel vakantiehuizen die aan
de strenge Zwitserse normen voldoen,
worden in hun aanbod opgenomen.
Een garantie die de vakantiehuisspecialist al meer dan 50 jaar biedt.

Rocamar

“In Spanje beseften we plots dat we de sleutel in ons vakantiehuis
hadden laten liggen. We namen contact op met het lokaal
kantoor van Interhome en er kwam meteen iemand langs met de
reservesleutel. Gelukkig, want de eigenaar was zelf op vakantie.”
Geert & Solange

Bovendien ben je ook altijd zeker van
lokale bijstand ter plaatse. Hun lokale
aanwezigheid garandeert een eenvoudige sleuteloverdracht en een persoonlijk aanspreekpunt voor hulp en advies
op bestemming, mocht dat nodig zijn.
En dat steeds 24/7.

Rocamar

Niet voor niets dus, dat een professionele jury Interhome 13 keer nomineerde in 14 categorieën tijdens de Holiday
Home Awards 2018. In zowel zomer
als winter kunnen we Interhome dus
met een gerust gemoed aanbevelen.

Alpenchalets Reiteralm

Alpenchalets Reiteralm

Alpenchalets Reiteralm

kroatië
ONZE INSIDERTIPS

10 niet te missen events
buiten het hoogseizoen
Kroatië is een populaire bestemming in juli en augustus, maar ook buiten het hoogseizoen beleef
je het land op zijn best. Van stadsfestivals voor het hele gezin, over uitdagende wandelroutes, tot
genieten van lekkere wijn … Wat dacht je bijvoorbeeld van onderstaande tien events?

1

Recreational Parenzana

2

Wings for Life World Run

4

ma 22 apr 2019
POREČ
Wandelen of fietsen op Paasmaandag? Dan is Recreational
Parenzana echt een event om naar uit te kijken. De betoverende
route, ooit gebruikt voor wijntransport, leidt je via tal van tunnels en viaducten door de mooie natuur van Kroatië.

3

zo 5 mei 2019
ZADAR
De Wings for Life World Run is een jaarlijkse, internationale
loopwedstrijd voor het goede doel, op verschillende locaties in
de wereld tegelijkertijd. In Kroatië start de run in het pittoreske
stadscentrum van Zadar, daarna loop je verder langs de mooiste
plekjes van de Dalmatische kust.

– 22 –

Internationale Climbers Meeting

vr 26 apr – za 28 apr 2019
PAKLENICA
De klimmicrobe te pakken? Tijdens het laatste weekend van
april verzamelen bergbeklimmers en hikers in de ongerepte
bergen van Paklenica. Dan wordt het Nationaal Park omgedoopt
tot een uitdagende setting voor speed climbing, klimmarathons
en andere klimsportactiviteiten.

Wine & Walk in Istrië

za 18 mei 2019
BUJE
Istrië is een prachtige wijnstreek voor levensgenieters, vooral
tijdens dit event. Tijdens de speciale wandelroute van 11 km ga
je langs de beste Istrische wijnhuizen en makers van verschillende streekproducten. De proevertjes staan alvast klaar!

5

Apsyrtides Aromatherapie Festival

za 18 – za 25 mei 2019
MALI LOŠINJ
Lošinj staat gekend als het ‘Eiland van de Vitaliteit’, dankzij de
meer dan duizend plantensoorten, hun veelzijdige aroma’s
en genezende eigenschappen. De laatste week van mei staat
het eiland volledig in het teken van aromatherapie, gezondheid en welzijn.
6

Cest is d’best Straattheaterfestival

wo 29 mei – zo 2 jun 2019
ZAGREB
Tijdens ‘Cest is d’best’ wordt het centrum van Zagreb omgetoverd tot een vrolijke wereld van circus en straattheater.
Bonter en kleurrijker dan dit wordt het hier niet. Dan mogen
clowns, straatmuzikanten, acrobaten en vuurspuwers vijf
dagen lang de baas spelen over de straten.
7

De 100 mijl van Velebit

vr 21 – zo 23 jun 2019
PAKLENICA
De Velebit Ultra Trail is zo’n wedstrijd die elke loper op zijn
palmares zou moeten hebben. Langs de kronkelende route
door de unieke natuur, ontdek je elke kilometer wel iets
nieuws. De vermoeidheid? Die ebt helemaal weg dankzij de
mooie zichten over het Velebit-gebergte.
8

INmusic Festival

ma 24 – wo 26 jun 2019
ZAGREB
The Cure, Peter Bjorn en John, Garbage en Kurt Vile & The Violators openen de Kroatische zomer tijdens INmusic Festival.
Mis het niet, want NME-magazine – toch een autoriteit in de
muziekwereld – schoof het event naar voren als dé verborgen
parel van het komende, internationale festivalseizoen.
9

Outlook Festival

wo 4 – zo 8 sep 2019
PULA
Nog niet uitgefeest na de zomermaanden? In september vind
je het beste van de dance-scene op Outlook Festival. Met maar
liefst tien podia in en rond het 150-jaar oude, verlaten fort
van Punta Christo in Štinjan. Ook de openingsavond in het
amfitheater van Pula is een gigantisch spektakel, net als de
40-tal bootparty’s in de baai.
10

HONGARIJE

6

SLOVENIË

8

ZAGREB

4

KROATIË

SERVIË

1

Visualia Festival

9

do 19 sep – za 21 sep 2019
PULA
Wie gek is op het Lichtfestival van Gent, moet in Kroatië zeker
eens naar het Visualia Festival. Voor het zevende jaar op rij
beleef je hier drie dagen lang pure magie. Zoals de verlichte
havenkranen op de scheepswerf van Uljanik, verschillende
3D-projecties in het historische centrum en tal van interactieve lichttaferelen.

10
5

2
3

7

BOSNIË
EN HERZEGOVINA

MIDDELLANDSE
ZEE
ITALIË

Kroatië: een land met een ontspannen vibe, veel rust en natuur, tradities en een authentieke sfeer. Tegelijkertijd ook modern, levendig, luxueus en trendy. Je vindt er nog talloze
plekken om helemaal tot rust te komen en het echte Kroatische leven te proeven. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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ponant

ANTARCTICA

Nathalie Michel, ©Studio PONANT

In de slipstream van de
heroïsche Belgica-expeditie

In de voetsporen treden van de beroemde Belgische ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache de Gomery?
Tussen 1897 en 1899 leidde hij de allereerste wetenschappelijke expeditie die op Antarctica overwinterde.
In 2020, ruim 120 jaar later, beleef je een onvergetelijke 10-daagse cruise langs de landmarks van de
Belgica-expeditie.

Maar geen expeditie zonder bemanning.
Tijdens deze PONANT-ervaring maak je
kennis met het reisgezelschap van de Gerlache, van matrozen tot grote ontdekkingsreizigers. Zoals Emile Danco, goede vriend
en verantwoordelijk voor magnetismewaarnemingen; George Lecointe, kapitein van
het schip en ervaren navigator; en Noorse
avonturier Roald Almundsen. Hij stuurde
de Gerlache tientallen sollicitatiebrieven
om toch maar mee te mogen. Ook de Amerikaan Frederic Cook was belangrijk tijdens
de expeditie. Een manusje-van-alles, van
dokter tot fotograaf.

