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REIZEN 
MET ALLE 
ZINTUIGEN
Reizen is voor ons alles: zien, proeven, 
voelen, ruiken, genieten, … De wereld 
beleef  je met al je zintuigen. Die visie op 
reizen willen we graag met u delen. Wilt u 
het wondere Zuid-Amerika ontdekken of  
het fascinerend mooie Azië bewonderen?  
Of  waarom deze keer eens niet naar  
het buitengewone Afrika?  
Wij realiseren graag uw droomreis. 
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Stel zelf  uw programma samen
In dit reisoverzicht vindt u voorstellen van de reizen die wij op 
onze bestemmingen aanbieden. Ze geven u een goed beeld 
van wat er in die landen of streken te zien en te beleven valt. 
Belangrijk is dat dit slechts een idee geeft. Horizon Select staat 
voor unieke reizen! Elke reis maken we dus helemaal op maat 
van wat u wil. Een kortere of langere reis? Wat meer rust of juist 
wat meer actie? Meer of minder stops? U kiest… en wij garande-
ren dat uw droomreis werkelijkheid wordt.  

U droomreis start hier
Dit reismagazine is uw check-in naar al het moois op onze aarde. 
Fasten your seatbelts, en ontdek snel welke bestemmingen u 
meteen doen wegdromen. Wij staan voor u klaar om van uw 
volgende reis de reis van uw leven te maken.
 
Goede reis! 

Het team van Horizon Select

HORIZON SELECT IS ALTIJD 
• Een individueel reisplan volgens uw wensen
• Zelf  uw comfort kiezen: van basic tot super luxueus
• Alle excursies zijn inbegrepen
• Enkel betrouwbare luchtvaartmaatschappijen
• Uw persoonlijk reisboek voor elke reis
• Overal de beste gidsen
• Enkel betrouwbare en gekende partners ter plaatse

HOEVEEL  
KOST MIJN REIS? 
Elke reis stellen we à la carte 
voor u samen. Daarom is het 
onmogelijk om een vaste prijs 
te kleven op een reis. Veel 
hangt ook af  van welk soort 
hotels u verkiest, hoe lang uw 
reis mag duren, … U vindt 
daarom bij elke bestemming 
een prijs- 
indicatie met eurotekentjes. 
Die geven u een idee hoeveel 
een reis van twee weken naar 
die bestemming ongeveer zal 
kosten per persoon. De onder-
staande indicatieprijzen prijzen 
zijn exclusief  de vluchten. 
 
€ Vanaf  1.500 euro
€€ Vanaf  2.000 euro
€€€ Vanaf  3.000 euro
€€€€ Vanaf  4.000 euro

 
Waar u ook naartoe gaat, met Horizon Select beleeft  
u altijd een unieke reis naar de wereld op zijn best.  
De perfect georganiseerde reizen van Horizon Select  
worden altijd een hoogtepunt in uw leven.

“ELKE REIS VAN HORIZON SELECT  
IS EEN HOOGTEPUNT IN UW LEVEN”

Uw lokale gids toont 
u nog meer
We willen bij Horizon Select 
dat u echt alles haalt uit uw 
reis. Daarom wordt u tijdens 
elke reis altijd begeleid door 
een plaatselijke gids. Hij laat u 
de plaatsen zien waar andere 
toeristen niet komen, hij is uw 
tolk met de plaatselijke bevol-
king, zorgt voor de beste deal 
op de markt en weet meer 
over de cultuur en de natuur. 
Kortom: uw begeleider zorgt 
ervoor dat uw reis nog net iets 
onvergetelijker wordt.
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ARGENTINIË
Geniet op het ritme van de 
natuur, de steden en de tango

ARGENTINIË
 
TAAL Spaans
OPPERVLAKTE  2.780.400 km²
INWONERS  43 miljoen
81% rooms-katholiek

Argentinië is een fantastische reisbestemming. Van de wijngaarden in 
het noorden tot de gletsjers en fjorden in het zuiden, de grote ver-
scheidenheid van dit land is gigantisch. U bezoekt zelfs met Ushuaia 
en Vuurland wat heet het einde van de wereld. Wedden dat u deze 
reis helemaal ‘het einde’ zal vinden?

Buenos Aires!
Uw rondreis start meteen in Buenos Aires. U bezoekt het beken-
de Plaza de Mayo met onder meer het ‘roze’ presidentiële paleis 
en de kathedraal. U krijgt een goed beeld van de stad, met de 
brede lanen afgewisseld met groene zones met standbeelden en 
fonteinen. U bezoekt ook de oude buurt van San Telmo en het 
moderne Puerto Madero. 
 
Landelijk Fiesta Gaucha
In deze ranch wacht het feest op u: schuif aan voor een Ar-
gentijnse barbecue! Op deze vruchtbare prairie (pampa) even 
buiten de stad vindt u mooie natuur en prachtige landschap-
pen. Hier wordt u verwend met het lekkerste van deze regio, 
zoals empanadas en Argentijnse wijnen en leert u enkele 
tradities van het landelijke Argentinië kennen. ’s Avonds staat 
in de stad nog een bezoek aan een typische tangoclub op het 
programma. 
De volgende dag gaat het noordwaarts naar Tire, een mooi 
gebied op 30 km van Buenos Aires. Daar neemt u een cata-
maran voor een boottrip door de tropische vegetatie van de 
delta van de Paraná-rivier.  
 

GIGANTISCHE BEWE-
GENDE IJSMASSA
De Perito Morenogletsjer is 
een belangrijke toeristische 
natuurattractie. Zeker het 
einde van de gletsjer is een 
fenomenaal zicht: de ijsmas-
sa is daar 60 meter hoog en 
5 km breed en eindigt daar 
in een fjord. Onwaarschijn-
lijk is dat deze ijsmassa elke 
dag 1 tot 2 meter verder 
schuift. U kan dit goed horen 
door het gekraak van de over 
elkaar schuivende ijsbrokken. 
Ook breken er geregeld gro-
te ijsbrokken van de gletsjer 
die dan met veel lawaai in 
het Argentinomeer vallen. 
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Buenos 
Aires

Salta

Cafayate

Iguazu

El Calafate

Ushuaia



Reusachtige gletsjer
Een binnenlandse vlucht 
brengt u naar Calafate. Daar 
bezoekt u El Galpón del 
Glaciar en wordt u op een 
typische manier ontvangen 
met thee, chocolade en ge-
bak. Rond de oevers van Lago 
Argentino en in het Reserve 
Laguna Natural Bird ontdekt 
u de boeiende fauna en flora 
van dit gebied. De volgende 
dag bezoekt u de Glaciar 
Perito Moreno, dat is een 
van de grootste en actiefste 
gletsjers op het vasteland. De 
gletsjer heeft ijswanden van 
wel 60 meter hoog. Indruk-
wekkend!  

Ushuaia  
en Vuurland
Met het vliegtuig gaat het 
vervolgens naar Ushuaia. U 
bezoekt er het ‘End of the 
World’ museum en daarna 
maakt u een boottocht door 
Beagle Channel naar de 
vuurtoren van Les Eclaireurs. 
De volgende dag bezoekt u 
de natuur rond het Tierra del 
Fuego (Vuurland) nationaal 
park, het Escondido-meer, 
Ensenada, het Roca-meer en 
Lapataia Bay. 
Het vliegtuig brengt u daarna 
terug naar Buenos Aires. U 

bezoekt verder de stad met 
onder meer het Evita Peron 
Museum, het Malba-museum 
van moderne Latijns-Ameri-
kaanse kunst. 

Wijn proeven  
in Cafayate
Met het vliegtuig gaat het 
dan naar Salta en van daar 
naar Cafayate langs de 
Quebrade de las Concha. 
Deze kloof is beroemd door 
een soort van sculpturen 
die winderosie op natuur-
lijke wijze in het landschap 
bijtelde. In het stadje Cafa-
yate staat de wijnproductie 
centraal… en natuurlijk mag 
u ook proeven.
De weg terug naar Salta 
loopt onder meer door het 
nationaal park Los Cardones 
met honderden cactussen. In 
Salta bezoekt u de stad met 
onder meer de kathedraal 
en het oude gouvernements-
huis. 
 
Op grote hoogte  
in Purmamarca
De stad Purmamarca ligt op 
3.775 meter hoogte en is zo 
een van de hoogst gelegen 
steden van Argentinië. Deze 
‘Stad van het Maagdelijke 
land’ ligt aan de voet van de 
kleurrijke Cerro de los Siete 
Colores, de heuvel met de 
zeven kleuren. U bezoekt ook 
een bijzondere archeologi-
sche site van de oude Fisga-
ra cultuur, met een adembe-
nemend zicht op de vallei. 
Via een charmant koloniaal 
kerkje in Uquia gaat het naar 
Humahuaca, de belangrijkste 
koloniale stad van de regio.

OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG VOOR U  
OP MAAT. 

Prijsindicatie: €€€ (meer info op p.2) 

Watervallen van Iguazu
Terug in Salta brengt het vliegtuig u naar Iguazu voor een 
bezoek aan de beroemde en imposante watervallen. Het 
hoogtepunt is een bezoek aan het hangend platform aan de 
uiterste rand van de Garganta del Diablo-waterval, de dui-
velskeel. Onvergetelijke schoonheid.
De volgende dag bezoekt u nog het Braziliaanse deel van 
deze watervallen en dan gaat het via São weer richting België.
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CHILI
Reizen door natuur, mysterie en Patagonië

CHILI

TAAL Spaans
OPPERVLAKTE 756.102 km² 
INWONERS  17,5 miljoen inwoners

San Pedro
de Atacama

Calama

Valparaiso

Puerto Natales

Paaseiland

Santa Cruz

Santiago

Punta  
Arenas

Chili is nog zo’n parel in ons reisaanbod. Dit langgerekte land is 
een aaneenschakeling van verrassingen. De cultuur is rijk en 
natuurlijk is er het adembenemende Patagonië. Deze reis is ook 
prima te combineren met het mysterie van het Paaseiland.



Santiago de Chili
Met het vliegtuig landt u 
in de hoofdstad Santiago. 
De eerste dag maakt u een 
daguitstap naar het district 
Macul om er de gekende 
Cousina Macul wijngaard 
te ontdekken, een van de 
mooiste van het land. U 
bezoekt de wijnmakerij en 
de ondergrondse wijnkel-
ders waar zowel de grote 
vaten staan als de moderne 
stalen barrels. Ook proeven 
mag natuurlijk, of wat had u 
gedacht. 
U leert natuurlijk ook de 
stad kennen. Zo bezoekt u 
de Santa Lucia Hill waar de 
stad in 1541 werd gesticht, 
het Plaza de Armas, de 
kathedraal van Santiago, het 
gemeentehuis, … Het Cerro 
San Cristobal geeft u een 
schitterend panorama over 
de stad. Zo gaat het even 
oogstrelend verder naar de 
Providencia-wijk en via de 
Costanera-snelweg bereiken 
we de Vitacura-wijk waar ze 
onder meer de ‘lapis lazu-
li’-juwelen maken. 

Werelderfgoed in 
Valparaíso
Dan gaat het van Santiago 
richting de kust van de Grote 
Oceaan. We doorkruisen 
daarbij de Coastal Mountain 

Range, de Casablanca- en de 
Curacavi-vallei. Stop zeker 
in Vina del Mar, gekend als 
de tuinenstad door de vele 
parken en mooie tuinen. Ook 
stops in Quinta Vergara en 
Palacio Carrasco zijn abso-
luut de moeite. 
De stad Valparaíso is Unesco 
werelderfgoed. Het is ook de 
grootste commerciële haven 
en de thuisbasis van het 
Congress of Chile. Bewonder 
er de veelkleurige huizen op 
de heuvels, de parken en 
de vele historische monu-
menten, traditionele bars 
en restaurants. Ga lunchen 
in een typisch visrestaurant 
op de Plaza Sotomayor, het 
belangrijkste plein van de 
stad aan de oever.

Tierra Atacama
Het vliegtuig brengt u naar 
Tierra Atacama waar u enkele 
dagen verblijft in het Tierra 
Atacama hotel. Het wordt 
uw uitvalsbasis voor enkele 
onvergetelijke trips volgens 
uw eigen interesses. Zo kan 
u onder meer kiezen voor 
een bezoek aan de hoogland 
lagunes van Miscnati en 
Miniques. Dit landschap is 
fenomenaal met bergen, veel 
contrasten en buitengewone 
kleuren. 
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ONVERGETELIJK PATAGONIË 
De uitstappen die u hier kan maken zijn stuk voor stuk adem-
benemend. Hier vindt u enkele voorbeelden:
Puerto Natales heeft een van de meest pittoreske havens van 
Chili. Op de Ultima Esperanza Sound krijgt u een fantastisch 
panorama op de omgeving met pampa’s, bergen, fjorden en 
het ijs. De Southern Fjord is een van de meest onbewoonde 
van de planeet en het Sofia-meer is een van de belangrijkste 
archeologische sites van Chili. Dit hele gebied is een mooie 
mix van lagunes en meren, en op de bergpieken maken 
condors en adelaars hun nesten. De adembenemend mooie 
omgeving van Torres del Paine zal u met verstomming slaan. 
In Los Baguales verdwijnt uw gevoel voor afstand bij het 
zien van de uitgestrekte pampa. Rond Mount Rotundo vindt 
u onder meer rijke flora, kanalen en fjorden. Wilt u vogels 
observeren? Dan is de Three Steps-vallei een topuitstap. 

U kan ook richting Argentijnse grens gaan naar Salar de Tara 
met een geweldig uitzicht op de Licancabur-vulkaan, de zout-
meren, moerassen met veel soorten vogels, … Ook de Tatio-gei-
sers zijn fantastisch en wie topfoto’s wil maken moet zeker ook 
Salt Mountain Range ontdekken. De surrealistische schoonheid 
is fenomenaal, vergelijkbaar met Death Valley. Een andere optie 
is een bezoek aan het National Flamingo Reserve op de Ataca-
ma zoutvlakte, inclusief een formidabel zicht op de Andes.

ZOEKT U ACTIE? 
Chili is ook voor actievelingen een hemel op aarde. Zowel in 
Atacama als in Patagonië zijn alle excursies te beleven op ac-
tieve en avontuurlijke manier. Met een boot naar de gletsjers, 
grote tochten per paard (bijvoorbeeld naar de Salt Mountain 
Range), kajakken tussen de ijsschotsen (in het zuiden), prach-
tige mountainbike-routes, te voet naar de warmwaterbronnen 
van Puritama waar het water altijd rond de 30° C is, … Elke 
actieve reiziger kan in Chili volop zijn grenzen verleggen!

Onder de indruk van Patagonië
Na Atacama vliegt u via Santiago naar Punta Arenas in het 
zuiden. Daarna gaat het naar de Remota Lodge in Puerto 
Natales (Patagonië). In dit ‘all inclusive’ hotel kan u enkele 
dagen schitterende uitstappen maken om de culturele en na-
tuurlijke schatten van het Chileense Patagonië te ontdekken. 
Het landschap spreekt hier tot de verbeelding en wijkt vol-
ledig af van het klassieke beeld van Zuid-Amerika. Hier vindt 
u bijvoorbeeld geen extreem hooggebergte zoals in Peru en 
Ecuador. Patagonië is een beetje een mix van Noorwegen, 
IJsland, Alaska, Nieuw-Zeeland en de Zwitserse Alpen, maar 
dan in een epische schaalvergroting. U kan er onder meer 
guanaco’s, nandoes, vossen en poema’s spotten. In de bergen 
bevinden zich gletsjers en een labyrint aan fjorden en kana-
len. Veel reizigers zijn onder de indruk van de onmetelijke 
vlaktes van deze regio.  
 
Na het ontdekken van Patagonië gaat het opnieuw naar Santi-
ago voor de terugvlucht naar huis.

WILT U MEER? 
Chili is perfect te combineren met een bezoek aan het fasci-
nerende Paaseiland. Met een korte vlucht landt u op het ei-
land en kan de verwondering beginnen. U rijdt naar de Rano 
Kao-vulkaan met de diepe krater en weelderige plantengroei. 
U bezoekt Orongo, de grot Ana Kai Tangata en natuurlijk 
Ahu Akivi waar de zeven Moais staan. Op de mooie stranden 
van Anakena ziet u met Ahu Tonariki ook de grootste van de 
vijftien Moais. 

OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG VOOR U  
OP MAAT. 

Prijsindicatie: €€€€ (meer info op p.2) 



ECUADOR & 
GALAPAGOS
Ontmoet de wonderen van de evolutie

Quito
U landt in Quito, de hoofdstad 
van Ecuador. Meteen herinnert 
u zich waarom u deze reis 
wou maken. De stad is een 
reis door de geschiedenis, een 
kennismaking met beschavin-
gen die het gebied kende lang 
voor Columbus op ontdekking 
trok. U krijgt een adembene-
mend panorama over de stad 
en in de benedenstad wandelt 

u langs bijzondere pleintjes 
en kerken. Romantisch zijn de 
gezellige kasseiwegen van ‘La 
Ronda’.