LAND VAN HET ONVERWACHTE
Herontdek het ongelooflijke avontuur dat
deze helden met elkaar deelden. In een
decor van betoverende landschappen, be-

woond door indrukwekkend wildlife. Je
cruise start met de oversteek van de Drake
Passage, wellicht in het gezelschap van enkele albatrossen en Kaapse stormvogels.

jaar later. De Gerlache en de overlevende
bemanningsleden werden zo de eerste
scheepvaarders om een winter op Antarctica te trotseren.

Daarna bereiken we het witte continent,
land van het onverwachte. Even onverwacht was de dramatische gebeurtenis op
28 februari 1898, toen hun schip de Belgica
volledig ingesloten werd door het pakijs. Al
wordt gespeculeerd dat de Gerlache zich
opzettelijk liet indammen.

VLAANDERENBAAI EN
ANTWERPENEILAND
Net als de ontdekkingen en het pionierswerk van de Belgica-expeditie, legt ook
jouw Antarctica-cruise de geheimen van
dit onbewoonde land bloot. Als de weer- en
ijscondities het toelaten, ontmoet je heel
wat wildlife. Zoals ezelspinguïns, bultrugwalvissen en zeehonden. Hoogtepunten die
je eeuwig zullen bijblijven.

Hoe dan ook, onze ontdekkingsreizigers
waren intussen zo’n 15.000 km weg van
huis en konden geen kant meer op. De
groep was genoodzaakt om te wachten tot
het dichtgevroren kanaal weer opende. Wat
na 13 maanden gebeurde, eind maart een
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Onder begeleiding van ervaren gidsen bezoek je verschillende plaatsen aan wal die
belangrijk waren tijdens de historische

ontdekkingsreis. Zoals de Straat van Gerlache, de Wilhelminabaai en de eilanden van
Brabant, Luik en Antwerpen. Inderdaad,
genoemd naar onze Belgische provincies.
Andere knooppunten zijn Wiencke-eiland,
Danco-kust, Neko Harbour, Vlaanderenbaai en het Lemaire-Kanaal.

BELGICA-MOMENTEN AAN BOORD
Je cruiseschip L’Austral heeft enkele bijzondere gasten aan boord: vijf achterkleinkinderen van de Gerlache. Aan de hand van
documenten, foto’s en souvenirs vertellen
Henri, Astrid, Gauthier, Savina en Adélie
het verhaal van hun overgrootvader.

Nieuwe
schepen,
bewust
kleiner

Ook aan boord staat alles in het teken van
de eerste verkenningen van Antarctica. Met
boeiende lezingen over de Belgica-expeditie, de Heroïsche Tijd van Antarcticaverkenningen en de Koning Boudewijn-basis
in Oost-Antarctica.

Met zes nieuwe zusterschepen, de PONANT
EXPLORERS, breit PONANT een verlengstuk aan hun concept van luxueuze expeditiecruises. De eerste van deze schepen, Le
Lapérouse, heeft intussen zijn introductiejaar al achter de rug.

Adrien de Gerlache de Gomery © familie de Gerlache

Antarctica, de Belgica-expeditie achterna
Ushuaia – Ushuaia (Argentinië):
10 dagen/ 9 nachten
van 9 tot 18 februari 2020
Klaar voor de poolexpeditie van je leven?
Meer informatie bij ons, uw reisagent.

De zes EXPLORERS tellen elk slechts 92
kajuiten en suites, en combineren een
uitgekiend design met geavanceerde technologie. Ze zijn allemaal uitgerust met een
‘Blue Eye’-onderwatersalon, een unicum in
de cruisewereld. Een fabelachtig uitzicht
op de zeebodem en de weerklinkende oceaangeluiden bezorgen je een onvergetelijk
kijk- en luisterspektakel.

© Studio PONANT / Olivier Blaud

Deze PONANT-cruise
boeken?
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ponant
JAPAN

Onze favoriete
nieuwe vaarroute
met PONANT
HET BESTE VAN JAPAN
Aan boord van Le Lapérouse, eerste van de PONANT EXPLORERS
U Van Osaka naar Maizuru, 9 dagen/ 8 nachten

©PONANT – Philip Plisson

©Studio PONANT/Margot Sib

Koers zetten naar het land van de rijzende zon?
Stap in Osaka aan boord van Le Lapérouse en
kies voor een 9-daagse cruise naar het hart van
Japan. Het land van machtige samoerai en gastvrije geisha’s. Aan het begin van de reis ontdek
je de kleine Japanse stad Tamano, ooit een feodaal domein met een uniek cultureel erfgoed.
Daarna vaar je verder naar Hiroshima, dat zonder twijfel een diepe indruk zal nalaten. Hoogtepunten zijn het vredesmuseum, de koepel
van Genbaku en het schrijn van Itsukushima
met zijn wereldberoemde Torii in vermiljoenrode kleur, Unesco Werelderfgoed.
Andere memorabele momenten:
UK
 agoshima: deze kuststad is vooral gekend
voor Sakuajima, de actieve vulkaan aan de
baai. Een bezoek aan de stad toont hoe de
vulkaan en zijn bijna dagelijkse uitbarstingen er het dagelijks leven beïnvloeden.
UB
 usan: na Seoul de tweede grootste metropolis van Zuid-Korea. De dynamische havenstad is gekend voor zijn levendige straten en
prestigieuze verleden. Verken het culturele
erfgoed, de verschillende musea en boeddhistische sites, zoals de tempel van Haedong Yonggungsa.
U Sakaiminato: we nemen je mee op ontdekking door middeleeuws Japan. Verken het
kasteel van Matsue en leer het verhaal van
de samoerai, in de wieg van de Japanse mythologie.
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Osaka

Klaar voor een weergaloze expeditiecruise met
PONANT? Meer informatie bij ons, uw reisagent.

Itsukushima Torii

ponant
de sfeer van een privéjacht
in Franse flair
Van het pakijs in Antarctica tot de
lagunes van de Stille Oceaan, van
Caribische baaien tot Aziatische
kusten. PONANT bevaart de zeven zeeën al meer dan 30 jaar. Met
unieke vaarroutes en bijzondere excursies, zodat jij de schatten van de
wereld in de beste omstandigheden
kan ontdekken.
Waar andere rederijen steeds investeren in grotere en grootstere schepen, kiest PONANT bewust voor
klein en intiem. De schepen hebben
steeds een menselijke schaal, in
de sfeer van een privéjacht. Op die
manier bereik je originele en kleine
aanleghavens, waar andere schepen
niet kunnen komen. En geniet je van
een 5-sterrenhotelservice.
PONANT is de enige cruiserederij
onder de Franse vlag. Aan boord
ademt dan ook alles Franse flair, van
service, gastronomie tot design. Een
cruise-ervaring à la française.
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Travelworld

ABU DHABI

Fascinerende parel
van het Midden-Oosten
Vaak gaat emiraat Dubai met de meeste aandacht lopen, maar Abu Dhabi
is evenzeer de moeite. Waarom? We vroegen het aan verre-reizenspecialist
Lieven Bossaert, eigenaar van nichetouroperator Travelworld. Het voorbije
jaar trok hij richting de Golfstaat om er de verschillende bezienswaardigheden
te ontdekken. Hij neemt je mee naar de plekken die je echt gezien wil hebben.