Beleef  het  
Amazonewoud
Na een korte vlucht over het 
Andesgebergte wacht het 
Amazone regenwoud op u. In 
Coca kan u de meest kleurrij-
ke vogels spotten tijdens een 

twee uur durende kanotocht op de Napo.
Dit gigantische regenwoud staat ook de volgende dagen op het 
programma. Hier is alles een belevenis. Wandel via een hang-
brug over de boomtoppen, klief door het regenwoud, vaar met 
een kano tussen de mangroven, bespied de dieren vanuit een 
boomhut of spot de nachtdieren met een nachtelijke boottocht. 
Het kan allemaal. En alles is even onvergetelijk. 
 
De Andes en het oude Ecuador
Na een vlucht naar Quito vertrekt u vroeg voor een boeiende 
kennismaking met het Andeslandschap. Wat dacht u van een 
bezoek aan de bruisende markt van Otavalo en de sfeer snui-

Nog zo’n wondere bestemming is Ecuador. Hier ontdekt 
u de oude culturen en de fantastische natuur rond het An-
des-gebergte, zoals besneeuwde vulkaantoppen, bruisende 
dorpjes, tocht door het regenwoud,… Uw reis naar Ecua-
dor is ook perfect te combineren met het ontdekken van de 
Galapagos-eilanden met de unieke fauna en flora.

ECUADOR

TAAL Spaans
OPPERVLAKTE 257.217 km²
INWONERS 15 miljoen
MUNT Amerikaanse Dollar 
80% rooms-katholiek

Quito
Galapagos

Guayaquil

WILT U MEER? 

De wondere Galapagoseilanden
De Galapagoseilanden zijn een fantastische uitbreiding van 
uw reis naar Ecuador. Deze eilanden liggen ten westen van 
Ecuador. Met het vliegtuig bereikt u vanuit Guayaquil het 
eiland San Cristóbal. Daar gaat u aan boord van het luxueuze 
jacht La Pinta waar u een kajuit krijgt toegewezen. Daarna 
vaart u met een rubberboot naar de witte koraalstranden 
van Cerro Brujo. Daar is het ideaal om watervogels te spotten 
zoals reigers en fregatvogels. 
Op het eiland San Cristóbal maakt u in het Natural Galapa-
guera een wandeling langs de hellingen van de uitgedoofde 
vulkaan en gaat u op zoek naar de reuzenschildpadden, de 
darwinvinken en andere speciale diersoorten. U kan ook 
zwemmen in de baai van Punta Pitt. Een boot brengt u naar 
het kleinere eiland Española voor een wandeling op het lava- 
en keiterrein. Ook hier ontdekt u heel wat bijzondere dieren: 
zee- en landvogels, leguanen, zeeleeuwen, …  U kan hier ook 
snorkelen (gratis), een uitstap maken met een glasbodem-
boot, kajakken of gewoon genieten van het strand. U bezoekt 
nog het Charles Darwin Research Station om vervolgens via 
Baltra en Guayaquil huiswaarts te keren.

Een Panamahoed … die komt 
toch uit Panama? Toch niet, 
want deze authentieke hoed 
uit stro is puur Ecuadoriaans 
vakmanschap. Maar waarom 
dan ‘Panamahoed’? Deze hoe-
den waren heel populair bij de 
Amerikaanse arbeiders die in 
het begin van de 20ste eeuw 
het Panamakanaal groeven. 
De sterke kwaliteit van deze 
hoeden gaf  hen een goede 
bescherming tegen de zon. 
De Amerikaanse president 
Theodore Roosevelt noemde 
daardoor deze hoed de Pana-
mahoed. Een naamsverwar-
ring was geboren.

PANAMAHOED …  
IN ECUADOR?

ven in het Indiaans dorpje 
Peguche met haar bekende 
thuiswevers? 
De volgende dag houdt u 
in Quito nog halt aan een 
typische Yanapi hoedenwin-
kel, maar vanaf dan reist u 
richting Patate door de tijd en 
de spiritualiteit van het oude 
Ecuador. Geniet van de geuren 
en kleuren van de Andes. In 
het National Park rond de 
Cotopaxi-vulkaan ontdekt u 
unieke fauna en flora. Rond 
de Lampiopungo-lagune ziet 
u verschillende vogels hoog 
rondcirkelen en mogelijk 
komt u wilde paarden tegen. 
Op heldere dagen krijgt u 
zelfs een prachtig zicht op de 
besneeuwde toppen van de 
Cotopaxi-vulkaan.  
 
Watervallen  
en spektakel langs 
de Pastaza rivier
Alsof u nog niet genoeg in-
drukken hebt opgedaan, volgt 
u vandaag de spectaculaire 
route langs de Pastaza rivier. 

In het stadje Baños aan de 
voet van de Tunguranhua-vul-
kaan bezoekt u de thermale 
bronnen en rijdt u langs de 
route van de watervallen naar 
El Pailón del Diablo. Vertaald 
is dit: ‘de ketel van de duivel’. 
Avonturiers kunnen afda-
len om de indrukwekkende 
waterval, de subtropische 
planten en wilde orchideeën 
van dichtbij te zien. Overwel-
digend is de kracht en het 
geluid van het water. Ook wie 
niet afdaalt kan die kracht 
ervaren vanop een fenomena-
le uitkijkpost. 

Via de duivelsneus 
naar Cuenca
Ecuador blijft verbazen. Nu 
vertrekt u over de flanken van 
de Andes naar Alausì. Hier 
ziet u welke inspanningen de 
Ecuadorianen gedaan hebben 
om treinverkeer mogelijk te 

maken in heel onherbergzaam gebied. Beleef de spannende af-
daling langs het zigzagspoor Devil’s Nose. Uw haren komen recht 
terwijl u geniet van het adembenemende uitzicht. U bezoekt ook 
de fascinerende ruïnes van de Inca-vesting Ingapirca om vervol-
gens aan te komen in Cuenca.

De kleurenpracht van Cuenca
In Cuenca bezoekt u de stad die bekend is voor zijn daken met 
rode dakpannen, kasseistraten en prachtig bebloemde plaatsen. 
Bezoek zeker een keramiekatelier en een werkplaats waar men 
de beroemde Panamahoeden maakt.

OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG  
VOOR U OP MAAT. 

Prijsindicatie: €€€ (meer info op p.2) 
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PERU

Tijdens deze rondreis volgt u de sporen 
van het Inca-rijk. Alle machtige plaatsen 
van deze oude beschaving maken deze reis 
onvergetelijk. U krijgt het allemaal te zien: 
de site van Chan Chan, El Brujo, het ar-
cheologisch complex Tucume, de heer van 
Sipan… en natuurlijk Machu Picchu. 

Volg het spoor van de Inca’s

PERU

TAAL Spaans
OPPERVLAKTE 1.285.216 km²
INWONERS  30.147.935 
83% rooms-katholiek

Chiclayo
Trujillo

Lima

Cusco
Puno

Arequipa

Ontdek de stad Lima
De rondreis door Peru begint in de hoofdstad Lima. U wan-
delt er langs de belangrijkste gebouwen in de Plaza Mayor, 
zoals de prachtige kathedraal en de verschillende kleine 
paleizen. Ook het moderne Lima leert u kennen, met ook een 
bezoek aan het indrukwekkende archeologische Museo Larco 
Herrera.

Een wonderlijke duik in de oudheid 
Een vlucht brengt u naar Trujillo waar uw trip naar de ge-
schiedenis helemaal kan beginnen. U bezoekt er het archeo-
logisch museum van de universiteit en de regenboogtempel 
van Huaca Del Dragon. U rijdt verder naar het gezellige kust-
plaatsje Huanchaco waar u niet naast de traditionele rieten 
vissersboten kan kijken. Ook de archeologische site van Chan 
Chan is wonderlijk.

Het pre-koloniale Peru 
is hier overal aanwezig. 
Onderweg naar Chiclayo 
bezoekt u de ‘Huacas del Sol 
y de la Luna’ en het El Brujo 
complex. Deze tempelpira-
mide met kleurrijk muur-
reliëf is een van de oudste 
en belangrijkste sites in het 
noorden. De mummie van 
La Señora de Cao wordt er 

bewaard. 
Voor u terugvliegt naar de 
hoofdstad Lima bezoekt u 
nog het grote bergachtige 
platform Huaca Rajada waar 
de resten gevonden werden 
van de heer van Sipan, een 
heerser uit de derde eeuw. 
U ontdekt ook de piramides 
van Tucume en het mystieke 
Royal Tombs museum.  

WAAROM  
‘DE WITTE STAD’? 
Arequipa ligt in het woes-
tijngebergte en is met een 
miljoen inwoners de tweede 
grootste stad van Peru. De stad 
draagt de bijnaam ‘De Witte 
Stad’. Dat komt omdat deze 
prachtige stad vrijwel volledig 
is gebouwd uit sillar, een witte 
vulkanische tufsteen. Mede 
daardoor is dit ‘witte’ stads-
centrum een van de mooiste 
van Peru. Deze stad is ook 
de geboorteplaats van Mario 
Vargas Llosa die in 2010 de 
Nobelprijs voor de Literatuur 
won. 

Natuurpracht in de 
Colca-vallei
Overweldigend natuurschoon 
vindt u onderweg door de 
Colca-vallei. U rijdt er door 
Yura, Pampa Arrieros en het 
Aguada Blanca & Salinas 
National Reserve. U spot 
gegarandeerd verschillende 
soorten vogels en Zuid-Ame-
rikaanse kameelachtigen. 
U rijdt vervolgens verder 
door Torja met de prachtige 
lagunes en een zicht op de 
vulkaan van de Chira Moun-
tain ranges.  Op weg door de 
Andes richting Puno houdt u 
nog enkele stops in stadjes 
als Pinhillo en Maca.

Bootje varen op het 
Titicacameer
In Puno start de dag met 
een onvergetelijke boottocht 
op het Titicacameer naar 
de ‘drijvende eilanden’ van 
de Uros en naar het eiland 
Taquile. U maakt er ook een 
wandeling door de archeolo-
gische sites. 
Uw rondreis gaat daarna ver-
der naar dé archeologische 
hoofdstad: Cusco. Onderweg 
bezoekt u nog de tempel 
van Kalasasaya en Pucara, 
een belangrijk centrum van 
de landbouw en de weef-
techniek. U rijdt verder over 

de Pas La Raya naar Rachi 
waar u de Incatempel ter ere 
van de god Wiracocha vindt. 
Daarna bezoekt u de koloni-
ale stad Andahuaylillas met 
de beroemde San Pedro kerk.

De zon zien onder-
gaan in Cusco
Johan Verminnen zong het al: 
“Ik wil de zon zien ondergaan 
in Cusco”? U krijgt vandaag 
de kans. U ontdekt de stad 
en de belangrijkste histori-
sche monumenten, zoals de 
kathedraal, de Koricancha- 
tempel en enkele belangrijke 
ruïnes in de buurt. ’s Avonds 
wacht een folkloreshow… tot 
de zon ondergaat in Cusco.

Het machtige Machu 
Picchu
Dag 12 al van uw rondreis. 
Vandaag bezoekt u Chincher-
os, een authentiek dorp in 
het Andes-gebergte. U gaat 
verder langs de immense 
zoutvelden van Maras die 
zorgen voor een magistraal 
kleurenpallet. Breng zeker 
een bezoek aan de Inca-ves-
ting en de citadel van Ollan-
taytambo die de vallei moest 
verdedigen tegen aanvallen 
van stammen uit de laaglan-
den in de jungle.
U hebt ondertussen al heel 

OOK DEZE REIS MAKEN 
WE GRAAG VOOR U  
OP MAAT. 

Prijsindicatie: €€€€ (meer 
info op p.2) 

 
De witte stad  
Arequipa
In Arequipa krijgt u een 
spectaculair zicht op de drie 
vulkanen rondom de stad. U 
vindt hier ook de typische In-
ca-terrassen. Geniet van een 
fenomenaal uitzicht op de 
Misti-vulkaan in Yanahuara 
en bezoek zeker de Plaza de 
Armas met de kerk Com-
pagñia de Jesus en het Santa 
Catalina klooster. 

veel gezien en beleefd… en 
dan moet nog een van dé 
meest magistrale trekpleis-
ters ter wereld aan de beurt 
komen. Een trein brengt u 
naar Aguas Calientes waar 
een bus u naar de citadel 
van Machu Picchu brengt 
met zijn landbouwterrassen, 
tempelzone, de intihuatana 
zonnewijzer, …  
Dit is meteen de kers op de 
taart van een onvergetelijke 
trip doorheen de resten van 
de machtige Inca-beschaving.
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COSTA RICA
Bewonder het regenwoud  
en geniet van prachtige stranden

Per boot naar  
Tortuguero
Uw reis door Costa Rica be-
gint in de hoofdstad San José. 
Aan de Caño Blanco-pier 
wacht een klein bootje op 
u om via de kanaaltjes naar 
Tortuguero te varen. Dit is 
een fantastische manier om 
van dit betoverende paradijs 
te proeven. U bezoekt het 
typische stadje met het Sea 
Turtle Conservancy Museum 
en de prachtige stranden. 

Wandelen door 
de lucht
Na een wandeling in de stad 
gaat u per boot naar het 
Tortuguero National Park. U 
vaart er langs verschillende 
kanaaltjes tussen het groen 
tot diep in het park. Zo kan u 
maximaal de fauna en flora 
bewonderen. Vervolgens gaat 
de reis onder meer per boot 
richting Arenal.
In Arenal is het Sky Adven-
ture Park een fenomenale 

ervaring. Vanop de hangbruggen krijgt u een prachtig zicht 
op het regenwoud, de Arenal-vulkaan en het meer. De Sky 
Walk Plus zorgt vervolgens voor een spectaculaire wandeling 
over hangbruggen boven de grote watervallen. Dit is de ideale 
plaats om nog een dag extra te verpozen of eventueel deel te 
nemen aan een fascinerende excursie.  
 
De nevelwouden van Monteverde
Over het Arenal-meer gaat u naar Monteverde aan de zuidelij-
ke punt van de nevelwouden. De volgende dag bezoekt u het 
Monteverde Cloud Forest Reserve. U kan bijvoorbeeld wande-
len naar La Ventana (het venster) met een prachtig zicht over 
de Continental Divide, een bergkam die de Costa Ricaanse 
bergen in tweeën snijdt.  

Een reis naar het paradijs? Dat is zeker het etiket dat we 
kunnen kleven op deze reis naar Costa Rica. Hier vindt u 
zowel het weelderige regenwoud als prachtige stranden. 
Fascinerende natuur en complete ontspanning gaan hier 
prima samen. U zoekt een reis om uw batterijen volledig 
op te laden? Fasten your seatbelts, richting Costa Rica! 

COSTA RICA

TAAL Spaans
OPPERVLAKTE 51.100 km²
INWONERS 4.755.234
MOTTO  Pura Vida (het pure leven)
76% rooms-katholiek

Guanacaste Arenal Tortuguero

Monteverde

Manuel 
      Antonio

San Jose

Stranden en doods-
hoofdaapjes
Vervolgens reist u verder 
naar Manuel Antonio, een 
regio met prachtige stran-
den. Daarachter liggen 
groene heuvels met veel 
opvallende soorten planten 
en dieren. In het Manuel 
Antonio National Park voelen 
onder meer doodshoofd-
aapjes, mantelbrulapen, 
luiaards en vele soorten vo-
gels en reptielen zich thuis. 
De volgende dag staat een 
ontspannen wandeling door 
het tropisch regenwoud op 
het programma. U ziet onder 
meer aapjes in het blader-
dek springen, miereneters, 
iguanen en met een beetje 
geluk ook een Mono Titi 
of eekhoornaap, een heel 
bedreigde diersoort. 
De gids leert u ook de ge-
schiedenis van de Quepoa 
Indianen en het verleden 
van Costa Rica in deze 
verbluffend mooie omge-
ving. Wilt u in het warme 
tropische water zwemmen? 
Neem gerust een duik! Ook 
de volgende dag kan u nog 
kiezen uit verschillende 
boeiende uitstappen, om 
vervolgens via San José terug 
naar België te vliegen.

MILJOENEN  
DRUPPELTJES IN DE  
NEVELWOUDEN
Een nevelwoud is een deel van 
het regenwoud dat zich tegen 
een berghelling bevindt. Deze 
wouden zijn heel vaak hele-
maal in een nevel gehuld. Dat 
komt doordat warme lucht 
van lagergelegen gebieden 
opstijgt en botst tegen de kou-
dere berglucht. Door de con-
densatie ontstaan ontelbare 
fijne waterdruppeltjes: nevel. 
Deze nevelwouden zijn dan 
ook heel vochtig en daardoor 
kennen ze een heel typische 
flora. Zo zijn de boomtakken 
en stammen meestal behangen 
met dikke pakketten mossen, 
varens, bromelia’s en orchi-
deeën. 

WILT U MEER? 