SHEIKH ZAYED-MOSKEE
“Een bezoekje aan de witte Sheikh Zayed-moskee is zonder twijfel een van de
hoogtepunten tijdens je reis door Abu Dhabi. Met plaats voor 40.000 gelovigen
is het een van de grootste moskeeën ter wereld. Het verbluffende meesterwerk
telt 82 koepels, meer dan 1.000 zuilen en de grootste kroonluchter ter wereld:
15 m hoog en een dikke 12 ton.”
“Je kan de moskee volledig gratis bezoeken, zet het dus zeker op je to-dolijstje.
Kleine tip: bezoek de moskee zo vroeg mogelijk om het in alle rust te ontdekken.”

– 28 –

FABELACHTIGE KUNSTCOLLECTIES EN STRANDEN
“Op slechts 7 minuutjes van Abu Dhabi-centrum vinden we Saadiyat
Island. Met tal van tophotels van ketens als St. Regis, Rixos of Jumeirah, is het onze favoriete plek om te verblijven. In tegenstelling
tot bijvoorbeeld The Palm Island in Dubai, is Saadiyat een natuurlijk
eiland, bekend om zijn prachtige, uitgestrekte zandstranden. Hier
zwemmen dolfijnen gewoon voorbij en broeden schildpadden hun
eitjes uit.”
“Met een fantastische golfbaan met 18 holes is Saadiyat ook hét eiland voor verwoede golfers. Eerder een cultuurfanaat? Het Louvre
Abu Dhabi herbergt een van de mooiste kunstcollecties ter wereld.”

DUURSTE HOTEL TER WERELD?
“Met een prijskaartje van 3 miljard dollar is het indrukwekkende
Emirates Palace een van de duurste hotels ter wereld. De populaire
bezienswaardigheid is opgebouwd als een waar Arabisch paleis.
Met 100 hectare aan tuinen, 1.002 kroonluchters en een overdosis
goud, marmer kristal en mozaïeken kom je echt ogen tekort. Voor
een bezoek hoef je hier niet te verblijven, een groot deel is gewoon
vrij te bezichtigen.”

TIP

Ontdek veelzijdig Abu Dhabi op slechts
6 ½ uur vliegen van Brussel, dankzij de
dagelijkse vluchten van Etihad Airways.

YAS ISLAND: PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
“De nummer 1 entertainmentbestemming van Abu Dhabi? Yas Island! Hier verveel je je nooit. Plezier voor het hele gezin in onder
andere Ferrari World, Warner Bros Studios en Yas Waterworld. Of
ga naar Yas Marina Circuit, het vaste decor voor de jaarlijkse F1 Abu
Dhabi Grand Prix. Wie houdt van shoppen, moet eens langs Yas
Mall: het grootste winkelcentrum van Abu Dhabi.”
ONTDEK DE WOESTIJN IN STIJL
“Maar daar stopt het niet. Er is nog zoveel meer te ontdekken in Abu
Dhabi. Flaneer op de 7 km-lange Corniche-boulevard, breng een
bezoekje aan het traditionele Abu Dhabi Heritage Village of ontdek
de autocollectie van de sjeik in het nationale automuseum. Nog een
aanrader? Al Ain en zijn eeuwenoude forten, archeologische vindplaatsen, prachtige oases en andere Unesco Werelderfgoedsites.”
“Natuurlijk is een bezoek aan Abu Dhabi niet compleet zonder een
tripje door de woestijn. Een verblijf in het luxueuze woestijnresort
Qasr Al Sarab maakt het extra glamoureus.”

Travelworld is al meer dan 30 jaar dé referentie op vlak van verre bestemmingen. Het werd zelfs drie jaar op rij bekroond als beste touroperator voor verre reizen. Vraag naar
hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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air mauritius
MAURITIUS

One Eye & La Passe:
de legendes van de Indische Oceaan
W

ie Mauritius zegt, denkt aan exotische luilekkervakanties en honeymoons. Maar
het eiland biedt ook een waaier aan sportmogelijkheden voor wie graag wat
actiever geniet. Hét paradijs voor kitesurfen, windsurfen en duiken. Pak je
zwembroek en trotseer de golven!

PASSAATWIND
In de lagune aan schiereiland Le Morne, in
het zuidwesten van Mauritius, is het rustig en kalm. Kinderen kunnen veilig in het
water spelen en beginnende surfers kunnen hun plank meester worden in de beste
omstandigheden. Om de hoek heb je ook
uitdagende spots waar ervaren waterratten
hun grenzen kunnen verleggen. Zoals de legendarische surfspot One Eye, een van de
meest holle golven ter wereld. En dit allebei
op wandelafstand van je resort.
“Zou ik morgen kunnen surfen?” Dat hoef
je je op Mauritius dankzij de passaatwind
nooit af te vragen. Dit natuurverschijnsel
zorgt tussen mei en september – in de Mauritiaanse winter – voor een constante, zuidoostelijke wind. Met een vaste windsnelheid,
steeds tussen de 15 en de 25 knopen, heb je
hier ideale kitecondities.

gesloten in juli en augustus, de beste periodes zijn oktober-december en maart-april.

SURFMATERIAAL
Zin in een watersportvakantie op Mauritius? Luchtvaartmaatschappij Air Mauritius
verzorgt in het zomerseizoen op maandag,
woensdag en vrijdag directe vluchten vanuit
Amsterdam en dagelijks vanuit Parijs. Uiteraard kunnen we ook aantrekkelijke tarieven
aanbieden voor een vertrek vanuit Brussel
via Amsterdam of Parijs.
Het transport van je surfmateriaal? Geen
punt. Alles tot een lengte van 200 cm en onder 23 kg valt onder gewone bagage. Zonder
extra kosten als je het aantal stuks bagage
per persoon niet overschrijdt. Wie slim inpakt, pakt dus zonder zorgen zijn kitesurfboard mee!

“Surfin’ is the only life
The only way for me”
– The Beach Boys, Surfin’
MEELIFTEN MET DE STROMING
Een andere schitterende maritieme omgeving is die van Mauritius’ zustereiland
Rodrigues. Met prachtig in stand gehouden
duikspots, te danken aan een verlichte minister van milieu, zelf een fervent duiker. Bekendste plek is misschien wel La Passe, met
zijn honderden koraalsoorten en zeedieren
als roggen, schildpadden, witpuntrifhaaien
en jack fish.
Jack fish zwemmen in roterende scholen,
het zijn precies onderwatertornado’s. Ook
een unieke duikervaring in La Passe: meeliften met de stroming. De duikspots zijn
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Al sinds 1967 brengt Air Mauritius de
rest van de wereld in verbinding met
Mauritius. De luchtvaartmaatschappij
bedient intussen 24 regionale en internationale bestemmingen. Meer dan enkel een airline, wil Air Mauritius vooral
een ambassadeur zijn voor het eiland.
Hun kwaliteitsservice, zowel aan land
als in de lucht, werd al meermaals beloond op de World Travel Awards als
Leading Airline. Vraag ernaar bij ons,
je reisagent.

destination green
KANAALEILANDEN

Mediterrane mix van
Britse traditie en Franse charme

e dichtstbijzijnde ‘exotische’ be- ciëren, hij voltooide er zelfs zijn meesterstemming buiten de EU ligt in … werk ‘Les Misérables’. Tijdens zijn ballinghet Kanaal. Op de Kanaaleilan- schap op Guernsey beschreef hij ze zelfs als
den Jersey en Guernsey, privé-eigendom “stukjes Frankrijk die in zee vielen en door
van de Britse Kroon, huist een totaal an- Engeland werden opgeraapt”.
dere wereld. De eilanden waren steeds de
inzet voor het eeuwenlange conflict tussen
8-DAAGSE COMBINATIEREIS
de Engelsen en de Fransen. Wat talloze
Kennismaken met de veelzijdigheid van
sporen achterliet.
deze twee eilanden? Dan is de 8-daagse
combinatiereis ‘Cliff & Town Experience’
van Destination Green zeker iets voor jou.
VICTOR HUGO’S BALLINGSCHAP
Vanuit Rotterdam vlieg je rechtstreeks naar
Jersey en Guernsey worden vaak in één
Guernsey. Je verblijft er vier nachten in Hoadem genoemd. Toch hebben de eilanden
tel Saints Bay met zijn spectaculaire ligging
elk een totaal verschillend karakter. De
op de meest zuidelijke klif van het eiland.
authentieke eilandsfeer vind je op Guern- Ook aan lekker eten zal het hier niet ontsey en in hoofdstad Saint Peter Port. Een
breken, chef des huizes Alshraf Elsergany
hartveroverend, pittoresk stadje. Op Jersey
werkte nog samen met Gordon Ramsey.
heerst eerder een mondiale sfeer, zeker
in hoofdstad Saint Helier met zijn groot- Op dag 5 neemt een ferry je mee naar Jersteedse allure. Naast het opsnuiven van de
sey, waar je verblijft in Hotel The Inn, een
rijke geschiedenis, kan je op de Kanaaleilan- comfortabel en stijlvol boetiekhotel in Saint
den heerlijk wandelen en fietsen.
Helier. De uitstekende kwaliteit van dit hotel werd door de Britse toeristische dienst
Ook Victor Hugo wist de eilanden te appre- zelfs bekroond met een Gold Award.

D
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De terugvlucht brengt je dan terug naar
Rotterdam. Nog niet genoeg van de
Kanaaleilanden? Kies dan voor een verlengd
verblijf op Sark. Het eiland werd als eerste
gekroond tot Dark Sky Island dankzij zijn
prachtige sterrenhemel.

ENGELAND

ALDERNEY
GUERNSEY

HERM
SARK
JERSEY

FRANKRIJK
Destination Green is gespecialiseerd in groene
bestemmingen. Zin in Canada, Denemarken, Faroer,
Finland, Groenland, Ierland, IJsland, Noorwegen,
Soa Tomé & Principe, Verenigd Koninkrijk of Zweden?
Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

polen
CITYTRIP WROCŁAW

Verkozen tot beste Europese
bestemming van 2018

Wrocław werd in Brussel verkozen tot Best European Destination 2018. Een titel die de Poolse stad wegkaapte voor de neus van populaire steden als Bilbao, Milaan, Athene, Budapest, Lissabon, Praag, Parijs,
Wenen en Amsterdam. In 2016 was Wrocław bovendien Culturele Hoofdstad van Europa. Twee goede
redenen dus om in te zoomen op deze onontdekte parel, ook wel het Poolse Venetië genoemd.

PITTORESKE HANZESTAD AAN DE ODER
Wrocław is een oude Hanzestad met de Via
Regia en de Barnsteenroute toen als belangrijke handelsroutes. Dwars door de stad
stroomt de Oder. Lopers en fietsers maken
dankbaar gebruik van de heraangelegde
boulevards langs de rivier, inwoners en bezoekers verzamelen er op zomeravonden.
De pittoreske eilandjes in de Oder zijn met
elkaar verbonden via voetgangersbruggen.
Vandaag is Wrocław een sfeervolle studentenstad. Zowel in de winter als in de zomer
huist hier een gezellige sfeer. Met veel beweging in de bars en restaurantjes, zowel op
de markt als in de straten errond. Drink een
lokaal biertje in Spiż, de eerste mini-brouwerij van Polen. Nota bene in de kelder van
het stadhuis. Ook qua eten zit je hier goed,
van traditionele gerechten tot de bewuste
keuken van de vele hippe, veganistische
bars die de stad rijk is.

TIP

Vlieg met LOT Polish Airlines
in 4 uur tijd naar Wrocław,
via Warschau. Rechtstreeks
vliegen kan ook, met Ryanair
vanuit Charleroi. Of waarom
geen autovakantie om Wrocław
met Krakau te combineren
en onderweg een bezoek aan
Auschwitz te brengen?

MEI ‘68?
Ook voor gezinnen is Wrocław een leuke
bestemming. Zo word je op verschillende
straathoeken en pleintjes verwelkomd door
een van de meer dan 350 bronzen kabouterbeeldjes. Ontzettend leuk om er onderweg
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zo veel mogelijk te tellen. De kabouters van
Wrocław eren het Poolse anticommunistische Oranje Alternatief. Een verzetsbeweging die op zijn beurt weer refereert naar
de Nederlandse en Belgische kabouterbeweging en de mei ‘68-revolte.

CULTURELE HOOFDSTAD 2016
In Wrocław is cultuur koning. De stad was
in 2016 Culturele Hoofdstad van Europa
en blijft investeren in een steengoed cultureel programma. Check de concertzalen,
bezoek met je kids de exotische vissen en
reptielen van het Afrykarium en leer alles
over water in Hydropolis. Wrocław onbekend? Kan, maar het is er te leuk om het
onbemind te laten.

Kom langs in Polen, en ontdek jouw reisverhaal.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

maxitours
ROEMENIË

Het Vlaamse tintje
van Transsylvanië
Sucevita-klooster in Boekovina

Sinds 38 jaar is MaxiTours de referentie voor reizen
in Roemenië. Hun gepassioneerd team trekt elk
jaar rond in dit geweldige land om exclusieve
programma’s uit te kiezen en te creëren. Vraag

Het kasteel van Dracula in Bran

ernaar bij ons, uw reisagent.

Gefascineerd door Unesco Werelderfgoed? Dan moet je écht op deze 8-daagse rondreis naar Roemenië.
De beschilderde kloosters van Boekovina, de middeleeuwse citadel van Sighișoara en tal van kastelen en
forten doen bij menig cultuurliefhebber het hart sneller slaan. Dat hier ook een stukje Vlaamse geschiedenis mee gemoeid is, doet dat des te meer. In het najaar is Roemenië zelfs het gastland van Europolia 2019.

VLAANDEREN IN ROEMENIË
In de 12e eeuw werd Transsylvanië gekoloniseerd door de Saksen. Doorgaans wordt
aangenomen dat het vooral Duitsers waren
die zich hier vestigden. Dat klopt, maar in
die periode verhuisde ook een belangrijke
minderheid ‘Flandrenses’ – Vlaamse boeren en handelaars – naar Transsylvanië.
Op uitnodiging van de Hongaarse koning,
zowaar.
Tot op vandaag zijn hier nog steeds Vlaamse
sporen terug te vinden. Zo verwijst het dorp
Bărăbanț rechtstreeks naar Brabant, en zijn
er heel wat Roemeense gezegden die zinspelen op Vlaanderen of Vlamingen.

SIXTIJNSE KAPEL VAN HET OOSTEN
Benieuwd naar de historie van de Saksische
kolonisten, en de voormalige thuissteden
van deze vergeten Vlamingen? Een van
de belangrijkste nederzettingen is Sibiu.