5 dagen Costa Rica Deluxe
U krijgt niet genoeg van dit paradijs en u wilt er nog in alle rust 
van genieten? Dan is deze Deluxe uitbreiding zeker iets voor u. 
Geniet van vijf relaxte dagen in Guanacaste, de Gouden kust van 
Costa Rica. U krijgt er kookles van chef Leanneth die alle gehei-
men van de Costa Ricaanse keuken ontsluiert. Met zijn tips en 
tricks krijgt u enkele typische gerechten onder de knie, zoals de 
gezonde citroen ceviche en picadillo. Bijzonder is ook het zoete 
dessert ‘tres leches’, een cake gemaakt van drie soorten melk. 
Bij deze uitbreiding staat genieten centraal. Na nog een paar 
dagen op het strand van Guanacaste keert u helemaal ontspan-
nen én opgeladen terug naar België.  

Nog meer?
U krijgt echt niet genoeg van dit paradijs? We geven u geen 
ongelijk. Vraag ons gerust naar een verlenging in de vele strand-
hotels. Wij zoeken voor u de beste prijzen volgens uw wensen.

OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG VOOR U  
OP MAAT. 

Prijsindicatie: € (meer info op p.2) 
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De fresco’s  
van Mandawa
Op de luchthaven van 
hoofdstad Delhi staat uw 
gids u op te wachten om u 
naar uw hotel te brengen. 
De volgende dag gaat het 
richting Mandawa. Onder-
weg bezoekt u de handbe-
schilderde muren van de 
haveli’s. De hele omgeving is 
beroemd voor deze fresco’s 
gemaakt met natuurlijke 
kleurstoffen. U maakt hier 
ook een kamelentocht door 
de zandduinen. 

De blauwe huizen 
van Jodhpur
Daarna gaat het richting 
Bikaner. U bezoekt er een ka-
melenboerderij en het Juna-
garh fort, een van de meest 
indrukwekkende forten van 
Rajasthan. Onderweg naar 
Jodhpur bezoekt u Deshnoke, 
gekend als de tempel van de 
Ratten. U bezoekt er ook het 
oogstrelende Mehrangarh 

INDIA

De cultuur en ge-
schiedenis van 
India is bijzonder 
rijk en waardevol. 
Uw rondreis door 
Noord-India toont  
u de grandeur van 
de oude heersers, 
de Maharadja’s.  
U zal verwonderd 
zijn door de prach-
tige forten, witmar-
meren gebouwen, 
tempels, de natuur, 
… en natuurlijk ook 
de Taj Mahal. Met 
deze reis beleeft u 
India zoals u het 
zich nog lang zal 
herinneren. 

Ga op zoek naar de luister 
van de Maharadja’s

INDIA

TAAL Hindi, Engels e.a.
OPPERVLAKTE 3.287.263 km²
INWONERS  1,250 miljard

fort en het witmarmeren mausoleum en koninklijke crema-
tieplaats Jaswant Thada. U ontdekt bovendien het gezellig 
drukke oude stadsgedeelte met de typische blauw geschilder-
de huizen. 
 
Zonsondergang tussen het witte marmer
Onderweg naar Udaipur bezoekt u de fenomenale marmeren 
tempels van Ranakpur Jain. Raak er verwonderd door de rijke 
architectuur en sculpturen. Om deze dag nog onvergetelijker 
te maken eindigt hij met een boottocht waarbij de zonson-
dergang het zicht op de witmarmeren juweeltjes Jagat Niwas 
en Jag Mandir nog impressionanter maakt.

DelhiBikaner

Jodhpur

Jaipur Agra
Varanasi

FatehpurSikri
DeogarhUdaipur

Mandawa

Fort Amber op de 
rug van een olifant
Dag negen ondertussen. In Jai-
pur bezoekt u het Amber fort 
op de rug van een olifant. U 
gaat ook naar het City Palace, 
Jantar Mantar Observatorium 
en maakt u een rit met een 
riksja door de lokale markt. ’s 
Avonds maakt u een typische 
gala-avond mee met Rajast-
han-dansen en een diner. 
 
Tijgers in 
Ranthambore
Zin om tijgers te spotten? 
In het nationaal park van 
Ranthambore maakt u kans 
om deze dieren aan te tref-
fen tijdens een game-drive. 
Tussen ongeveer half juni en 
half september is dit park 
gesloten. Als dat het geval is, 
bezoekt u in plaats daarvan 
het 16de eeuwse Samode 
Palace en overnacht u in een 
luxueus tentenkamp. 
 
Taj Mahal
Op dag twaalf brengt een 
trein u naar Bharatpur om 
er Fatehpur Sikir te bezoe-
ken, de verlaten hoofdstad 
van keizer Akbar. U rijdt 
door naar Agra voor een 
bezoek aan de beroemde en 
indrukwekkende Taj Mahal. 
U bezoekt ook nog het Agra 

TAJ MAHAL,  
OPGETROKKEN  
UIT VERDRIET
Taj Mahal is Perzisch voor 
‘Paleis van de Kroon’. Het is 
een imposant, witmarmeren 
mausoleum dat Shah Jahan 
tussen 1632 en 1648 liet 
bouwen uit verdriet voor zijn 
overleden vrouw Mumtaz 
Mahal. Zij schonk de Shah 
veertien kinderen, maar stierf  
in 1631 tijdens de bevalling 
van het laatste kind. Zij was op 
dat moment veertig jaar oud. 
Na de dood van Shah Jahan 
werden ook zijn resten bijgezet 
in de tombe.

fort en u maakt een rit met 
een Tonga, een soort koets. 
 
Eindigen in Delhi
Na Agra gaat het terug naar 
Delhi. Een rondrit laat u 
kennis maken met het oude 
en nieuwe deel van de 
hoofdstad. Vervolgens geniet 
u nog van een avondmaal 
om daarna het vliegtuig te 
nemen naar België. 

WILT U MEER? 
Boeddhisme en de 
Ganges in Varanasi
India is een onuitputtelijke 
bron van mystieke schoon-
heid. Wilt u nog meer ontdek-
ken van dit bijzondere land? 
Dan is de uitbreiding naar 
Varanasi een goed idee. 
Waar u normaal eindigt in 
Delhi, neemt u daar een 
vlucht naar de stad Varana-
si. Hier vindt u het centrum 
van het boeddhisme in India 
met de overblijfselen van 
oude stoepa’s, kloosters en 
tempels. In het archeolo-
gisch museum ontdekt u de 
mooiste antieke sculpturen 
en beelden uit de boeddhisti-
sche kunst. 

Varen op de Ganges
Bij zonsopgang maakt u 
een onvergetelijke boottrip 
langs de vele ghats aan de 
oever van de Ganges. Dit zijn 
trappen die leiden tot in het 
water, meestal gebruikt om 
te baden maar sommige ook 
voor het cremeren van overle-
denen. Na een vrije namiddag 
keert u ’s avonds terug naar 
deze ghats voor de ‘Aarti’, een 
avondritueel met drijvende 
olielampjes op de Ganges. 
Op dag zeventien vliegt u 
terug naar Delhi voor een 
avondmaal en de terugvlucht 
naar België. 

Grootse paleizen  
en Bollywood
Vervolgens gaat het naar City 
Palace, een van de groot-
ste paleizencomplexen van 
Rajasthan. U bezoekt ook 
Sahelion ki Bari, de tuin van 
de eredames aan het hof. 
Vlakbij ligt de Shree Jagdish 
Tempel die volledig gedeco-
reerd is met gebeeldhouw-
de figuren van Vishnu en 
Laksmi.
Zo gaat de reis verder naar 
Deogargh, Aimer en Jaipur. U 
bezoekt de Eklinji en Nagda 
tempel, wandelt over de 
markt van Deogargh en be-
zoekt het moslimheiligdom 
in de stad Aimer. In Shata-
badi neemt u de trein naar 
Jaipur waar u kan genieten 
van een fascinerend exoti-
sche Bollywoodfilm.  
 

OOK DEZE REIS MAKEN 
WE GRAAG VOOR U  

Prijsindicatie: €€ 
(meer info op p.2) 
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Grootste tempel  
van India
Ook de Brideshwara Tempel 
staat op het programma. 
Deze ‘Grote Tempel van God’ 
is waarschijnlijk de grootste 
tempel die ooit in India werd 
gebouwd. In Trichy bezoekt 
u de Sirangamtempel en in 
Madurai geniet u ’s avonds 
van een klank- en lichtspel. 
De volgende dag staat met 
Meenakshi een typisch voor-
beeld van een Zuid-Indiase 
tempelstad op het program-
ma. U kan daarna ook flane-
ren op de gezellige marktjes 
en door de bazaars. 
 

BESCHERMD DOOR  
DE ZOON VAN SHIVA
Shiva is een god uit het 
hindoeïsme, maar komt ook 
voor in het boeddhisme. Deze 
religies zijn nauw verweven. 
Shiva is de god die staat voor 
de schepper, maar ook voor 
de vernietiging. Samen met 
de god Vishnu is hij een van 
de belangrijkste goden in het 
hindoeïsme. Hij is bovendien 
de vader van Ganesha, u weet 
wel: die god met het olifanten-
hoofd. Dat is onder meer de 
beschermgod van de reizigers. 
U bent dus altijd en overal 
goddelijk beschermd op uw 
rondreis met Horizon Select.

Natuur in Periyar
Na de grootse cultuur van 
de tempels, is het tijd voor 
natuur. En wat voor natuur. 
In het Periyar-reservaat 
bezoekt u een kruidentuin 
en maakt u een boottocht 
op het meer. Dit natuurre-
servaat is gekend voor de 
grote kuddes wilde olifanten, 
buffels en herten. Ook veel 
verschillende vogels kan u 
hier waarnemen.
’s Avonds beleeft u een 
voorstelling van de Kathak-
ali-dansen en krijgt u onder 
meer een boeiende uitleg 
over de maquillage en kledij 
van de verschillende perso-
nages. 
 
Genieten in Kerala
Op dag negen verlaat u de 
tempelstaat Tamil Nadu om 
de prachtige natuur van 
Kerala te ontdekken. On-
derweg naar deze deelstaat 
met de bijnaam ‘Gods Own 
Country’, ziet u de thee-

plantages en bezoekt u een 
bloemenkwekerij. U kan hier 
ook verschillende uitstappen 
maken, zoals een wandeling 
naar een nabijgelegen dorp, 
een bezoek aan een vogel-
reservaat, een typische ‘af-
ternoon tea’, een boottocht 
naar de zonsondergang op 
het meer, … Of gaat u liever 
voor een ayurveda massage 
in het hotel, een duik in het 
reusachtige zwembad of 
een relaxerende yogasessie? 
U kan hier zelfs een boot 
huren om te gaan vissen op 
het meer. 
 
De rust van  
een varend hotel
Daarna vaart een house-
boat u naar Allepey. Geniet 
op deze varende hotels 
van de zalige rust en maak 
kennis met het leven langs 
de oevers. De volgende dag 
reist u verder naar Cochin. 
U bezoekt de historische 
havenstad met onder meer 
de kerk van St. Francis en 
de Joodse synagoge. Na het 
diner in een plaatselijk zee-
vruchtenrestaurant gaat het 
naar de luchthaven voor uw 
vlucht naar België. 
 

OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG VOOR U  
OP MAAT.

Prijsindicatie: €€ (meer info op p.2) 

Welkom in Chennai
Deze reis begint in Chennai, 
de hoofdstad van de Indiase 
deelstaat Tamil Nadu. U ver-
kent de stad met zijn kolo-
niale gebouwen en hindoe-
tempels. Ook bezoekt u Fort 
St. George, de eerste Britse 
nederzetting en de St. Mary 
Church. Ook een wandeling 
langs het Marina-strand 
staat op het programma. 

Gouden stad met 
duizend tempels
De tocht gaat verder naar het 
zuiden. Kanchipuram is een 
van de zeven heilige steden 
van India. Deze stad draagt 
ook de naam ‘Gouden Stad 
met Duizend Tempels’. U 
bezoekt er de tempels van 
Kalisanatha en Ekambaresh. 
Onderweg naar Mahabalipu-
ram bezoekt u het vissers-
dorp Covelong.
De vierde dag van de reis 
ontdekt u in Mahabalipuram 
het hindoeïstisch tempel-

INDIA

Deze rondreis door 
het zuiden van India 
geeft u twee verschil-
lende sensaties. Eerst 
ziet u in de tem-
pelstaat Tamil Nadu 
honderden tempels 
van het hindoeïsme. 
Verder naar het zui-
den vindt u beeld-
schone natuur en 
rust in de deelstaat 
Kerala. Bent u klaar 
voor twee weken on-
vergetelijke cultuur 
en natuur? Zuid-In-
dia zal u zeker en 
vast betoveren.

De tempels van Tamil Nadu 
en de natuur van Kerala

complex Pancha Rathas, de Tempel van de Kust en het magis-
trale kunstwerk Arjuna’s boetedoening: het grootste bas-reliëf 
ter wereld. Daarna trekt u naar Pondichery, een oude Franse 
enclave in India. 
 
Afspraak met de god Shiva
Op weg naar Tanjore bezoekt u de tempels van Chidamba-
ram en Gangaikondacholapuram. Deze zijn gewijd aan de 
goddelijke persoonlijkheid Shiva, die heel belangrijk is in het 
hindoeïsme. ’s Namiddags staat een bezoek aan de prachtige 
tempel van Darasuram op het programma. In Tanjore spreekt 
de bronscollectie in het Koninklijk Paleis tot de verbeelding.

INDIA

TAAL Hindi, Engels e.a.
OPPERVLAKTE 3.287.263 km²
INWONERS  1,250 miljard
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klooster, een Mogok Vipassa-
na Yeiktha meditatiecenter 
en Nan Paya: de grootste 
boeddha in lakwerk van 
Myanmar.
Daarna gaat het met de wa-
gen naar Mount Popa waar u 
een klim van een half uurtje 
kan maken naar de top. Daar 
vindt u het heiligdom van 
de Nats en de stoepa’s. Op 
weg naar beneden bezoekt 
u het kleurrijke Mahagiri 
Nat Shrine. Op de terugweg 
naar Bagan stopt u in het 
dorp Minnanthu waar ze 
palmsuiker (jaggery) winnen 
op de palmboomplantages. 
In Bagan trekken we nog een 
hele dag uit om al het moois 
te zien, zoals de Nyaung Oo-
markt, verschillende tempels, 
pagodes en kloosters.  
 
Sfeervolle zonson-
dergang vanop de 
Mandalay heuvel
Een vliegtuig brengt u op dag 
acht van de reis naar Man-
dalay. In de stad ontdekt u 
onder meer de symmetrische 
Kuthodaw-pagodes waar zich 
ook het grootste boek ter 
wereld bevindt, het Shenan-
daw klooster (gouden paleis) 
en ateliers van ambachtslui 
die goudblaadjes en tapijten 
maken en marmer bewer-
ken. ’s Avonds volgt u vanop 
Mandalay Hill een sfeervolle 
zonsondergang.    

Boottocht op de Ayeyarwaddy
De volgende dagen blijft u in de buurt van Mandalay om 
onder meer een bezoek te brengen aan het Amarapura’s Mah 
Ghandayon klooster, de U Bein brug en de Ava en Sagaing 
heuvels. Een boot brengt u over de Ayeyarwaddy rivier naar 
het dorp Mingun. Hier ziet u de gigantische 90 ton wegende 
klok en enkele beroemde pagodes.
Op dag elf brengt een vliegtuig u naar Heho. ’s Namiddags 
bezoekt u de grotten in Pindaya en een atelier waar ze de 
typische Aziatische parasols maken. 
 
Privéboot op het Inle-meer
Uw reis gaat verder naar Inle waar u per boot naar uw hotel 
gaat. Dat hotel bevindt zich op het meer. Hier kan u een hele 
dag genieten van uw eigen privéboot om het meer verder in 
alle rust te verkennen. U ziet er de befaamde beenroeiers, de 
Phaung Daw Oo pagode, het Nga Phe-klooster, de tempels van 
In Thein en de drijvende markten en tuinen op het meer, … 
 
Shoppen!
Terug naar Yangon! Hier ontdekt u verder de stad waar uw 
reis begon. U ziet ook een typische culturele show. U kan nog 
shoppen in Bogyoke Aung San of de overdekte ‘Scott’-markt 
alvorens terug naar België te vliegen.

WILT U MEER? 

Het paradijselijke strand wacht op u!
De cultuur en sfeer van het oude Birma hebt u al in overvloed 
kunnen opsnuiven. Als u dit wil laten bezinken op de paradijse-
lijke stranden van Myanmar, dan is deze uitbreiding een goed 
idee. U vliegt dan in plaats van naar België richting Ngapali voor 
nog een paar heerlijke lekkernietsdoen-dagen aan het strand. 

OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG VOOR U  
OP MAAT. 

Prijsindicatie: €€€ (meer info op p.2) 

MYANMAR
Tijdens deze 15-daagse rondreis gaat u helemaal terug in de tijd van 
het oude Birma. Deze reis combineert de pracht en praal van de hon-
derden pagodes met de rust van het Inle-meer. Wilt u extra genieten, 
dan kan u moeiteloos een strandvakantie koppelen aan deze culturele 
droomreis.