Bezoek er de middeleeuwse binnenstad en
de Brug der Leugens, de eerste gietijzeren
brug van Roemenië. Volgens de legende zou
die instorten als je op de brug een leugen
vertelt.
In Sighișoara bezoeken we de citadel, geklasseerd als Unesco Werelderfgoed. Een
bezoek aan de klokkentoren, overdekte
trappengang, kathedraal, steegjes en stadsmuren, dompelen je helemaal onder in de
historische sfeer.
Zin in nog meer Unesco Werelderfgoed?
Dan mag je de beschilderde kloosters van
Boekovina zeker niet overslaan. Zoals de
kloosters van Moldovița en Voroneţ, bijgenaamd ‘de Sixtijnse kapel van het Oosten’.

GROOTSTE GEBOUW VAN EUROPA
Andere hoogtepunten op deze rondreis zijn
het kasteel van Dracula in Bran en een rondleiding door de middeleeuwse stad Brașov.
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We sluiten af met een panoramische tour
in Boekarest. Welke toppers je hier ontdekt? Het oude Koninklijk Paleis (nu een
kunstmuseum), het Revolutieplein en het
Parlementspaleis: het grootste gebouw van
Europa.

Vertrekdata Rondreis
Roemenië
(ook individueel mogelijk)
Het verrassende Transsylvanië ontdekken op 8-daagse groepsreis? Dan
kan je aansluiten op volgende vertrekdata: 19 mei, 2 jun, 18 aug en 8 sep 2019.
Wie liever op eigen houtje op pad gaat,
kan dit programma ook als individuele fly and drive inplannen. Vraag ons
vrijblijvend naar meer informatie.

holland america line
GRIEKENLAND

Je eigen odyssee
door oude keizerrijken

ergens anders dan in oudGriekse stadsstaten als Sparta,
Athene en Troje komt de geschiedenis zo sprekend tot leven. Tijdens deze
Middellandse Zee-cruise maak je in 11
dagen tijd je eigen odyssee. In de voetsporen van epische helden.

sche Spelen. Tot op vandaag wordt hier de
olympische fakkel ontstoken en in estafettevorm naar de openingsceremonie gebracht.
En met de uitleg van de gids over de tempels,
zuilengangen en standbeelden die er ooit
stonden, vult je verbeelding de gaten in de
ruïnes op.

EEUWENOUD OLYMPIA
Je cruise vertrekt vanuit uit de Italiaans-Etruskische stad Civitavecchia,
makkelijk bereikbaar vanuit Rome. En even
makkelijk te combineren met enkele dagen
aan de Italiaanse kust of een korte verkenning van de eeuwige stad. Daarna vaar je
richting de haven van Katakolo, aanloophaven aan de Peloponnesos. Het schiereiland
was in de oudheid van groot belang wegens
Sparta, de grote aartsrivaal van Athene.
Tijdens de verschillende excursies door de
Peloponnesos zal je de Spartaanse greep op
dit gebied verschillende keren voelen.

KONING AGAMEMNON
Geen modernere metropool te bedenken
die meer doordrenkt is van mythes dan
Athene. Van de Tempel van Poseidon tot het
Parthenon, eeuwig symbool van de westerse
beschaving. Athene is al eeuwenlang een
trekpleister voor avonturiers en classici.

Eerste stop is Olympia, 2.000 jaar geleden
de geboorteplaats van de huidige Olympi-

Vanuit Piraeus bezoek je het beroemde
Kanaal van Korinthe dat een verbinding

N
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vormt binnendoor, tussen de Ionische en
de Egeïsche Zee. De maritieme straat is 6,5
km lang en slechts 21 m breed, begrensd
door de bijna loodrechte oeverwanden van
51 m hoog.
Volgende stop is het oude Korinthe zelf. De
ruïnes in dit gebied zijn een mengsel van
een oud-Griekse én een Romeinse stad, gebouwd door Julius Caesar himself. Vandaag
vind je hier nog enkele goedbewaarde tijdscapsules zoals de Fontein van Peirene en de
Tempel van Apollo. De ruïnes van Mycene
tonen je op hun beurt de monumentale
macht van Koning Agamemnon. Hij voerde
het bevel over het grootste deel van de Peloponnesos en was met het meeste oorlogsschepen ook ‘koning van de zee’.

FIRST LADY IN MYKONOS
Een van de meeste bezochte eilanden van de
Griekse Cycladen is Mykonos, een gekende
magneet voor rijke zakenmensen en royalty’s. Onder andere bij Amerikaans first lady
Jackie Kennedy stond het eiland hoog op het

Aan boord van de
Koningsdam

lijstje met favoriete vakantiebestemmingen.
Misschien wel omwille van de eenvoudige
schoonheid van de Griekse windmolens. De
witgekalkte huisjes lijken zich aan de heuvels vast te klampen. Het zijn charmante
plekjes, blootgesteld aan de zeelucht.

HET THEATER VAN ELTHON JOHN
Kusadasi in Turkije is de toegangspoort tot
een van de meest legendarische steden uit
de oudheid: Efeze. Dat dit ooit het kloppend hart was van onderwijs en cultuur,
getuigen de overblijfselen van de imposante
Celsus-bibliotheek. In de nissen van de binnenmuren werden hier duizenden rollen en
manuscripten bewaard.
Of trek naar het Theater van Efeze, dat
vandaag nog steeds in gebruik is. Onder
andere Ray Charles, Elton John en Bryan
Adams gaven hier al het beste van zichzelf.
Een laatste hoogtepunt is een bezoek aan
de ruïnezuilen van de Tempel van Artemis.
Ooit de grootste tempel van de oudheid en
een van de zeven wereldwonderen.

Atlantis. We zullen het wellicht nooit zeker
weten … Wat wel zeker is: op Santorini kan je
doen zoals Griekse wijngod Dionysus: proeven van de heerlijke wijnen van het eiland.

Hoe kan je beter de wonderen van de
antieke wereld verkennen dan met rederij Holland America Line? Het splinternieuwe schip de Koningsdam is de
eerste van de Pinnacle-klasse. De Koningsdam combineert 21e-eeuwse elegantie met nautische traditie, in met
licht overspoelde ruimtes en nieuwe
eet- en entertainmentgelegenheden.
Zo brengt de B.B. King Blues Club de
beste muziek uit Memphis naar zee,
en ontdek je samen met BBC Earth de
wonderen der natuur ook aan boord.

TIP

Kusadasi in Turkije is de
toegangspoort tot een van
de meest legendarische steden
uit de oudheid: Efeze.

ATLANTIS?
Honger naar meer? Ook in Rhodos wacht je
een fascinerende mix van geschiedenis en
bouwkunst. Zoals de Akropolis in het zuidelijke dorpje Lindos, wellicht al bewoond door
de Minoïsche beschaving rond 2.000 v. Chr.
Kers op de taart tijdens je cruise door de Cycladen is Santorini. Het eiland staat gekend
om zijn caldera: een komvormige krater, gevormd door een vulkaanuitbarsting. Volgens
sommige theorieën zou dit wel eens de locatie kunnen zijn van de verloren beschaving
Cruisen is meer dan een reisschema. Holland America Line blijft trouw aan de tijdloze elegantie van het oceaanreizen. Vanaf het moment dat je aan boord stapt van
hun ruime, middelgrote schepen, merk je het verschil. Klassieke scheepslijnen, een fraai interieur en de warme, gastvrije service die deze rederij zo typeert. Vraag naar hun
aanbod bij ons, uw reisagent.
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footprints

OOST-AFRIKA EN MAYOTTE

Strand én safari: combineer
ontspanning en avontuur in één reis

en safari met strandverlenging was nog nooit zo populair. De nieuwe
Afrika-brochure van specialist Footprints pakt daarom uit met de uitbreiding
van de Safari Collection. Met de exotische strandverlengingen in de Indische
Oceaan van deze experts kruiden we je reis met een combinatie van strand en safari.

E

NOG NIET NAAR HUIS?
Op safari in Oost-Afrika: het staat wellicht
ook op jouw bucketlist. Je droomt ervan
om de Big Five te spotten op de Afrikaanse
vlaktes. Om de daverende Grote Trek van
de wildebeest in Masai Mara in Kenia van
dichtbij mee te maken. En het moment dat
Mount Kilimanjaro koraalrood kleurt, wil
je voor geen goud missen. Uiteraard mag
ook een bezoek aan het Serengeti National
Park niet ontbreken, het oudste wildpark
van Tanzania.
Na je avontuurlijke safari, hoef je nog niet
meteen naar huis. Steeds meer reizigers
kiezen vaker voor een verlengd verblijf op
een tropisch strand. Een strandvakantie
in Diana Beach bijvoorbeeld, volgens locals het mooiste strand van Kenia. Ook
populair na een safari in Tanzania is een
strandverlenging in het groene Zanzibar.
Maar er zijn nóg mogelijkheden!
NIEUW: PARADIJSELIJK MAYOTTE
Nood aan relaxen op een nog te ontdekken paradijselijk eiland? Dan raden we
graag Mayotte aan, nieuw in het aanbod
van Footprints. Mayotte is het meeste
zuidelijke eiland van de Comoren en staat
plaatselijk gekend als een topplek voor
wandelingen langs dromerige vergezichten over de baaien.
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Het eiland is een ware droombestemming
in de Indische Oceaan en ligt dichter bij
het Afrikaanse vasteland dan de Seychellen, Mauritius en Réunion. Via vluchten
vanuit Nosy Be kan je Mayotte vlot combineren met het naburige Madagaskar. Of
met Kenia en Tanzania vanuit Nairobi, of
zelfs met Réunion via Air Austral.
UNIEK NATUURFENOMEEN
Een van de belangrijkste bezienswaardigheden in Mayotte is het dubbele koraalrif. Het rif creëert een uitzonderlijk
afgeschermde en kalme lagune. Dit uniek
natuurfenomeen is zelfs zodanig goed
beschut tegen het natuurgeweld van de
oceaan dat het al miljoenen jaren lang een
dankbare voedingsbodem vormt voor haar
heel specifieke fauna en flora. Een soort
natuurlijk aquarium.
Wat je in Mayotte ook niet mag missen
is de bultrugwalvis. Hier zie je zelfs van
dichtbij hoe dit gigantische zeezoogdier
haar pasgeborene de eerste levenslessen
bijbrengt. Ook leven hier zeeschildpadden
en verschillende dolfijnsoorten. Zwemmen met dolfijnen is trouwens een niet
te missen programmapunt.

pegase

MADAGASKAR

Het Rode
Eiland
Zin in een strandverlenging met een
vleugje natuur? Madagaskar is de rijzende
ster, wat dat betreft. Uniek aan het ‘Rode
Eiland’ is dat 90% van de fauna en flora
nergens anders ter wereld voorkomt. Denk
bijvoorbeeld aan de verschillende soorten
maki’s, fretkatten en kikkers die je in het
wild enkel hier aantreft.

CATAMARAN-CRUISE
Eiland Mayotte als Robinson Crusoebestemming in alle comfort ontdekken?
Dan heeft een 8-daagse catamaran-cruise
alle troeven in handen voor een bijzondere
belevenis. Ga op verkenning rond Mayotte
of kies voor een tocht naar een van de zustereilanden Les Glorieuses of Mohéli. Kapitein Patrick en gastvrouw Gwen zorgen
dat je aan boord niets tekortkomt.

In het nationaal park van Andasibe vind je
naast een boeiend regenwoud ook een fascinerende dierenwereld en inheemse vegetatie. Een fervent natuurliefhebber? Trek dan
zeker naar het noorden van Madagaskar. De
grote contrasten van de op zeer korte tijd
veranderende natuur doen je ongetwijfeld
versteld staan.

De comfortabele catamaran ‘Alamanda’s
Boat’ beschikt over vier tweepersoonskajuiten met badkamer en toilet. En dankzij
de kajaks, duikvinnen en snorkelmateriaal
aan boord, heb je alles ter beschikking om
de natuurlijke zwembaden en koraalriffen
te verkennen.

Ook als je op zoek bent naar bijzondere
verblijven, dan hebben we voor jou enkele
pareltjes van lodges in petto. Zo zijn de 14
villa’s van Time + Tide Miavana volledig
omringd door zandstranden en koraalriffen. Tsara Komba Luxury Beach & Forest
Lodge is dan weer een exclusief ecohotel
met authentieke charme.

TIP

Combineer een rondreis op
Madagaskar met een safarireis
in Kenia en een catamarancruise langs Mayotte:
3 exclusieve en onvergetelijke
reiservaringen!

Belgische touroperator Footprints is gespecialiseerd in het
organiseren van individuele kwaliteitsreizen op maat. Dankzij hun
jarenlange ervaring en grondige knowhow ontdek je het allerbeste
van jouw bestemming. En koppel je een onvergetelijke safari
naadloos aan een zorgeloos strandverblijf. Vraag naar hun aanbod
bij ons, uw reisagent.
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celebrity cruises
CELEBRITY EDGE, REGELRECHT UIT DE TOEKOMST

De Burj al Arab van
de Middellandse Zee

Als je inspiratie zoekt over cruises, gaat het je wellicht vooral om de bestemming waar je naartoe vaart.
Info over je cruiseschip komt pas in de tweede lijn. Maak deze keer een uitzondering en laat je verbijsteren
door de Celebrity Edge, het cruiseschip dat de ontdekking van de wereld voorgoed zal veranderen. Architect Tom Wright, ontwerper van de Burj al Arab, bracht het schip van zijn tekentafel naar de zeven zeeën.

CONVENTIE OVER BOORD
Een doorbraak in modern, luxueus reizen. Zo kan je de Celebrity Edge echt wel
noemen. Als eerste van een revolutionaire
klasse van schepen, gooit het nieuwste
schip van Celebrity Cruises de conventie
helemaal over boord. Uitgangspunt van het
design is de naar buiten gerichte indeling,
volledig gefocust op de zee en je bestemming.
ÉÉN MUST: GÉÉN ERVARING
De rederij stelde een team samen van de
beste designers ter wereld. Kopstukken
van dit select gezelschap zijn de wereldberoemde interieurdesigner Kelly Hoppen en
Tom Wright, architect van de legendarische
Burj al Arab in Dubai.
Naast het kunnen voorleggen van een
indrukwekkend portfolio, mochten de
ontwerpers uitdrukkelijk géén ervaring
hebben met cruiseschepen. Het ontwerp
dat tot stand kwam vertrok op die manier
niet van traditionele cruise-stereotypes.
Wat resulteerde in een baanbrekend concept van technologisch pioniersschap en

strak design. Bij elk element gingen ze tot
de ‘leading-edge of possibility’, het uiterste
van het mogelijke. De naam voor dit unieke
schip lag dus voor de hand. Celebrity Edge.
Er was geen andere optie.