Duik in de pracht van Birma

De Gouden Rots
De gids die u opwacht in Yangon (Rangoon) rijdt u meteen rond 
door de stad met een bezoek aan de Shwedagon pagode. De 
volgende dag rijdt u naar Kyaikhtiyo en van daar gaat het met 
een pick-up truck naar het hotel. Daar gaat u te voet of met een 
draagstoel naar de Gouden Rots. Op de terugweg naar Yang-
on bezoekt u in Bago de Shwemawdaw pagode, Kalyani Sima 
Ordination Hall, Shwethalyaung, de liggende boeddha en het 
oorlogskerkhof van Htaukkyant. 
 
De hoogtepunten van Bagan
Met het vliegtuig gaat het op dag vijf naar Nyaung Oo (Ba-
gan). U bezoekt er de belangrijkste hoogtepunten zoals een 
atelier voor lakwerk, de Shwezigon pagode, Dhammayan-gyi 
en Ananda tempel, … Tijdens het diner ziet u een typische 
poppenshow en ’s avonds geniet u van de zonsondergang 
vanaf de Shwesandaw tempel. 

Houten klooster en Mount Popa
De volgende dag verkent u per boot de omgeving. In Salay 
bezoekt u Youqson Kyaung, het oudste overgebleven houten 
klooster in de regio. U ziet ook het Thadanayaunggyi Kyaoung 

MYANMAR

TAAL Birmaans
OPPERVLAKTE 676.577 km²
INWONERS  56 miljoen 
89% boeddhisten

GOUDEN ROTS: IN 
EVENWICHT DOOR EEN 
HAAR VAN BOEDDHA
De Gouden Rots is een me-
tershoog granieten rotsblok 
dat door gelovigen volledig 
is beplakt met bladgoud. Het 
balanceert op de rand van 
de top van de Kyaikto-berg. 
Volgens de overlevering blijft 
het geheel in evenwicht door 
een haar van Boeddha. De 
Gouden Rots is een van de 
drie belangrijkste boeddhis-
tische bedevaartsoorden van 
Myanmar. Boven op de rots 
is een 7,3 meter hoge, gou-
den pagode gebouwd. Maar 
opgelet als u de drang voelt 
om de Gouden Rots aan te 
raken: voor vrouwen is dat 
volstrekt verboden!

Yangon

Kyakhitiyo
Bago

Ngapali

Bagan
Mandalay

Heho

Inle meer
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Naar Laos  
over de Mekong
In Chiang Khong steekt u de 
grens met Laos over. Hier 
begint de cruise over de Me-
kong-rivier naar Luang Pra-
bang. U vaart langs de vele 
karstformaties die uit het 
water opdoemen en stopt 
herhaaldelijk om kennis te 
maken met de leefgewoon-
ten langs de rivier. Ook een 
dorp van de Hmong, een 
etnische minderheid, is zeer 
de moeite. 
Natuurlijk mag u ook de on-
telbare geuren en kleuren op 
de markt van Pakbeng niet 
missen. De cruise gaat daar-
na verder naar Pak Ou voor 
een bezoek aan de Grot van 
de Duizend Boeddha’s. Ook 
een bezoek aan een fabriek 
waar men de traditionele 
rijstbrandewijn stookt is een 
aanrader. Zo komt u na een 
boeiende trip aan in Luang 
Prabang. 
 
Zonsondergang  
met zicht op  
Luang Prabang
In Luang Prabang bezoekt u 
de meest prachtige toeris-
tische trekpleisters, zoals: 
het oude koninklijke paleis 
(nu een museum), Vat Mai 
(de vroegere tempel van de 

koninklijke familie), Vat Sene 
(met de gouden gevel) en Vat 
Xieng Thong. De zonsonder-
gang beleeft u vanaf Mount 
Phousi met een prachtig 
zicht over de stad en de Me-
kong. Dit is pure schoonheid. 
Daarna maakt een avond-
wandeling over de markt van 
Hmong een onvergetelijke 
dag compleet. 
 
Zwemmen  
aan de Kouang  
Sy watervallen
Al meteen bij zonsopgang 
staat u een ander fascine-
rend schouwspel te wachten 
in Luang Prabang. Lange 
rijen monniken verlaten de 
pagode op bedeltocht langs 
de huizen van de gelovigen. 
Hun doel is het vergaren 
van voedsel en offergaven. 
Daarna gaat het naar de 
beeldschone Kouang Sy 
watervallen. U kan gerust 
een duik nemen in een van 
de natuurlijke poelen. Op de 
terugweg maakt u nog een 
stop in het traditionele dorp 
Ban Xom waar de wevers 
hun kleurrijke zijden stoffen 
maken. In Ban Hatkoing 
bezoekt u een atelier waar ze 
rijstpapier maken. De avond 
eindigt met een traditionele 
Bacci-ceremonie. De vol-
gende dag brengt een korte 
boottocht u naar het kleine 
pottenbakkers- en keramiek-
dorpje Ban Tchan met haar 
300 inwoners.  
 
Een haar  
van Boeddha
In Vientiane is het heerlijk 
ontwaken met een ochtend-
wandeling op de versmarkt 
Thong Khan Kham. Bezoek 
er ook zeker Ho Pra Kéo, 
een koninklijke tempel die 
nu dienst doet als museum. 

Niet te missen zijn ook deze heiligdommen: Wat Si Muang (de 
oudste en meest vereerde tempel van de stad) en That Luang 
(het meest heilige monument van het land waar men een 
haar van Boeddha bewaart). U maakt ook een wandeling rond 
de triomfboog Patuxai. Daarna gaat u naar de luchthaven voor 
uw vlucht naar Brussel.  
Op dag 14 neemt u het vliegtuig terug naar Brussel. 
 
 
KENT U DE INGREDIËNTEN VAN TAM YAM?
Weet u hoe men suiker maakt uit kokosnoten? U komt het te 
weten in Damnoen Saduak. Vervolgens stapt u in een prauw om 
een bezoek te brengen aan de drijvende markten en gaat het via 
de kanaaltjes naar de paalwoningen. Terug in Bangkok bezoekt u 
het koninklijk paleis Wat Phra Keo met de betoverende smarag-
den Boeddha, en daarna ook Wat Po met de gigantische liggende 
Boeddha. ’s Avonds proeft u nog Tom Yam, de meest bekende 
Thaise soep met onder meer garnalen, koriander, citronella en 
pepers.

OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG VOOR U  
OP MAAT. 

Prijsindicatie: €€ (meer info op p.2) 

Bangkok en de tempel van de Heilige Apen
In Bangkok brengt u een bezoek aan de drijvende markten 
en aan het Koninklijk Paleis met een wandeling over de 
bloemenmarkt. Daarna beleeft u een dinercruise op de Chao 
Praya rivier (Koningsrivier). 
U bezoekt Wat Arun en maakt een wandeling op de bruisen-
de bloemenmarkt. Vanuit Ayutthaya, de oude hoofdstad van 
Siam, ontdekt u Wat Phra Si Sanphet en Wat Lokaya Sutharam 
en de grootste Boeddha van het land in Phra Mongkhon Bop-
hit. Verder naar Lopburi ligt de Tempel van de Heilige Apen. 
In Phitsanuloke maakt u een nachtelijke rit met een riksja.

Tom Kha Kai al geproefd?
Onderweg naar Chiang Mai bezoekt u het historische park 
Sukhothai en ook Mahathat en Wat Sra Sri. Dan gaat het ver-
der naar Lampang. U bezoekt Doi Suthep, een van de grootste 
boeddhistische heiligdommen van het land. De plaatselijke 
cultuur snuift u op in het dorp Sankhamphaeng, het centrum 
van de ambachtslieden van het noorden. ’s Avonds proeft u 
van de specialiteiten van Kantoke en beleeft u een voorstel-
ling met etnische dansen. 
 
Olifanten in Chiang Mai
In Chiang Mai bezoekt u het olifantenkamp van Chiang Dao 
waar ze de dieren opleiden tot werkolifant. Natuurlijk mag u 
op de rug van een olifant een wandeling maken door het bos. 
Daarna wacht de kleurrijke en bruisende markt van Mae Malai 
op u. Bezoek zeker ook een kwekerij van orchideeën! 

THAILAND  
& LAOS

Tijdens deze rond-
reis ontdekt u twee 
fantastische landen 
ten zuiden van Chi-
na. Deze combinatie 
leidt u langs de oude 
cultuur van Siam 
tot de pracht van 
de Mekong delta. U 
maakt volop kennis 
met de cultuur, met 
het boeddhisme, met 
het lokale eten, … 
Deze rondreis biedt 
u een onvergetelijke 
kijk op een prach-
tig stukje van onze 
aarde.

Zin in een droomreis door grootse  
cultuur en idyllische schoonheid?

APEN, APEN EN NOG 
EENS APEN
De tempel van de Heilige 
Apen heeft zijn naam niet 
gestolen. Honderden apen 
(makaken) leven in de tempel 
en daardoor worden ze door 
de Thai als ‘heilige dieren’ 
beschouwd. Elk jaar orga-
niseren ze in november zelfs 
een speciaal festival voor deze 
apen. Die worden dan onder 
meer verwend met snoep, 
fruit, eieren en bananen. Maar 
als bezoeker is het wel een 
beetje opletten geblazen, want 
de grijpgrage vingers van de 
ondeugende aapjes hebben al 
heel wat toeristen een beetje 
lichter gemaakt.  

THAILAND

TAAL Thai
OPPERVLAKTE 513.120 km²
INWONERS 68 miljoen inwoners
89% boeddhisten

Chiang  
Mai

Phitsanuloke

Bangkok

Vientiane

Pakbeng

Luang
Prabang
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de Li: lekker kuieren door de straatjes met de leuke winkeltjes. 
Vervolgens gaat het opnieuw richting Guilin. 
 
Song Dynastie en theeplantages
Het vliegtuig brengt u naar Hangzou, de oude hoofdstad 
tijdens de Song Dynastie. U maakt een boottocht op het West-
meer, bezoekt de boeddhistische grotten van de Lingyin-tem-
pel en u ontdekt de theeplantages van Longjin. Daar maken 
ze thee waarvan de kwaliteit wereldberoemd is. 
 
Shangai en het moderne China
Met de trein naar Shanghai! Bezoek er de zijdefabriek voor zij-
de afkomstig van de zijderupsen. Ook het nieuwe China vindt 
u hier met een bezoek aan het Shanghai Financial Center in 
de wijk Pudong. Hier vindt u onder meer het hoogste gebouw 
van China. ’s Avonds staat nog een acrobatische voorstelling 
op het menu.
In het prachtige kunst- en historisch museum ontdekt u 
fantastische collecties antieke bronzen beelden, porselein en 
schilderijen uit de grote dynastieën. Maak een wandeling op 
de Bund-boulevard met aan de ene kant de Huangpu-rivier 
en aan de ander kant gevels die dateren uit de jaren ’30. Na 
de lunch bezoekt u de tuin van de Mandarijn Yu en ontdekt u 
de oude wijken met hun traditionele winkeltjes.
Op dag elf neemt u het vliegtuig naar België.

moesten de keizer eeuwige 
bescherming bieden. Later 
bezoekt u ook het museum 
woud van Stèles in de oude 
Confuciustempel met de bi-
bliotheek die uitgehouwen is 
uit steen. ’s Avonds kan u nog 
genieten van een voorstelling 
met zang en dans uit de Tang 
Dynastie. 
 
Varen tussen  
suikerbroodbergen-
route 
Op de zesde dag gaat u met 
het vliegtuig naar Guilin. U 
bezoekt er de fascinerende 
Rieten Fluit Grot en maakt 
aan boord van een traditi-
onele boot een cruise van 
vier uur over de Li-rivier. 
Onderweg vaart u tussen de 
wondere suikerbroodbergen 
die al eeuwen schilders en 
dichters inspireren.
Daarna bezoekt u het stadje 
Yangshuo aan de oever van 

MMMMM…  
DRAKENPUTTHEE!
Longjingthee is een variant 
van groene thee. De letter-
lijke vertaling van Long-
jingthee is Drakenputthee. 
Deze thee is wereldvermaard 
om zijn topkwaliteit. Maar 
daardoor is deze thee vaak 
ook heel duur. Zo kan je zelfs 
20 euro betalen voor amper 
honderd gram van de beste 
Longjinthee. De blaadjes 
worden snel na het pluk-
ken geroosterd om zo het 
oxidatieproces te stoppen. 
Daardoor krijgen ze een 
geelgroene kleur en be-
houden ze onder meer hun 
vitamine C. 

OOK DEZE REIS MAKEN 
WE GRAAG VOOR U OP 
MAAT. 

Prijsindicatie: €€ 
(meer info op p.2) 

CHINA

Tijdens deze rondreis maakt u kennis met zowat alle grote high-
lights van China. Van Peking naar Shanghai botst u voortdurend 
op de overblijfselen van de machtige Ming-dynastieën, maar leert u 
ook het moderne China kennen. Deze reis brengt u onder meer bij 
de Chinese Muur, het terracotta leger, een cruise op de Li, …  
Alles spreekt hier tot de verbeelding.

Beleef de droom van de draak

Beijing en de Grote Muur
Op de luchthaven wacht uw privéchauffeur u op. Hij brengt u 
naar het hotel om ’s namiddags de zomerresidentie van de 
laatste keizers van Mantsjoerije te bezoeken. U maakt ook een 
wandeling door de smalle straatjes in de oude wijken van de 
Hutongs. Natuurlijk ontdekt u ook alles wat Beijing zo bijzonder 
maakt: de wereldberoemde Grote Muur (in totaal 6.000 km lang), 
de heilige weg met stenen dierenbeelden langs de kant en de 
vallei van de dertien Ming-graven. Dat is de keizerlijke doden-
stad waar dertien van de zestien Ming-koningen zijn begraven. U 
bezoekt onder meer het graf van Ding Ling. 
 
Plein van de Hemelse Vrede
Tijdens de vierde dag bezoekt u het Tian An Men-plein waar in 
1989 de studentenprotesten plaats vonden. Dit is het grootste 
publieke plein ter wereld en vormt het hart van de stad. Daarna 
bezoekt u ook de Verboden Stad waar 24 keizers van de Ming- en 
Qing-dynastie elkaar 500 jaar lang opvolgden. U wilt een fantas-
tisch zicht op deze machtige wereldstad? Vanop de heuvel van 
Jinshan (kolenheuvel) krijgt u een prachtig panoramisch uitzicht 

op Beijing. Een bezoek aan de 
Tempel van de Hemel toont u 
de perfectie van de Ming-ar-
chitectuur. Daarna gaat het 
met de slaaptrein in eerste-
klas slaapcoupés richting Xian.

Xian, begin  
van de zijderoute 
Deze prachtige stad was 
twaalf keer de hoofdstad van 
het keizerrijk. Hier begint 
de zijderoute, de beken-
de oude handelsweg door 
Centraal-Azië. In Xian bezoekt 
u het terracotta leger van 
Qin Shi met meer dan 6.000 
soldaten en paarden. Die 

Peking

Xian

Guillin Yangshuo

Shanghai

Hangzhou

CHINA

TAAL Mandarijn e.a.
OPPERVLAKTE 9.596.961 km²
= 315 keer België 
INWONERS ca. 1.350.000.000 
=120 keer België 
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Sri Lanka is een land waar iedereen eens moet geweest zijn. 
Dit eiland heeft zoveel te bieden dat iedereen hier een topreis 
kan beleven. Bij Horizon Select maken we bovendien uw reis 
helemaal op uw maat: laat ons weten voor welke ‘ ingrediënten’ 
u meteen uw koffers zou willen nemen, en wij maken er een à la 
carte droomvakantie van. 
In de beschrijvingen die volgen voeren we u van hoogtepunt 
naar hoogtepunt. Ze geven u een goed beeld van wat allemaal 
mogelijk is in Sri Lanka. Ook alle combinaties zijn mogelijk. 
Beginnen met een actieve vakantie om te eindigen met een paar 
dagen op een hemels strand? De cultuur opsnuiven en ook de 
prachtige natuur verkennen? Wij combineren alles met plezier 
voor u.  
 
Rondreis door het paradijs
Sri Lanka is een waar paradijs. Zowel de natuur als de boed-
dhistische cultuur zijn er overweldigend. Ook de prachtige 
uitzichten met de uitgestrekte theeplantages zorgen voor een 
heel exotische en bijzondere sfeer. Sri Lanka is helemaal weg 
zijn van de wereld die u kent. Wat u zoal kan beleven in dit 
paradijs leest u hier. 
 
• Breng een bezoek aan Colombo, de grootste stad en de 
commerciële hoofdstad van het eiland. Hier zijn de koloni-
ale invloeden mooi vermengd met elementen uit de eigen 
cultuur. Hoogtepunten zijn onder meer de Pettah Bazar, het 
parlementsgebouw en de kleurrijke Jami-Ul-Alfar Moskee. 
• In Negombo ziet u de kleurrijke catamarans binnenvaren 
die er ’s morgens hun vangst aan wal brengen. De vis-
sersmarkt is heerlijk om door te kuieren. 
• Ontdek de bakermat van het boeddhisme in Mihintale. Even 
verderop vindt u in Anuradhapura de eerste boom waaronder 
Boeddha mediteerde en de verlichting bereikte. Deze stad 
was bovendien de eerste hoofdstad van Sri Lanka.
• Maak een safari in het Wilpattu National Park. Dit park was 
gedurende tientallen jaren ontoegankelijk waardoor er zich 
een prachtige eigen fauna en flora kon ontwikkelen.
• De rotstempels van Dambulla zijn Unesco werelderfgoed. 

EEN HEEL JAAR  
AANGENAAM WARM
Het klimaat van Sri Lanka 
maakt van het land 365 da-
gen per jaar een topbestem-
ming. Het hele jaar door is 
het hier aangenaam warm. 
Voor alle soorten reizen is 
Sri Lanka een heel jaar door 
een prima bestemming. Wil 
je een strandvakantie? Dan 
is het oosten van het eiland 
ideaal van april tot oktober. 
De andere maanden is een 
strandvakantie beter in het 
westen. Wij adviseren u 
graag!

U vindt er prachtige schil-
deringen over het leven van 
Boeddha en honderden 
Boeddhabeelden. 
• Pollonaruwa was de 
tweede hoofdstad van Sri 
Lanka (tot 1284). Zelfs toen 
beschikte die al over een 
perfect irrigatiesysteem. De 
imposante Boeddhabeel-
den van Gal Vihare zijn uit 
de rotsen gehouwen en 
stralen een ultieme rust uit. 
Hier vindt u ook de mooiste 
maanstenen van het eiland.
• Bezoek ateliers van hout-
snijwerk en batikschilderijen.
• Safari in het Minneriya 
National Park, vooral gekend 
voor de grote kuddes wilde 
olifanten.
• Tijdens een bezoek aan de 
Leeuwenrots van Sigiriya 
wordt uw klim naar boven 
dubbel beloond. Naast het 
prachtige uitzicht over de 
jungle ontdekt u er ook 
de grootste antieke kunst-
schatten van Sri Lanka: de 
eeuwenoude fresco’s van de 
21 wolkenmeisjes, halfnaakte 
godinnen en hofcourtisanes.
• Maak een rit op de rug van 
een olifant door de prachti-
ge jungle van Habarana
• Een deugddoende nekmas-
sage met geneeskrachtige 
kruidenolie krijgt u bij de 
kruidentuin van Matale waar 
u bovendien zelf ziet hoe 

DE MEEST SELECTE RONDREIZEN

SRI LANKA
Hier moet u gewoon geweest zijn

SRI LANKA 
TAAL Engels, Singalees en Tamil
OPPERVLAKTE 65.610 km² 
 (2x België)
INWONERS 22 miljoen inwoners
69% boeddhisten

Als er één bestemming is waar iedereen 
zijn hart verliest, dan is het wel Sri Lanka. 
Zoekt u een avontuurlijke en actieve reis? 
Gaat u voor prachtige natuur en authen-
tieke cultuur? Of  wilt u vooral relaxen in 
een strandhotel? In Sri Lanka kan alles. 
Of  waarom geen combinatie van cultuur, 
natuur, actie en heerlijk genieten? Wij 
maken graag voor u dé reis van uw leven.

Anuradhapura

Negombo

Colombo

Kosgoda

Galle

Hambantota

Yala

Buduruwagala

Nuwara Eliya

Kandy

Dambulla Polonnaruwa
Sigiriya
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OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG VOOR U OP 
MAAT. MEER INFO VINDT U OP P.2

Strandhotels
Sri Lanka is ook een heer-
lijke bestemming om volop 
te ontspannen en niets – of 
toch weinig – te doen. Het 
oosten van het eiland is ide-
aal voor een strandvakantie 
van april tot oktober. De 
andere maanden zit u beter 
in het westen. Dan bent u 
zeker van een topervaring, 
zeker in de prachtige hotels 
die u er vindt. Hieronder 
stellen we u er een aantal 
van onze toppers voor. Maar 
bij Horizon Select kunnen we 
elk hotel voor u regelen.

AMAYA BEACH RESORT 
& SPA ***** 
PASSIKUDAH
Dit luxueuze hotel ligt in het 
midden van de mooie oevers 
van de Passikudah Bay. Hier 
vindt u de nieuwste kustlijn 
van het eiland, met parel-
witte zandstranden. In onze 
zomermaanden is dit deel 
van het eiland ideaal voor 
een heerlijke strandvakantie. 
Het resort beschikt over 125 
kamers en suites. De meeste 
kijken uit op het strand en 
hebben een frisse inrichting 
met levendige kleuren, net zo 
warm en inspirerend als het 
hele eiland.  
 
Hagelwitte  
zandstranden
In dit hotel vindt u Sri Lanka 
op zijn best: attent personeel, 
ruime kamers en suites en een 
eindeloos rustgevend kader. 
De zonovergoten haven, 
het witte zandstrand en de 
weelderige tropische tuinen 
zullen al uw zintuigen doen 
tintelen in de zilte lucht. Deze 
locatie met de lange ondiepe 
kustlijn is een van de veiligste 
en meest rustige in het oosten. 
In het rif  ontdekt u prachtig 
koraal en de meest kleurige 
vissen. Het witte zand is zo 
zacht dat het bijna ongrijp-
baar is.  
Meer info:  
www.amayabeach.com

SERENE PAVILIONS 
***** 
WADDUWA 
Dit hotel bestaat uit twaalf  
exclusieve paviljoenen waar u 
kan genieten van luxe, privacy 
en een buitengewone service. 
Het is genieten op het strand 
aan de Indische Oceaan tussen 
de kokosbomen.  
 
Rust, natuur en cul-
tuur
Dit hotel ligt aan de west-
kust van het eiland, centraal 
tussen de steden Wadduwa en 
Panadura. Op 45 minuutjes 
van Colombo staat u het aards 
paradijs te wachten. De over-
weldigende rust en natuurlijke 
schoonheid zijn hemels, en 
ook voor het opsnuiven van de 
plaatselijke cultuur bent u hier 
op de juiste plaats. In onze 
wintermaanden is het weer 
hier ideaal voor een topva-
kantie. 
Meer info:  
www.serenepavilions.com 

ANANTARA KALUTARA 
RESORT & SPA ***** 
KALUTARA
In het zuidwesten van het 
eiland ligt het Anantara 
Kalutara Resort & Spa. Dit 
gloednieuwe luxueuze vijfster-
renhotel wordt begrensd door 
de Indische Oceaan en de 
Kalu Ganga rivier. Een uurtje 
rijden van Colombo vindt u 
hier een unieke locatie voor 
een ontspannende strandva-
kantie.  
 
Batterijen opladen
De 141 luxekamers, suites en 
villa’s baden in een traditioneel 
Sri Lankaans decor. De rust en 
het ruimtegevoel geven u het 
perfecte kader om helemaal de 
batterijen op te laden. Naast 
het idyllische strand en het 
warme water van de Indische 
Oceaan charmeert het histori-
sche stadje Kalutara reizigers 
met de boeiende cultuur en 
tropische natuur. Maar ook 
voor watersport of  andere 
avontuurlijke actie in en rond 
het water is dit hotel een prima 
uitvalsbasis.   
Meer info: 
www.anantara.com/kalutara 

JUNGLE BEACH ***** 
TRINCOMALEE  
Het beste van het land en de 
zee vindt u in dit hotel. Dit 
luxeresort trekt de natuur van 
buiten door in het design bin-
nenin. Zo krijgt u het gevoel 
van een boomhut, maar dan 
een die baadt in overweldigen-
de luxe. U kan kiezen uit een 
unieke combinatie van kamers. 
Wilt u een kamer met zicht 
op het strand, met zicht op de 
lagune of  volledig ingewerkt in 
de jungle? Het kan allemaal. 
 
Actief  ontspannen
Hier kan u naast oneindig 
ontspannen ook heel wat avon-
tuurlijke activiteiten beleven, 
zoals: snorkelen tussen de rif-
vissen aan het ‘Duiveneiland’, 
varen tussen de walvissen, jet-
skiën, zeilen,… Ook de oude 
cultuur, de warmwaterbron-
nen van Kanniya en de tempel 
van Koneswaram maken uw 
strandvakantie uniek.  
Meer info:  
www.ugaescapes.com/junglebeach

ze de verschillende kruiden 
telen. U leert er ook veel bij 
over de geneeskundige mo-
gelijkheden van de kruiden. 
• Bewonder in Gem Center 
de kunst van het winnen en 
bewerken van edelstenen. 
• Breng een bezoek aan de 
Tempel van de Heilige Tand 
met een voorstelling van de 
culturele dansers van Kandy. 
U leert ook de stad Kandy 
kennen.
• Bezoek aan het olifanten-
weeshuis van Pinnawela. U 
ziet er de dieren baden in de 
rivier en maakt het voede-
ren mee van de jonge en 
verzwakte dieren. 
• Wandeling in de botani-
sche tuinen van Peradiniya 
met onder meer veel ver-
schillende soorten orchi-
deeën.

• Maak in Horton Plains een prachtige wandeling naar het 
einde van de wereld. Of ziet u de grotere wandeling naar de 
Baker watervallen zitten? Prachtig en idyllisch is het altijd.
• Safari in het Yala Nationaal Park. Dit is het oudste en groot-
ste van Sri Lanka. Als dit gesloten is, kan u een safari maken 
in het nationaal park Uda Walawe.
• In Trincomalee kan u een belangrijke en indrukwekkende 
Hindu-tempel bezoeken: de tempel van Thirukoenshwaram. 
Deze is gebouwd op de top van de Swami-rots. U krijgt er een 
prachtig uitzicht op de natuurlijke haven van Trincomalee. U 
kan er ook de warmwaterbronnen van Kanniya ontdekken.
Het strand van Nilaweli is het mooiste en meest ongerepte 
van het hele eiland.  
 
Actief  genieten
Houdt u van actie? Wil u de adrenaline voelen stromen of de 
eigen grenzen verleggen? Ook dat kan zonder enig probleem 
in Sri Lanka. Hieronder geven we u een overzicht van wat er 
zoal mogelijk is in dit magische land.

• Een boottocht brengt u van Negombo naar de lagune met de 
mangroves. 
• Ontdek per fiets de sites van Anuradhapura en Polonnaruwa. 
• Beleef Mihintale en de warmwaterbronnen van Kanniya.
• Heerlijk snorkelen aan het rif van ‘Duiveneiland’.  
• Bezoek de archeologische site van Rittigala, op de hoogste 
berg in het noorden. En de site van Aukana, het best bewaarde 
Boeddha-standbeeld.
• Safari in de nationale parken van Wilpattu, Minnerya, Bunda-
la, Udawalawe en/of Yala.
• Ontdek het Regenwoud van Sinharaja en het vogelreservaat 
van Udawattakelle.
• Beklimming van Sigiriya, de leeuwenrots. 
• Tocht op een olifant.
• Rafting op de Kitulgala-rivier. Deze rivier was het decor van 
de film ‘Bridge over the river Kwai’. 
• Met een 4x4 naar de Horton Plains voor een wandeling naar 
het einde van de wereld (World’s End). Wandeling naar de Ba-
ker-watervallen en een stop aan de Ella-watervallen. 
• Walvissen spotten aan de kust van Trincomalee
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MALEDIVEN 
Op de Malediven staat relaxen en genie-
ten centraal. U vindt er de meest prach-
tige stranden, u kan een duik nemen in 
het hemelsblauwe water van de Indische 
Oceaan… of  gaat u liever duiken in het 
koraalrif ? Dit is ongetwijfeld de beste plek 
ter wereld om de batterijen helemaal op te 
laden. 

MALEDIVEN

TAAL Divehi
OPPERVLAKTE 300 km² 
INWONERS  400.000  
MUNT Rufiyaa

De beste plaats ter wereld om volop te genieten

Duizend eilandjes
De 1.190 eilandjes van de Malediven lijken vanuit de lucht een 
ketting van groen smaragd op een laken van blauw fluweel. 
Het grootste eiland is niet groter dan 5 km². Dit is de ge-
droomde plaats om de batterijen op te laden en eindeloos te 
genieten en te relaxen. Alle eilanden bestaan uit puur koraal 
waardoor de stranden maagdelijk wit zijn.  
 
Beschermde cultuur
De cultuur en de natuur worden op de Malediven goed be-
schermd. Slechts 201 van de eilandjes zijn bewoond, en daar 
mogen toeristen enkel naartoe op daguitstap en dus niet 
verblijven (met uitzondering van de hoofdstad Malé). Voor 
het toerisme zijn 90 andere eilandjes geschikt om 100% te 
genieten. 

 

WAT IS KORAAL?
Hagelwitte koraalstranden zijn 
prachtig. Maar wat is koraal 
eigenlijk? Koraal zijn diertjes 
in de zee, ook wel poliepen 
genoemd. De koraalpoliepjes 
voeden zich met plankton en 
calcium uit het water. Als de 
diertjes sterven, blijft hun ske-
let over. Een koraalrif  bestaat 
zo uit miljoenen op elkaar 
geplakte skeletjes van gestor-
ven koraalpoliepjes. Koraal is 
dus geen plant of  steen, zoals 
veel mensen denken. Koraal 
bestaat uit heel veel diertjes.

Wilt u avontuur?
De Malediven hoeft niet 
enkel ontspanning te zijn. 
Ook avontuur is er te vinden. 
Zo kan u parasailen, een 
helikoptervlucht maken, 
snorkelen, boottochten 
maken, vissen op zee,… Ook 
voor duikers is dit een waar 
paradijs.
 
Alle hotels mogelijk
Horizon Select kan elk hotel 
op de Malediven voor u 
regelen. Alles hangt af van 
wat uw wensen zijn en wij 
doen de rest. Wij kennen de 
hotels en kunnen u perfect 
adviseren over welk hotel 
u het best zal bevallen. We 
stellen u graag vier schit-
terende hotels voor die u 
een staalkaart geven van de 
verschillende soorten hotels 
op de Malediven.

LILY BEACH ISLAND RESORT ***** 
ZUID ARI ATOL
Dit resort heeft een ontspannende sfeer waar de gasten zich direct 
thuis voelen. De 119 kamers met terras zijn ruim en modern 
ingericht en voorzien van alle modern comfort en luxe. Het resort 
beschikt over diverse kamertypes: beachvilla (ook beach familie 
villa), lagoonvilla, deluxe watervilla en sunset watervilla. In het 
resort is er een centrum voor spa, relaxatie en massages en ook 
een zwembad, fitnessruimte en discotheek. 

MIRIHI ISLAND RESORT ***** 
SOUTH ARI ATOL
Dit resort is ideaal voor mensen die zoeken naar rust in alle 
comfort en luxe. Toch zal u zich hier niet vervelen. Achter de 
azuurblauwe lagune ligt een prachtig huisrif  van koralen met een 
prachtige onderwatertuin die u zeker moet ontdekken. Verder 
kunt u er kajakken, diepzeevissen en er is een duikschool. 

ADAARAN CLUB RANNALHI **** 
ZUID MALE ATOL
Dit viersterrenhotel ligt aan een maagdelijk strand en biedt zeer 
goede mogelijkheden om te duiken. Ook allerhande watersporten 
zijn er te beleven: snorkelen, windsurfen, kanovaren, catamaran, 
gemotoriseerde sporten, vissen, … 

CHAAYA REEF ELLAIDHOO **** 
NOORD ARI ATOL
Chaaya Reef  Ellaidhoo is zonder twijfel een van de beste duik-
resorts op de Malediven. Het ligt op een klein eiland van slechts 
280 op 300 meter, volledig omgeven door een prachtig rif  waar u 
zelfs naar een prachtig begroeid wrak kan duiken. 

Het All Inclusive Platinum omvat niet alleen alle maaltijden 
en dranken, maar ook verschillende sporten zijn inbegrepen. 
Denk maar aan zeilen, duiken, kano, windsurf, snorkeluitrus-
ting, ... Tijdens uw verblijf mag u één keer gaan nachtvissen 
en een excursie doen naar een onbewoond eiland met snacks 
en frisdranken inbegrepen.

Dit resort heeft een gymcenter en een spa voor therapeuti-
sche en holistische behandelingen. Alle 36 villa’s beschikken 
over prachtig meubilair, houten vloer, privé-zonneterras met 
ligbedden en een volledig ingerichte badkamer.

Het hotel beschikt ook over een wellness-center. Er zijn 96 
beach-bungalows, gelegen op het gelijkvloers of de eerste 
verdieping en met zicht op de tuin of het strand. De 34 ruime 
waterbungalows hebben directe toegang tot de oceaan.