ZWEVENDE ONTMOETINGSPLAATS AAN
STUURBOORD
Dé belichaming van dit nieuwe cruiseconcept is de Magic Carpet: een aan de
buitenkant van het schip zwevend platform.
Afhankelijk van aan welk dek de spectaculaire ruimte zich positioneert, transformeert de Magic Carpet het dek aan
stuurboord tot een compleet nieuwe
ontmoetingsplaats. Helemaal bovenaan,
op het dak van het schip, verandert het
platform in een elegant dakterras voor een intiem diner in open lucht, ‘Diner on the Edge’.

stemming. Zo zit je ook aan boord al meteen
in poleposition om je vakantieomgeving te
ontdekken. Een luxueuze ruimte met adembenemende zichten op zeeniveau.

MEDITERRANE TOPSTEDEN
Eerder dit jaar begon de Celebrity Edge aan
zijn openingsseizoen. Deze zomer vaart het
schip voor het eerst op de Middellandse Zee
en bezorgt het je een verrassende beleving
van de mediterrane topsteden. Als het culturele mekka van de Middellandse Zee mag
Rome niet ontbreken. Wereldwijd kunnen
slechts een handvol steden een even goed
bewaard patrimonium voor de dag leggen.
Na Rome cruise je verder naar onder andere
Napels, Firenze, Monte Carlo en Barcelona.
Buitengewoon op zee, bijzonder aan land. Celebrity
Cruises vaart naar meer dan 300 bestemmingen

Op dek 14 verlengt het plateau de pool area
tot de place to be voor adembenemende
vergezichten en livemuziek. Enkele verdiepingen lager zorgt het zwevend platform
voor een ‘al fresco’ lunch, en op dek 2 wordt
het de letterlijke toegangspoort naar je be– 38 –

over alle zeven continenten. Hun onderscheidende
mix van stijlvol design, culinair genieten, luxueuze
accommodatie, en intuïtieve service bezorgt de
rederij jaarlijks verschillende awards. Vraag naar
hun aanbod bij ons, uw reisagent.

royal hotel sanremo *****
ITALIË

Ligurische keuken
van de thuiskomst

Ligurië ligt dan wel langs de Middellandse Zee, de lokale keuken draait verrassend
genoeg niet om vis of zeevruchten. Vooral verse groenten zijn het hoofdingrediënt in dit
stukje Italië. Exclusief 5-sterrenhotel Royal Hotel Sanremo werkte samen met Med Food
Lab een gastronomische tour uit om duimen en vingers bij af te likken. Verken met hen
de verrassende smaken van de ‘cucina del ritorno’: de keuken van de thuiskomst. Een
bijnaam te danken aan de Ligurische matrozenvrouwen die hun mannen na maanden
op zee verwelkomden met lekker eten.

RASECHT PROEFHUIS
Een gastronomische tour door het oude
centrum van Sanremo, het is wellicht de
beste manier om de Ligurische keuken
te ontdekken. De karakteristieke smalle
straatjes en steegjes – hier ook wel ‘caruggi’ genoemd – vormen het decor van
deze verrassende ervaring. Je ontmoet er
de families die de geheimen van de lokale
specialiteiten al generaties lang bewaren.
Doe je tegoed aan focaccia, sardenaira,
pesto … En proef meteen wat deze eetcultuur ook binnen Italië zo anders maakt.
Bij lekker eten hoort uiteraard lekkere
wijn. We organiseren graag een lokale
wijnproeverij in een unieke ‘enoteca’. Een
rasecht proefhuis, gespecialiseerd in de
voornaamste Italiaanse wijnen en likeuren.
De gastheer ontkurkt met plezier enkele
flessen die je door de verschillende regio’s
van heel Italië gidsen. Proef bijvoorbeeld

de Ligurische DOC-wijn Dolceacqua, de
lievelingswijn van Napoleon.

POPULAIR ONDER KONINGSHUIZEN
Sanremo zelf is vooral bekend om zijn
mooie kustlijn, wat dan ook al eeuwen
populair is onder internationale koningshuizen en beroemdheden van over de hele
wereld. Maar bovenal is de stad een plek
die echt kan verrassen. Zo is het oude
centrum bijvoorbeeld een onverwachte
ontdekking.
De verscholen herenhuizen en kerken
dompelen je helemaal onder in de historische sfeer van de stad. Wanneer het
over het middeleeuwse hart van de stad
gaat, hebben locals het over ‘La Pigna’: de
dennenappel. Een bijnaam die verwijst
naar de oude stadsdelen die zich rond de
heuvel krullen, in de vorm van de schubben van een dennenappel.
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Harmonie en elegantie
Royal Hotel Sanremo is de ideale uitvalsbasis om de geneugten van Ligurië
te ontdekken. Hier verblijf je op wandelafstand van het strand, maar ook
het stadscentrum met zijn beroemde
art-nouveaucasino is niet ver weg.
Het exclusieve 5-sterrenhotel is
een lust voor alle zintuigen. Het ligt
midden in een subtropisch park van
16.000 m²: een weelderige omgeving
die je omringt met al het moois dat de
natuur in petto heeft.
Van de 127 kamers en exclusieve suites, pikken we er graag de Junior Suites
Deluxe uit op de penthouse-verdieping. Pure harmonie en elegantie, met een gepersonaliseerd
design. En uitkijkend over de Middellandse Zee. Kortom, een hoogstaande melange van royaal comfort,
persoonlijke service en de grandeur
van weleer.

Royal Hotel Sanremo staat voor 5-sterrenluxe,
comfort en Italiaanse verwennerij in een prachtige,
zonovergoten omgeving. Vraag ernaar bij ons,
uw reisagent.

TIP

Je kan het privéresort ook in zijn geheel afhuren, met conciërgeservice. Ideaal voor een trouw of
huwelijksverjaardag in familiale kring. Het domein heeft zelfs een eigen trouwkapel.
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masseria antonio augusto
PUGLIA

Italiaans charmehotel
met Belgisch design

Masseria Antonio Augusto verenigt het beste van Italië met België. In hartje Puglia, tussen de wijngaarden
van Salento en barokke kunststad Lecce. Dit luxueus toevluchtsoord in de hak van Italië is de jeugddroom
van Antonio ‘Tony’ Vetrugno, die na 60 jaar terugkeerde naar vaderland en moedertaal.

OOIT TERUG NAAR ITALIË
Augustus 1955. De 9-jarige Antonio verlaat
Italië en volgt zijn ouders naar Limburg,
waar zijn vader een job had aangenomen
als mijnwerker. Het is ruim 60 jaar geleden,
maar Antonio (nu 72) herinnert het zich alsof het gisteren was.
“Ik stapte met lege handen op de trein in
Lecce, en kwam met blote voeten aan in
het station van Luik. We kregen te maken
met racisme, want als Italianen moesten
we extra hard ons best doen. Ik leerde hard

“Oude gebouwen met een ziel,
ik heb er een zwak voor.”
Antonio Vetrugno

werken en beloofde mijn vader ooit naar
Italië terug te keren. Als succesvolle zakenman, om er iets neer te zetten voor de regio
van mijn roots.”
Al op jonge leeftijd begon hij vakanties te
organiseren, onder andere voor Italiaanse
en Turkse mijnwerkers naar hun vaderland.
In 1998 kocht hij een vakantiehuisje in zijn
geboortestreek.