In dit resort zijn er 114 kamers (standaard, superior, beach 
bungalow en watervilla). De beach bungalows liggen vlak aan 
het strand en de watervilla’s zorgen voor de ultieme charme. 
Alle kamers zijn uitgerust met airco, IDD-telefoon, minibar, 
tv, terras en aparte (openlucht)badkamer met warm en koud 
water.

OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG VOOR U OP 
MAAT. MEER INFO VINDT U OP P.2
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Het bruisende leven 
in Ho Chi Minh City
De vroegere naam van deze 
stad kent u zeker: Saigon. Nu 
heet deze bruisende stad 
Ho Chi Minh City. Bezoek er 
zeker de Binh tay Market, 
Tien Hau Pagoda, Giac Lam 
Pagoda en een atelier waar 
ze het typische lakwerk 
maken. Ook het koloniaal 
residentieel stadsgedeelte is 
meer dan de moeite waard. 
U loopt voortdurend rond 
in een boeiende historische 
setting. 

Cruise  
op de Mekong
Na Ho Chi Minh blijft uw reis 
fascinerend. In Cai Be staat 
een fantastische cruise op u 
te wachten op de legendari-
sche rivier Mekong. U vaart 
tot in Vinh Long en rijdt 
vandaar verder naar Can Tho 
waar u in een sampanboot 
de drijvende markten van 
Cai bezoekt. U rijdt daarna 
verder naar de grens met 
Cambodja. In Chau Doc 
maakt u eerst nog een cruise 
tussen de drijvende dorpjes 
met viskwekerijen. U maakt 
er kennis met de Chamcul-
tuur en bezoekt Sam Moun-
tain, een bedevaartsoord 
met Chinese, Cham en 
Khmer tempels. 

Phnom Penh, Cambodja
We laten Vietnam nu achter ons en verkennen de hoofdstad 
van Cambodja: Phnom Penh. Onder meer het Nationaal mu-
seum, het Koninklijk Paleis en de zilveren pagode staan op 
het programma.  

De jungle van Siem Reap
Een vlucht brengt u naar Siem Reap. Hier waant u zich overal 
in een exotisch Indiana Jones decor vol mystiek, middenin 
de jungle. De oude stad Angkor Thom met de fameuze Bayon 
tempel, Ankor Wat, de tweelingtempels Thommanon en Chau 
Say Tevoda, het waterreservoir Srah Srang, het Ta Prohm 
klooster,… Het zijn maar enkele van de fantastische sites die 
u zal ontdekken. 

Rivier van de duizend Lingas
Daarna wandelt u in Kbal Spean door het bos naar de ‘Rivier 
van de duizend Lingas’ en rijdt u verder naar het platteland 
waar nog enkele imposante tempels uw aandacht zeker 
zullen vasthouden. Terug in Siem Reap mag een bezoek aan 
Kampong Phluk niet ontbreken. Hier verhuist de bevolking 
naargelang de stand van het water. In Puook bezoekt u nog 
een kweekplaats van zijderupsen en de zijdefabriek. 

Wie Azië zegt, ziet meteen ook 
de typische pagodes voor zich. 
Misschien kent u het woord 
niet meteen, maar de gebou-
wen zal u zeker herkennen. 
Veel boeddhistische tempels 
zijn pagodes. Ze hebben de 
vorm van een toren die uit 
verschillende verdiepingen 
bestaat die steeds kleiner 
worden. Elke verdieping heeft 
een eigen dak. Ook de Japanse 
toren in Brussel heeft de vorm 
van een pagode. Een pagode 
staat altijd vrij van andere ge-
bouwen. Zo kan een gelovige 
rond de toren lopen als een 
soort ritueel. Zo toont hij zijn 
respect voor het goddelijke.

LOOPT U EEN RONDJE 
OM EEN PAGODE?

WILT U MEER? 

Avontuur en etnische culturen in Sapa
In Vietnam kan u ook nog een avontuurlijke uitbreiding naar 
Sapa inlassen. U neemt dan in Hanoi de slaaptrein naar Lao Cai. 
Daar rijdt u naar Sapa waar u kennis maakt met verschillende 
etnische minderheden. U bezoekt ook de Bac Watervallen en 
maakt een klim naar de berg Ham Rong. De rit terug naar Lao 
Cai brengt u bij de traditionele huizen van de Black Hmong en 
naar het dorp Ta Van en de etnische minderheden Giay en Red 
Dao. In Lao Cai neemt u terug de trein naar Hanoi.

OOK DEZE REIS MAKEN 
WE GRAAG VOOR U OP 
MAAT. 

Prijsindicatie: €€ 
(meer info op p.2) 

VIETNAM  
& CAMBODJA

Deze unieke reis biedt u een trip door alles wat dit gebied zo aantrek-
kelijk maakt. U bezoekt steden als Ho Chi Minh (Saigon), u beleeft een 
cruise over de Mekong rivier en bezoekt onder meer de indrukwek-
kende tempels van Angkor,… Dit mystieke paradijs, ver weg van onze 
westerse wereld, zal na deze reis geen geheimen meer hebben voor u.

Midden in de mystiek van Indochina

Historisch Hanoi
We beginnen in Hanoi, de 
hoofdstad van Vietnam. Hier 
bezoekt u meteen een aantal 
tot de verbeelding sprekende 
sites zoals het Ho Chi Minh 
Mausoleum, het etnologisch 
museum en enkele  prachtige 
boeddhistische tempels. Een 
authentieke ‘rickshaw’ voert u 

naar de oude stad waar u kan 
kuieren tussen de antiekwin-
keltjes. ’s Avonds ziet u een 
typische show met waterma-
rionetten.

Cruise door  
de Halong Bay
Na Hanoi trekken we naar de 
kust. Daar scheept u in voor 

een onvergetelijke cruise over de Halong Bay. Het paradijs 
bevindt zich hier zowel aan bak- als aan stuurboord: overal! 
U vaart langs verschillende eilandjes en natuurlijke grotten. 
Als u wil, kan u zelfs zwemmen in de idyllische Golf van 
Tonkin. 

Het werelderfgoed van Hoi An
Na de cruise keert u terug naar Hanoi, met onderweg nog 
een stop in het pottenbakkersdorp Phu Lang. In Hanoi neemt 
u de vlucht naar Da Nang om verder te reizen naar Hoi An. 
Dit is het belangrijkste handelscentrum uit de 17de en de 
18de eeuw, en heeft terecht een plaats op de werelderfgoed 
lijst van de Unesco. U bezoekt  trekpleisters zoals de Japanse 
brug, verschillende pagodes en oude handelshuizen.   
 
Hué, de vroegere hoofdstad van Vietnam
Via de wolkenpas belandt u in de vroegere hoofdstad van 
Vietnam: Hué. Hier beleeft u onder meer een boottocht op 
de Parfumrivier, u bezoekt een atelier waar ze wierookstok-
jes maken en u wandelt door de kleurrijke Dong Ba markt. 
Ook het Mausoleum van keizer Tu Duc en de boeddhistische 
tempels zijn onvergetelijke trekpleisters.

Hanoi

Hai Phong

Hue

Siem Raep
Phnom Penh

Chau Doc

Vinh Long

Saigon

VIETNAM

TAAL Vietnamees
OPPERVLAKTE 330.972 km²
INWONERS  93 miljoen

CAMBODJA

TAAL Khmer
OPPERVLAKTE 181.035 km²
INWONERS 16 miljoen 
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Ambarita en een goed be-
waard Batakhuis in Simanin-
do. Elke dag voeren ze daar 
traditionele dansen op. 

Zilver in Yogyakarta
Na uw vlucht naar Jakarta 
trekt u naar Yogyakarta. U 
krijgt meteen een fantasti-
sche kennismaking met deze 
‘zilveren’ stad. Tijdens een 
bezoek aan de zilverwijk Kota 
Gede hoort u hoe het hamer-
geklop van de zilversmeden 
het verkeer overstemt. 
In een ander deel van de 
stad kuiert u langs kron-
kelige straatjes naar het 
statige Sultanpaleis. Ook 
een traditionele sigarenfa-
briek uit de koloniale tijd is 
een must see, net zoals het 
nabijgelegen schitterend 
gerestaureerd mausoleum: 
de Prambanan, met meer 
dan 200 grote en kleinere 
tempeltjes, schatkamers en 
schrijnen. Dit hele gebied is 
een openluchtmuseum vol 
Javaanse antiquiteiten. 

Imposante tempel 
van Borobudur
Bent u klaar voor een van 
de meest indrukwekkende 
boeddhistische monumen-
ten? De wereldbekende 
Borobudur tempel  is een 
imposant bouwwerk dat u 
met verstomming zal slaan. 
Hier mag ook een voorstel-
ling met Javaanse dansen 
niet ontbreken. 

Magisch Bali
Een binnenlandse vlucht 
brengt u naar Denpasar. 
Daar ontdekt u het magische 
oostelijke deel van Bali. 
Een korte rit brengt u tot 
hoog in de heuvels voor een 
comfortabele wandeltocht 
langs mooie rijstterrassen 
en eenzame dorpjes. U 

Kota Gede wordt niet voor niets de zilverstad genoemd. 
Deze stad op een vijftal kilometer buiten Yogyakarta kent een 
bruisende zilverindustrie. In de straten van deze stad vindt 
u ontelbare ateliers. U kan er rondlopen en de zilversmeden 
aan het werk zien. 
Het zilver van Kota Gede kan u herkennen aan het aparte de-
sign. De tekeningen op het zilver creëren de ambachtslui door het 
patroon aan de binnenkant van het zilver te slaan. Op die manier 
ontstaat aan de buitenkant reliëf… en dat maakt de tekening. 

HET APARTE ZILVER VAN KOTA GEDE

eindigt uiteindelijk hoog in 
de bergen in de thuis van de 
Bali-Aga, de oorspronkelijke 
bewoners van Bali. 

Van Candidasa  
naar Lovina
De trip gaat verder noord-
waarts langs salak-plantages. 
U bezoekt onderweg ook 
Pura Beji, een van de belang-
rijkste Subak tempels in het 
noorden van Bali. Eventueel 
kan u in de bestemming 
Lovina kiezen om ‘s ochtends 
dolfijnen te gaan spotten. 

Heilige grond  
langs de grote  
meren
Voorts wandelt u langs kof-
fie- en kruidnagelplantages 
in de omgeving van Munduk 
en rijdt u verder richting de 
grote meren in het centrum 
van Bali. Daar betreedt u de 
heilige grond van de Pura 
Ulun Danu tempel en van 
de Tanah Lot tempel in de 
branding van de Indische 
Oceaan. 

Cultuur midden  
in de jungle
Met 4x4’s cruiset u langs ver-
geten dorpjes, sprookjesach-
tige tempels, middeleeuwse 
steengroeven, diepe kloven 
en groene rijstvelden. Een 
goed gevulde picknickmand 
maakt deze trip nog zali-

ger. Een gids leidt u door de zeldzame bosflora en u brengt 
middenin het regenwoud een bezoek aan een mysterieuze 
tempel tussen honderden apen. 

Op bezoek bij de olifanten
Olifanten mogen niet ontbreken in een reis naar Indonesië. U 
maakt een rit op hun sterke rug en helpt bij het voederen en 
het baden van de dieren. Dit is de kers op de taart van een 
onvergetelijke reis.

OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG VOOR U OP 
MAAT. MEER INFO VINDT U OP P.2

Prijsindicatie: €€€ (meer info op p.2) 

Het Paleis van de 
Sultan in Medan  
(Sumatra)
Medan is uw eerste halte op 
deze wervelende reis. Dit is 
het commerciële centrum 
van Noord-Sumatra. Naast 
een bloeiende handel vindt 
u er ook het Paleis van de 
Sultan dat herinnert aan een 
rijk verleden. Ook een van 
de grootste moskeeën van 
Indonesië ontdekt u hier.

Langs krokodillen 
naar Bukit Lawang 
Met de auto rijdt u naar 
Bukit Lawang. Onderweg ziet 
u onder meer uitgestrekte 
oliepalmplantages en een 
krokodillenfarm. Op de 
bestemming bevindt zich een 
van de oudste orang-oetan 
hulpcentra. We gaan op trek-
tocht om deze indrukwek-
kende primaten te bewonde-
ren in de vrije natuur. 

INDONESIË

De gordel van  
smaragd is een  
bijnaam van  
Nederlands Indië die 
bedacht werd door 
Multatuli. Groen 
vormt in Indonesië 
de hoofdkleur. Maar 
naast natuur staat 
ook de rijke cultuur 
en het fenomenale 
Bali op het pro-
gramma. Mysterieu-
ze tempels, vergeten 
dorpjes, prachtige 
natuur, het spotten 
van dolfijnen,… 
Indonesië heeft het 
allemaal.

Verover de gordel van smaragd

INDONESIË

TAAL Bahasa Indonesia
OPPERVLAKTE 1.910.931 km² 
INWONERS  254 miljoen  
86% moslims, 10% christenen

Door de hooglanden naar Brastagi
Met de wagen cruiset u door de hooglanden van Karo-Batak. 
Dit is een heel vruchtbaar vulkanisch plateau. Onderweg 
maakt u kennis met de unieke stam van de Batakkers. Ontdek 
hun typische Batak longhouses en de immense watervallen. 

Sarcofaag van Raja Sidabutar op Samosir
Via Parapat leidt onze weg naar het eiland Samosir. Onderweg 
stopt u aan de waterval van Sipisopiso waar het water maar 
liefst 120 meter de diepte in stort. U bezoekt een dorp van 
Simalungun-Bataks, ontdekt een uitstekend gerestaureerd 
Batakpaleis en een cruise op het meer van Toba brengt u bij 
verschillende overblijfselen van de Batak-cultuur. Tussen het 
groen ontdekt u de mystieke sarcofaag van Raja Sidabutar. 
Hij was de leider van de eerste stam Batakkers op het eiland 
Samosir. U ontdekt ook de merkwaardige stenen stoelen van 

Medan

Jakarta

Yogyakarta
Bali
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BOTSWANA

Botswana is Afrika op zijn best. 
Wilde dieren, een prachtige  
omgeving, spectaculaire zich-
ten. U ontdekt er de kracht van 
de beroemde Victoria Falls, u 
maakt kennis met de Afrikaanse 
olifanten en spot verschillende 
wilde diersoorten die passeren. 
Dit is wildlife waar u gegaran-
deerd wild van zal worden. 
Of  u het buitengewone of  het 
superior programma volgt,  
onvergetelijk wordt het altijd!

Op safari tussen de olifanten  
met zicht op de Victoria-watervallen

BOTSWANA

TAAL Engels - Tswana
OPPERVLAKTE 582.000 km² 
INWONERS 2.200.000 inwoners 
70% christenen

Victoria Falls

Chobe
National Park

Moremi  
Wildlife reserve

Maun

Victoria Falls  
in Zimbabwe
U landt in Vic Falls Airport in 
Zimbabwe. Van daaruit gaat 
het naar de viersterren Ilala 
Lodge waar u twee nach-
ten verblijft. Deze lodge ligt 
zo dicht bij de gigantische 
watervallen dat u de verstui-
ving van het water voelt tot in 
de tuin. Een bezoek aan het 
nationale park Victoria Falls 
is natuurlijk een must. U kan 
ook een heel aantal boeiende 
uitstappen maken zoals een 
vlucht met een vliegtuigje 
over de watervallen, raften of 
kajakken op de Zambezi-rivier, 
een bungeesprong van de 
brug over de watervallen, ritje 
op een olifant, zwemmen in 
‘Devils Pool’, … aan avontuur 
geen gebrek.

Chobe all inclusive
Daarna logeert u drie nach-
ten in Chobe Elephant Camp, 
fully all inclusive. Niet enkel 
al het eten en drinken is 
inbegrepen, maar ook twee 
boeiende activiteiten per 
dag. In open safariwagens 
door het Chobe National 
Park, varen op de Chobe-ri-
vier, wandelingen met gids 
in de omgeving, … het kan 
allemaal. Zoals de naam 
van de lodge suggereert, is 
een grote attractie hier de 
olifanten. In de namiddag 
komen ze soms in groepen 

van meer dan honderd naar 
de rivier om te drinken. Ook 
ziet u hier veel leeuwen en 
ontelbare watervogels.  

Tussen de wilde die-
ren van Moremi
Een vliegtuigje brengt u naar 
de Khwai airstrip in Moremi 
Game Reserve. Hier logeert 
u drie nachten in het Sango 
Safari Camp. Ook hier is alles 
inbegrepen, net zoals twee 
activiteiten per dag. Zo kan u 
zowel overdag als ’s nachts op 
safari trekken. In deze buurt 
van de Khwai-rivier ziet u de 
dieren vrij rondtrekken. Vanuit 
de lodge heeft u een prachtig 
uitzicht. Het Moremi Game 
Reserve is bovendien de thuis 
van de Bosjesmannen. 
Daarna gaat het via Maun 
terug naar België. 

 
SUPERIOR  
PROGRAMMA 
U wil nog net iets 
meer luxe en  
avontuur? 
Het superior programma is 
een upgrade van het Bots-
wana-programma. Deze reis 
heeft een paar verschillen. 
Zo verblijft u niet in de Ilala 
Lodge maar gaat u meteen 
naar The Elephant Camp 
aan de Victoria-watervallen. 
Extra voor u zijn daar twee 
shuttles per dag naar de stad 

THUIS BIJ DE  
BOSJESMANNEN
In het Moremi Game Reserve 
leven de Bosjesmannen. Dat is 
een van de oudste volkeren ter 
wereld. Zij kunnen daar leven 
omdat Moremi een Game Re-
serve is en geen National Park. 
In een Game Reserve worden 
dieren, ecosystemen en na-
tuurlijke habitats beschermd, 
net zoals in een nationaal park. 
Maar een van de verschillen is 
dat in een Game Reserve ook 
menselijke bewoning (beperkt) 
toegestaan is. 

inbegrepen én een exclusieve 
ontmoeting met de olifanten. 
In het Moremi Game Reserve 
verblijft u drie nachten u in 
het formidabele Machaba 
Camp. In dit luxueuze verblijf 
is ook alles inbegrepen, inclu-
sief twee activiteiten per dag. 
Dit Camp in de Khwai-om-
geving ligt aan de oostelijke 
landtong van de Okavango 

Delta. Het biedt een super 
uitzicht op de Moremi-rivier. 
U zit op de eerste rij voor het 
spotten van de talloze rond-
trekkende wilde dieren. 
 
WILT U MEER?
Voor beide programma’s zijn 
combinaties mogelijk met 
andere parken in Botswana, 
Zambia of Zimbabwe. Vraag 
ons gerust naar alle moge-
lijkheden. Wij regelen alles 
voor u.
 

OOK DEZE REIS MAKEN 
WE GRAAG VOOR U OP 
MAAT. 

Prijsindicatie: €€€ voor 10 
dagen (meer info op p.2) 
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KENIA  
& TANZANIA

Leeuwen, olifanten, flamingo’s, oryx en ge-
neroeks. Op deze reis door de Afrikaanse 
savanne ziet u een onvergetelijk deel van Afri-
ka. En nog extra bijzonder is het aanschou-
wen van ‘De Grote Trek’. De regens achterna 
rennen miljoenen dieren over de eindeloze 
vlakte. Deze reis geeft u een maximale kans 
om dit buitengewone schouwspel te kunnen 
bewonderen. Ook leert u het nomadische volk 
De Masaï beter kennen.

Tussen miljoenen flamingo’s
Na uw vlucht staat u in de Keniaanse hoofdstad Nairobi me-
teen een typisch Afrikaans onthaal te wachten. De volgende 
dag trekt u door ‘De Grote Riftvallei’ naar Lake Nakuru. U 
maakt er een safari tussen miljoenen (!) flamingo’s en andere 
watervogels. Dit gebied is ook de habitat van witte en zwarte 
neushoorns en luipaarden. 

Op bezoek bij de Masai
De derde dag brengt u naar het nationale park van Masai 
Mara. Onderweg stopt u aan een Massay Manyatta met de 
typische hutten van de plaatselijke Masai-bevolking. In het 
Masai Mara National Park volgen nog een aantal onvergetelij-
ke safari’s.  

Raak verwonderd door De Grote Trek

KENIA

TAAL Engels & Swahili
OPPERVLAKTE 591.958 km²
INWONERS  45 miljoen 

TANZANIA

TAAL Engels & Swahili
OPPERVLAKTE 947.303 km²
INWONERS  49 miljoen

Nairobi

Lake Nakuru

Masai Mara

Amboseli

Arusha

Serengeti

Ngorongoro

Lake Manyara

De grote trek
Dit park vormt een geheel met de Serengeti in Tanzania. Dit 
gebied is gekend voor ‘De Grote Trek’. Tijdens deze trek den-
deren duizenden gnoes en zebra’s over de savanne, gevolgd 
door roofdieren zoals leeuwen en jachtluipaarden. Deze 
tocht gaat van noord naar zuid en omgekeerd, de regen 
achterna. Dit schouwspel is de ultieme safari-sensatie.
Eventueel kan u in de ochtend nog een ballonsafari maken 
over de ontwakende Mara-vlakte, gevolgd door een ontbijt 
met champagne.

Slapende leeuwen in Serengeti
Uw reis gaat verder richting de eindeloze vlaktes van de Se-
rengeti. In de grenssteden Isebania en Sirari steekt u de Ma-
ra-rivier over. In de savanne gaat u op zoek naar de specta-
culaire natuur. U volgt de grote trek van de dieren en u ziet 
de slapende leeuwen op de kale, geërodeerde rotsblokken. 
Ook hier is een ochtendlijke ballonsafari mogelijk.

De bakermat van de mens
Dag zeven brengt u naar de Ngorongogokrater met onder-
weg een stop aan de Olduvaikloof. Hier werden de eerste 
homo sapiens ontdekt, onze rechtstreekse voorouders. 
Ondertussen geniet u van het prachtige uitzicht en geeft 
een gids u uitleg over de kloof. De volgende dag daalt u 
zelfs af in de 600 meter diepe krater. U zal daar niet alleen 
zijn, want deze krater is de thuishaven van ontelbare dieren. 
Daarna keert u terug naar de lodge.

Baobabs en olifanten in Tarangire
In het nationale park van Tarangire ziet u onder meer de 
wondere baobab-bomen en dieren zoals de oryx, generoeks 
en olifanten. Een game-drive laat u alles op een optimale 
manier ontdekken. 
Daarna gaat het met wagen of vliegtuig opnieuw naar 
Nairobi om terug te keren naar België.

DE GROTE TREK: 
TUSSEN KROKODIL-
LEN OP ZOEK NAAR 
GRAASLAND 
De Grote Trek van de grazers 
heen en weer tussen het 
Serengeti National Park en 
het Masai Mara National Park 
is de ultieme safaribelevenis. 
Ongeveer een miljoen gnoes, 
een half  miljoen gazelles en 
200.000 zebra’s trekken van 
noord naar zuid of  omgekeerd 
op zoek naar verse graaslan-
den en water. Zeker als de 
dieren de Mara-rivier moeten 
oversteken zorgt dit voor spec-
taculaire en ook dramatische 
beelden. De dieren moeten er 
het wilde water over tussen de 
hongerige krokodillen. 

QUASI ZEKER VAN  
DE GROTE TREK! 
De combinatie van Kenia en 
Tanzania is uniek omdat u 
tijdens deze trip geen nodeloze 
kilometers moet afleggen. U 
steekt de grens over van Masai 
Mara naar Serengeti zodat u 
bijna zeker bent om hier ‘De 
Grote Trek’ met eigen ogen te 
kunnen zien.

OOK DEZE REIS MAKEN 
WE GRAAG VOOR U OP 
MAAT. 

Prijsindicatie: €€€€ voor 10 
dagen (meer info op p.2) 
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KENIA
Sleeping with the Elephants

KENIA
 
TAAL Engels & Swahili
OPPERVLAKTE 591.958 km²
INWONERS  45 miljoen 

Nairobi

Lake Nakuru

Masai Mara

Amboseli

Welkom in stijl
In de Keniaanse hoofdstad 
Nairobi wacht u meteen een 
typische welkomstceremo-
nie. Een super begin van 
deze fantastische reis.

Safari in Samburu 
en het Nakuru-meer
Dan gaat u naar het natio-
nale park Samburu om de 
vruchtbare streek van de 
Grote Riftvallei te ontdek-
ken. Hier spot u onder meer 
generoeks, grévy-zebra’s en 
rothschildgiraffen. Via enkele 
game-drives gaat u de vol-
gende dagen op zoek naar 
de meest bijzondere dieren 
in dit gigantische park. 
Via de Grote Riftvallei be-
landt u in de buurt van het 
Nakuru-meer. Dit nationale 
park is vooral bekend voor 
zijn miljoenen flamingo’s, 
witte en zwarte neushoorns 
en luipaarden.

Wilt u de meest 
beroemde dieren 
zelf  in het wild 
zien? Deze reis is 
een must voor elke 
dierenliefhebber. 
In de vruchtbare 
streek van de Grote 
Riftvallei slaapt u 
in luxueuze tenten-
kampen dicht bij de 
dieren zoals zebra’s 
en giraffen. In Ma-
sai Mara maakt u 
bovendien de beste 
kans om ‘The Big 
Five’ zelf  te spotten. 
Uniek!

‘The Big Five’  
in Masai Mara
Vervolgens zet u koers 
richting het bekendste park 
van Kenia: Masai Mara. Hier 
maakt u het meeste kans om 
‘The Big Five’ in levenden 
lijve te spotten. Tijdens de 
game-drives ziet u ook grote 
aantallen antilopen, hyena’s 
en andere wilde dieren. Hier 
maakt u ook kans om ‘De 
Grote Trek’ te zien waarbij 
miljoenen gnoes en zebra’s 
de regens volgen van noord 
naar zuid en terug.

5 KANJERS 
UIT HET DIERENRIJK  
Wie een safari in Afrika on-
derneemt, kan niet rond ‘De 
Grote Vijf ’. Dat zijn de leeuw, 
het luipaard, de neushoorn, 
de olifant en de buffel. Deze 
giganten wil iedereen gezien 
hebben, maar of  het lukt is 
maar de vraag. Maar waar-
om staan bijvoorbeeld het 
nijlpaard en de giraffe niet op 
deze lijst? De lijst is vroeger 
samengesteld door jagers. ‘The 
Big Five’ duidde op de vijf  
dieren die het moeilijkste te 
bejagen waren.   

OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG VOOR U  
OP MAAT. 

Prijsindicatie: €€€ voor 8 dagen (meer info op p.2) 
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KENIA
U zoekt een perfecte combinatie 
tussen avontuur en ontspanning? 
Deze reis toont u de pracht van 
het Afrikaanse continent om ver-
volgens over te gaan in een zalige 
strandvakantie. Hoe lang u van de 
paradijselijke hagelwitte stranden 
kan genieten? Dat bepaalt u hele-
maal zelf. Afrika heeft altijd tijd.

Ontdek de verborgen  
schatten van het zuiden

KENIA
 
TAAL Engels & Swahili
OPPERVLAKTE 591.958 km²
INWONERS  45 miljoen 

Nairobi

Lake Nakuru

Masai Mara

Amboseli

Avontuur in Masai Mara
In de Keniaanse hoofdstad Nairobi wordt u ontvangen op de 
typische manier van dit land. De volgende dag gaat het meteen 
richting avontuur, naar het nationale park van Masai Mara. Enkele 
fascinerende game-drives tonen u de complete pracht van dit 
gebied op elk moment van de dag. 

Lake Nakuru en de Kilimanjaro
Vanaf de vierde dag van uw reis gaat het richting het Nak-
uru-meer. Ook hier tonen game-drives u vanop de eerste rij al 
het moois wat dit gebied te bieden heeft. 
Het Amboseli National Park verderop is de beste plaats om 
olifanten te spotten. Dit park bevindt zich aan de voet van de Kili-
manjaro. Ook hier ziet u via game-drives vele soorten vogels en 
zowat alle zoogdieren die hier leven. Bij helder weer krijgt u ook 
een fantastisch zicht op de grootste berg van Afrika.

Genieten van  
witte stranden in 
Mombasa
Voor het strand aan de beurt 
is, leert u nog het nationale 
park van Tsavo West kennen. 
Zo komt u aan in Mombasa 
waar het strandhotel van uw 
keuze u nog een hemelse tijd 
zal bezorgen. 
Verlenging van deze reis is al-
tijd mogelijk in tal van strand-
hotels. Vraag ons gerust naar 
alle mogelijkheden om langer 
van dit paradijs te genieten.

DE GROOTSTE  
BERG VAN AFRIKA 
De Kilimanjaro is met 5.892 
meter de hoogste berg van 
Afrika. Hij is gevormd door 
drie vulkanen en behoort tot 
het rijtje van de zogenaamde 
‘zeven toppen’. De berg steekt 
ruim vijf  kilometer uit boven 
zijn omgeving en is daarmee 
de hoogste vrijstaande berg ter 
wereld. Op de berg bevinden 
zich ongeveer 250 kraters. Een 
van de grootste is de Caldera 
met een doorsnede van onge-
veer 2,5 km. 

OOK DEZE REIS MAKEN WE GRAAG VOOR U 
OP MAAT. 

Prijsindicatie: €€€ voor 8 dagen (meer info op p.2) 

DE MEEST SELECTE RONDREIZEN 43



MADAGASKAR

Sainte Marie

Andasibe
Antananarivo

Antsirabe

Bekopaka

Morondava

Fianarantsoa

RanohiraIfaty
Tuléar

Madagaskar is een eiland ten oosten van 
Afrika. Dit is een plaats waar u altijd ogen 
tekort komt. Van de jungle tot het  
gebergte, van fascinerende maki’s tot de 
indrukwekkende baobabs, van rijstterrassen 
tot pittoreske dorpjes. Een reis naar Ma-
dagaskar is altijd onvergetelijk. We nemen 
u graag al even mee naar deze prachtige 
bestemming.

MADAGASKAR

TAAL Frans, Merina 
HOOFDSTAD Antananarivo  
OPPERVLAKTE 587.295 km²  
(20x België)
INWONERS  23 miljoen (2014)

Ervaar de jungle,  
de maki’s en de cultuur

Middenin werelderfgoed
Meteen na aankomst maakt u kennis met de stad Antanana-
rivo. De hoofdstad van Madagaskar ligt op 1.400 meter hoog-
te en geeft u meteen een geweldig panorama van de ruime 
omgeving. Bezoek zeker ook het Paleis van Ambohimanga. Dit 
bouwwerk is werelderfgoed van de Unesco. 

Ontdek het regenwoud van Andasibe
De volgende dagen ontdekt u het tropische regenwoud van 
Andasibe. Dit is een overweldigend natuurreservaat in de 
Mandraka vallei. Kameleons, vlinders, kikkers,… u ziet hon-
derden soorten met eigen ogen. Een kano-oversteek brengt 
u bij het lemureneiland Vakona. Daar wachten de maki’s op 
u. Vooral tijdens de avondwandeling kan u deze nachtdieren 
spotten. In dit park leven 11 lemuursoorten, 119 vogelsoor-
ten, 39 soorten reptielen,… U raakt nooit uitgekeken op deze 
indrukwekkende natuur!

Antsirabe, de 
mooiste stad van  
Madagaskar
De route langs het Ankaratra 
gebergte brengt u vervol-
gens naar Antsirabe. U zal 
snel merken waarom deze 
koloniale stad de ‘mooiste 
stad van Madagaskar’ wordt 
genoemd. Het contrast tus-
sen de rode laterietkleurige 
huisjes en de groene tinten 
van de rijstterrassen is ver-
bluffend mooi. Een uitstap 

naar het kratermeer van 
Tritriva is een must. 

Rijstterrassen  
in Sahambavy
Na de Merina-bevolking ont-
moet u in Sahambavy ook de 
Betsileo. Deze rijstspecialis-
ten hebben een eeuwenlan-
ge kennis en ervaring in het 
bewerken van indrukwek-
kende rijstterrassen. Ontdek 
ook het typische houtsnij-
werk van de Zafimaniry en 

breng zeker een bezoek 
aan de kleurrijke markt van 
Ambositra.

In de jungle  
van Madagaskar
Ook een dag in het Natio-
naal Park van Ranomafana 
mag niet ontbreken. Hier 
krijgt u een echt jungle-ge-
voel door de honderden 
soorten exotische dieren: 
lemuren, vlinders, reptielen, 
amfibieën, vogel- en plan-
tensoorten,… 

Deze streek heeft nog veel 
meer interessante plaatsen:
. Fianarantsoa, de op één 

na grootste stad van Ma-
dagaskar.

. Bezoek aan de bekende 
fotograaf Pierrot Men.

. Ecologisch dorpsproject 
Anja in Ambalavao.

. Atelier van het eeuwenou-
de Antaimorao-papier

De bergen van Isalo
De Madagaskar-belevenis 
gaat verder. Tijdens het 
traject naar het massief van 
Isalo stijgt de temperatuur 
en wordt de lucht droger. 
Ook in dit ‘Colorado van 
Madagaskar’ wemelt het van 
de bijzondere dieren. Na een 
gezellige picknick eindigt 
de dag met een idyllische 
zonsondergang.  

WILT U MEER? 

Walvissen spotten
Van juli tot en met september, afhankelijk van het weer, kan 
u aan het hotel met een motorboot naar het eiland Sainte 
Marie varen. Daar komen bultrugwalvissen heel dicht bij 
de kust. Samen met uw kapitein gaat u op zoek naar deze 
fascinerende dieren. Een prauwtocht naar het paradijselijke 
eiland Île aux Nattes voert u bovendien langs adembene-
mende landschappen.

Go west!
Ook een interessante extra bestemming is het traject Morno-
dava – Bekopaka. Met een 4x4 rijdt u een hele dag off-road  
door een waanzinnige omgeving. U steekt ook de Tsiribihina-
rivier en de Manambolorivier over met een veerboot.  