GEBOUW MET EEN ZIEL
Het gebouw, een oude bloemenmarkt, betoverde hen onmiddellijk. Zijn droom, hier
een masseria uitbaten, kon hij drie jaar geleden eindelijk waarmaken. “Grondige renovaties waren broodnodig, maar ik wilde
hier koste wat kost iets moois van maken.
Oude gebouwen met een ziel, ik heb er een
zwak voor.”
Een ziel heeft dit gebouw zeker en vast.
Masseria’s bepalen zelfs het landschap
van het platteland in Puglia. Grootgrondbezitters uit de 16e tot 18e eeuw gebruikten
de versterkte boerderijhuizen om er hun
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goederen op te slaan. Of om er hun zomermaanden door te brengen.

LIMBURG IN ITALIË
Vandaag is de splinternieuwe Masseria Antonio Augusto een exclusief designhotel met
negen kamers. Een kleine oase, afgesloten
van de buitenwereld. Het minimalistisch
design heeft een internationale uitstraling
die doet denken aan topresorts in Ibiza en
Marrakech. Kom tot rust aan het zwembad,
in de spa met sauna en Turks stoombad of
op de massagetafel.
Naast Italiaans vind je hier ook Belgisch design. “We willen een ambassadeur zijn van
Limburg in Zuid-Italië. Al is het een beetje
eigenzinnig om Limburgs design naar chauvinistisch Italië te brengen. Maar voor ons
is de cirkel rond zo.”
Masseria Antonio Augusto is een privéresort met
negen kamers in Salento, Zuid-Italië. Waar Limburgs
design en authentiek Puglia samensmelten.
Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

4Kidstravel

RONDREIZEN WERELDWIJD

Op avontuur in de wereld,
op maat van je gezin
Een vakantie aan het zwembad mét of een grote rondreis zónder de kinderen? Het is al lang niet meer het
één of het ander. Met 4Kidstravel kies je voor een avontuurlijke rondreis met het hele gezin. Zowel binnen
Europa als aan de andere kant van de wereld, van Afrika tot in Amerika ...

VAN EEN OLIFANTENSAFARI IN SRI LANKA ...
… TOT EEN LUNCH MET KROKODILLEN
Een gezinsvriendelijke rondreis in Zuid-Azië? Dan
Ook Senegal is een toffe bestemming om met het
is het 11-daagse programma van 4Kidstravel in Sri
hele gezin te verkennen. 4Kidstravel biedt je een
Lanka het perfecte avontuur. In Pinnawela bezoeken
uniek familieprogramma in dit bijzondere land. In
we een olifantenweeshuis, een unieke verblijfplaats
Saly leer je djembé spelen met een lokale muzikant
waar verlaten en gewonde olifanten verzorgd worden. en maakt een lokale kleermaker Senegalese kledij
Je ziet de babyolifanten gevoederd worden, en hoe
op maat voor je kinderen. Maar uiteraard mag de
ongerepte, Afrikaanse natuur niet ontbreken. Ga op
ze baden en spelen in de rivier.
zoek naar de grootste baobab van Senegal en trek
eropuit in het natuurgebied van Bandia.
Op de theeplantages van Ramboda leer je alles over
thee plukken en bewerken. Wie wil mag de theeplukkers zelfs een handje helpen op het veld. Wat kin- Tijdens deze safari toont de gids je de verschillende
deren ook steeds bijblijft is het spektakel in Kandy
diersoorten van West-Afrika: giraffen, reeën, antilomet muziek, gemaskerde dansers en vuurspuwers, pen, apen, gazellen … In het beschermingscentrum
en de onneembare vesting bovenop de Sigiriya-rots. van Noflaye zie je zelfs de grootste schildpadden ter
En niet te vergeten: een trektocht door de Habara- wereld. Nog meer avontuur? Wat dacht je van een
na-jungle, op de rug van een olifant.
lunch tussen de krokodillen of overnachten in een
tent onder de Afrikaanse sterren?

TIP

Een rondreis voor jong en oud? De bestemmingsspecialisten

Een rondreis, aangepast aan de
leeftijd van je kinderen? De reizen van
4Kidstravel kunnen volledig op maat.

van 4Kidstravel stellen unieke programma’s samen, specifiek
voor gezinnen met kinderen. Vraag naar hun aanbod bij ons,
uw reisagent.
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galaxytravel.eu
Galaxy Travel: ‘Uw vakantie, daar maken wij werk van!’
Krijg je graag professioneel reisadvies? Galaxy Travel
helpt jou de juiste keuze te maken om je de “mooiste tijd
van het jaar” te laten beleven.
Ons team heeft 30 jaar ervaring en wil dan ook graag
unieke reiservaringen en gouden tips met jou delen.
Als onafhankelijk reisbureau kunnen wij steeds op
zoek gaan naar de meest voordelige formule en tóch
maatwerk leveren. Daarnaast zijn we als TUI Agent
partner van dé grootste reisorganisatie van België.

Galaxy Travel is jouw adres voor elk reisplan. Je kan
bij ons terecht voor jouw weekendje aan zee maar ook
die wereldreis waarvan je al zo lang hebt gedroomd.
Wij nemen graag tijd en gaan voor persoonlijk advies.
Service vóór, tijdens en na de reis is voor ons prioriteit.
Kom eens langs, stuur ons een mailtje of volg ons op
Facebook.

Tot binnenkort!
Marc, Sofie, Sarah & Tom

EEN GREEP UIT ONS AANBOD

De Algarve
Grillige rotsen en
goudgele zandstranden

Lapland
Op avontuur in
Fins Lapland

e hoeft niet ver te reizen om pareltjes
te ontdekken. Deze keer stellen we
je de Algarve voor. Hier geniet je van
afwisselende landschappen, prachtige rotskusten, helderblauw water en pittoreske strandjes… de natuurpracht van deze fascinerende
regio zal je ongetwijfeld weten te bekoren. Je
kan er ook genieten van een gastronomische
keuken, vergezeld van een heerlijk glaasje
wijn met een vleugje fado muziek op de achtergrond. Als Zuid-Portugal specialist maken
wij graag een voorstel op maat.

J

D

room jij er ook van om het noorderlicht te zien? Met de sneeuwscooter
over de besneeuwde vlaktes scheuren? De wijde natuur intrekken met de husky’s? De kerstman en zijn rendieren dag zeggen? Overnachten in een uniek ijshotel met
prachtige ijssculpturen? Dan is Lapland beslist
iets voor jou! We raden je aan om te verblijven
in Levi, het grootste wintersportgebied van
Finland. Trek gerust je ski’s aan. Wij adviseren
je graag bij het samenstellen van deze unieke
reis!

Uw vakantie…
Daar maken wij werk van!
galaxy travel
wondelgem

eeklo nieuw!

Waalbrugstraat 30

Stationsstraat 5

9032 Wondelgem

9900 Eeklo

09 357 67 41

09 258 88 24

info@galaxytravel.eu

eeklo@galaxytravel.eu

Openingsuren:

Openingsuren:

maandag tot vrijdag :
9u30 tot 12u30 - 13u00 tot 18u00

maandag tot vrijdag :
9u30 tot 12u30 - 13u00 tot 18u00

zaterdag:
9u30 tot 12u30

zaterdag:
9u30 tot 12u30 - 13u00 tot 16u00
woensdag gesloten

Volg ons op Facebook