Saffiermijnen van Ilakaka
Madagaskar staat bekend om haar rijkdom aan edelstenen. 
Een lokale gids toont u hoe edelstenen worden ontgonnen in 
de saffiermijnen. In de buurt ligt het Zombise Vohibasia nati-
onaal park, met opvallende fauna en flora zoals de opvallen-
de apenbroodbomen (baobab).

Welkom in het ruige Madagaskar
Onze trip gaat verder richting havenstad Tuléar. Hier ruilen 
we het asfalt voor het ‘ruige’ Madagaskar. Op uw bestemming 
in Ifaty brengt een motorboot u bij een van de mooiste en 
kleurrijkste vissersdorpjes van Madagaskar. U ziet hoe de vis-
sers hun langwerpige prauwen maken en daarmee de vangst 
van de dag binnenhalen. Terug in Ifaty brengt een visser-
sprauw u terug naar het hotel. 

Een opvallende verschijning 
in Madagaskar is de baobab, 
ook wel apenbroodboom 
genoemd. Deze bomen heb-
ben een uitzonderlijk dikke 
stamomtrek. Daarin slaan 
ze tijdens het natte seizoen 
water op om de lange droge 
periodes te overleven. Het 
lijkt zelfs alsof  deze bomen 
op hun kop staan. Vroeger 
dacht de bevolking zelfs dat 
de goden deze bomen als 
straf  op de aarde hadden 
gegooid. Het lijkt alsof  hun 
kruin in de grond zit en 
de wortels in de lucht. Nu 
weten we beter, maar toch 
zijn we er zeker van dat u 
‘ondersteboven’ zal zijn van 
deze fascinerende bomen.

BAOBAB ALS STRAF 
VAN DE GODEN?

OOK DEZE REIS MAKEN 
WE GRAAG VOOR U OP 
MAAT. 

Prijsindicatie: €€  
(meer info op p.2) 
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ETHIOPIË
Ethiopië is een land dat u moet gezien 
hebben. Dit fascinerende land heeft een 
enorm rijke geschiedenis die teruggaat tot  
het begin van onze beschaving. Hier vindt u 
de grootsheid van de koningen, maar ook het 
primitieve van lokale stammen. Ethiopië is  
een ervaring die u nooit meer zal vergeten.

Rondreis naar de wieg van  
onze beschaving

ETHIOPIË

TAAL Amhaars
OPPERVLAKTE 1.104.300 km²
INWONERS  97 miljoen 
63% christenen, 34% moslims

Adis Abeba

Awassa
Dorze

Turmi
Omorate

Jinka Arba Minch
Konso

Bahir Dar

Gondar

Axum

Lalibela

Axum en  
de Ark des Verbonds
De volgende ochtend brengt 
een binnenlandse vlucht 
u naar Axum. Met een gids 
bezoekt u er de belangrijkste 
sites, zoals het archeolo-
gisch museum, het paleis 
van Sheba, het graf van 
koning Kaleb en de beroem-
de 24 meter hoge obelisk. U 
bezoekt ook de kerk van de 
Heilige Maria van Zion waar 
de Ark des Verbonds wordt 
bewaard. Enkel mannen 
mogen deze oude kerk 
betreden, en enkel speciaal 
aangestelde monniken mo-
gen binnen in het deel waar 
de Ark bewaard wordt. Zo 
blijft dit altijd een mysterie. 

De kerken  
van Lalibela
Met een korte vlucht gaat 
het vervolgens naar Lalibela. 
Dit is de beroemdste histori-
sche site van Ethiopië. Na de 
lunch bezoekt u de rotsen 
waar kerken in uitgehouwen 
zijn, zoals: Bet Medhane 
Alem, Bet Maryam, Bet Mes-
kel, Bet Danaghel, Bet Mikael 
en Bet Golgotha (inkom niet 
toegelaten voor vrouwen).
De volgende dag bezoekt u 
met de kerk van Yimrehan-
na Kristos ongetwijfeld de 
mooiste kerk buiten Lalibela. 
Deze kerk is gebouwd met 
lagen graniet en hout, ge-
plaatst in de ingang van een 
grote grot.  Terug in Lalibela 
bezoeken we nog de kerken 
van het zuidoosten: Bet Ga-
briel-Rufael, Bet Merkorios, 
Bet Amanual en Bet Abba 
Libanos. Ten slotte bezoeken 
we nog de bekendste van 
alle kerken: Bet Giyorgis, 
gebouwd ter ere van de pa-
troonheilige van Ethiopië.

De Dorze-bevolking
Daarna vliegt u terug naar 
Addis Abeba en gaat het met 
de wagen naar Awassa met 
onderweg een stop aan het 
Ziway-meer, bekend door de 
vele vogels. De volgende dag 
bezoekt u aan het Awas-
sa-meer de vissersmarkt 
waarna u naar Dorze rijdt 
in het hoogland boven Arba 
Minch. De plaatselijke bevol-
king woont in hun typische 
bijenkorf-huizen en is ook 
gekend voor de fijne katoe-
nen weefkunst. U leert er 
de mensen kennen en hun 
ambachten. Indien mogelijk 
bezoekt u ook een van de 
markten. 
 

Van Addis Abeba naar Bahir Dar
Vanuit Brussel gaat het naar Addis Abeba voor een eerste ken-
nismaking met het land en de stad. De volgende ochtend vliegt 
u met een binnenlandse vlucht naar Bahir Dar. Daar maakt u een 
boottocht op het Tana-meer om zo enkele kleurrijke kloosters te 
bezoeken, zoals Azuwa Maryam en Ura Kidane Mehret. Die liggen 
verborgen op de eilandjes en de oevers van dit heilige meer. Na 
de middag gaat het naar de watervallen van de blauwe Nijl voor 
een wandeling in de omgeving… tot u de zon ziet ondergaan 
boven het Tana-meer. 

De koning te rijk in Gondar
De volgende dag gaat het noordwaarts naar Gondar. De rit 
kronkelt langs landelijke dorpjes en geeft u een goede kijk op 
de Amhara-cultuur. We ontdekken verschillende wijken van 
de stad met onder meer een bezoek aan de koninklijke ver-
blijven met zes kastelen. Andere hoogtepunten zijn het Ras 
Gimb Palace Museum, de Debre Birhan Selassie kerk (met het 
beroemde engelenplafond) en de koninklijke Fasilidas’s Pool. 
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DE LIPSCHOTELS  
VAN DE MURSI 
Een lipschotel is een ronde 
schijf  van klei of  hout die 
onder meer bij de Mursi-stam 
in een gat in de boven- of  on-
derlip wordt aangebracht. Zo 
wordt de lip opengetrokken en 
omdat er telkens een grotere 
schijf  wordt geplaatst, wordt 
het gat steeds groter. Dat kan 
zelfs gaan tot een diameter 
van meer dan twintig centime-
ter. De lipschotel dient vooral 
om zich te onderscheiden van 
andere stammen, en omdat 
de Mursi-mannen het gewoon 
mooi vinden.

Bezoek de inheemse 
stammen
De volgende dag beleeft 
u een boottocht op het 
Chamo-meer en brengt u 
een bezoek aan de kroko-
dillenmarkt. Daarna gaat 
het verder langs het dorp 
Weyto, het thuisland van de 
Tsemai-stam. Door de Wey-
to-vallei komt u bij Erbore 
met een bezoek aan een 
lokaal dorp. Zo komt u in 
Turmi, het thuisland van de 
Hamer-stam. Daar ontdekt 
u hun typische dansen, 
evangadi genaamd. Met een 
beetje geluk pikt u ook de 
plaatselijke stierenjumping 
of een speciale Hamer-cere-
monie mee.  
 

Uitgerokken onder-
lippen van de Mursi
De twaalfde dag al van uw 
fascinerende rondreis door 
Ethiopië. Vandaag rijdt u 
door het Mago National 
Park naar een dorp van de 
Mursi-stam. U kent deze 
stam wel, bekend voor hun 
uitgerokken onderlip en de 
platen in hun oorlellen. ’s 
Namiddags gaat het weer 
naar Jinta voor een bezoek 
aan het Omo Museum & 
Research center waar u 
meer over de plaatselijke 
stammen ontdekt. Of maakt 
u liever een wandeling in 
de omliggende heuvels voor 
een bezoek aan een lokaal 
Ari-dorp? Ook dat kan.  
 
De wakas van Konso
De volgende dag rijdt u naar 
Konso met onderweg een 
bezoek aan een markt in Key 
Afar waar de Tsemai-stam-
men hun goederen verko-
pen. De Konso zijn gekend 
voor de houten beelden 
(wakas) die ze maakten voor 
hun overleden helden. Ook 
gekend zijn hun vernieuwen-
de landbouwterrassen. We 
bezoeken een lokaal dorp en 
het cultureel museum.  

 
Een duik in  
het Langano-meer
Last but not least: de vol-
gende dag gaat het naar het 
Langano-meer met onder-
weg een bezoek aan het 
Senkele Wildlife Sanctuary 
dat het inheemse Swayne’s 
Hartebeest beschermt. Na 
een frisse ochtendduik in 
het meer gaat het noord-
waarts naar Addis Abeba. 
Onderweg bezoekt u nog 
het Abiatta-Shala National 
Park, het Shala-meer met 
het diepblauwe water en het 
Abiatta-meer met duizenden 
flamingo’s. 
’s Avonds gaat u nog naar 
een traditioneel Ethiopisch 
diner met etnische muziek 
en dans. Daarna gaat u naar 
de luchthaven voor de terug-
vlucht naar België. 

OOK DEZE REIS MAKEN 
WE GRAAG VOOR U OP 
MAAT. 

Prijsindicatie: €€€ (meer info 
op p.2) 

Artikel 1: Prijzen 
Dit reismagazine bevat geen prijzen. De €-tekens zijn een niet-bindende prijsindicatie. U 
kan op eenvoudige vraag via uw reisbureau of  via info@horizonselect.be een reisvoorstel en 
aangepaste prijsofferte bekomen. Door het aanvragen van een offerte verklaart u zich akkoord 
tot het betalen van een service fee ten bedrage van €50,00 die in mindering wordt gebracht van 
de reissom bij definitieve boeking.

1. De prijs in de offerte is aangeduid in € en per persoon.
2. De prijzen bevatten : zie offerte onder ‘Inbegrepen in de prijs’
3. Niet-inbegrepen zijn : zie offerte onder ‘Niet inbegrepen in de prijs’
4. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in 
het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigin-
gen van dienstregeling, of transportmiddel.  
5. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder 
voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn bindend.
6. De prijzen worden berekend op basis van de tarieven, beschikbaarheden en wissel-
koersen die gelden op het moment van de offerte. 
7. De reisorganisator heeft het recht een prijsaanpassing door te voeren tot de 21ste dag 
voor vertrek, in de gevallen vermeld in de reiscontractenwet artikel 11. 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 al de 
bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. 
8. De reiziger kan er ook voor kiezen om bij boeking de volledige reissom te betalen. In 
dit geval vervalt het recht op prijsaanpassing voor de reisorganisator.

 
Artikel 2: Betaling van de reissom

1. De reiziger betaalt bij ondertekening van het contract 30% van de reissom als voor-
schot met een minimum van €750,00 per persoon.
2. De reiziger betaalt het saldo van de reis minimaal 45 dagen voor vertrek.
3. Bij boeking binnen de 45 dagen voor vertrek wordt meteen het volledige bedrag 
betaalt. 

Artikel 3: Formaliteiten
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen forma-
liteiten die hem in de offerte of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld. De 
informatie wordt steeds opgemaakt volgens de gegevens bekend op moment van 
aanvraag. Actuele informatie kan steeds bekomen worden op eenvoudig verzoek of via 
de ambassade van het land of de landen van bestemming.
2. Minderjarigen dienen over een identiteitskaart met foto of een internationale reispas 
te beschikken. Minderjarigen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een 
door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen waarop de ouders hun toestem-
ming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit 
het betrokken land vermeldt is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en 
hun adres in België.
3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de 
specifieke richtlijnen die door de reisorganisator worden verstrekt. Zij moeten in elk 
geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De reisorganisator aanvaardt  geen 
enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade of moeilijkheden die voortspruiten uit 
het meenemen van huisdieren. 

Artikel 4: Bagage  
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij aankomst bij de afdeling verloren 
bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is 
het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. 

Artikel 5: Dienstregeling  
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden 
rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.  

Artikel 6: Annulering en wijzigingen 
door de reiziger  

1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te wor-
den door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. 
De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum 
van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst door de 
reisorganisator. Alle bedragen zijn aangeduid in € en per persoon. 
  a) Tot 45 dagen voor de afreis : 25% van het 
 landarrangement vermeerderd met 150€ per  
 persoon 
 b) 45 tot 31 dagen voor de afreis : 50% van het  
 landarrangement vermeerderd met 175€ per persoon
 c) 30 tot 15 dagen voor afreis : 75% van het  
 landarrangement vermeerderd met 200€  
 per persoon 
 d) Vanaf de 15de dag voor afreis of bij niet- 
 aanmelding : 100 % van de reissom. 
2. Vliegtickets worden nooit terugbetaald!
3. Wijzigingen binnen het programma van een geboekte reis worden aanvaard mits beta-
ling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. 
 a) Tot 45 dagen voor de afreis : de door de 
 luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten  
 vermeerderd met 50€ per persoon
 b) Vanaf de 45ste dag voor de afreis :  
 de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende  
 kosten vermeerderd met 100€ per persoon 
  

Artikel 7 : Aansprakelijkheid 
1) De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieu-

BIJZONDERE VOORWAARDEN  
VAN DE REISORGANISATOR 

we reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz., voorbeelden 
waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoers- of verblijfskosten 
voor rekening van de reiziger zijn. 
2) Het reismagazine werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maan-
den voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten 
en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door 
de reisorganisator aan de reisbemiddelaar of de reiziger worden meegedeeld. 
3) De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de opstap-
plaats.  

Artikel 8 : Klachtenregeling 
1) De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het 
indienen van een geschreven attest uitgaande van de plaatselijke vertegenwoordiger 
en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.  
2) Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen 
worden, is alleen de rechtbank van Ieper bevoegd. 

Verantw. Uitg. Hoppetravel BVBA, Ieperstraat 118,  
8970 Poperinge
HORIZON SELECT, merknaam van Hoppetravel,  
erkenning 5471 
 
 

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN  
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN 
 
Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reis- be-
middeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract 
tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie 
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochu-
re hebben uitgegeven, tenzij:

a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract 
ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdruk- kelijk melding 
maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen
partijen bij het contract.

2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of 
een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of  reisbemiddelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizi-
gers 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 reizi- gers 
de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Bel- gische 
nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) infor- meren 
welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsver- 
zekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.

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, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke 
ver- tegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke 
in- stanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reis- 
bemiddelaar of de reisorganisator.
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waar- 
door rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse 
voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van 
laat- tijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken 
die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het 
goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reis- 
organisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 5 Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een 
be- stelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de 
namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schrifte- 
lijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevesti- 
ging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de rei- 
ziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmid- 
dellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. 

Artikel 6 De Prijs
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk 



in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en 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 en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook 
aanlei- ding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 ka- 
lenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. 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 
al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. 

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 sal- do 
van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelf-
dertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. 

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 reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemidde- laar, van deze overdracht 
op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de 
totale prijs 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 reisorganisator en/of de -bemiddelaar 
alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator  
vóór de afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan 
worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór 
de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de moge- lijkheid het 
contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voor- gestelde wijziging 
aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar
of reisorganisator 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 reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een 
niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwali- 
teit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt 
aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo 
spoedig mogelijk terugbetalen.
2) 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 schadeloos- 
stelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

a) de reisorganisator 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;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegre- 
pen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden 
die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevol-
gen 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 
be- trekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator 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 reisorganisator hem een gelijkwaardig ver- 
voermiddel 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 reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. 
De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het 
reis- programma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeen- 
komstig 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 ver- 
plichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door 
andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator 
om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegen- 
woordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor 
zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorgani-
sa- tie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkom-
stig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator 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 artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun 
aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn 
con- tractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag 
van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 klachtenregeling
1. Vóór de afreis:
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aan- 
getekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisor- 
ganisator.
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 
reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de 
reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
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 reis- 
overeenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend 
schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling 
nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van
1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel 
Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoe- ningsprocedure 
op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoe- nings-
reglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrok- ken partijen 
deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra 
elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de ver- zoeningsprocedure opgestart 
worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartij-
dige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billij- ke verzoening 
tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst
vastgelegd worden.
Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80 fax: 02 277 91 00
e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18 Arbitrage of  Rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in 
principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageproce-
dure voor de Geschillencommissie Reizen.
2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangete- kende 
brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn 
van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven 
dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommis-
sie Reizen
Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren
enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts 
worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) 
einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen 
minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. licha- melijke letsels kunnen enkel 
door de rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenre- gle-
ment, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hier- tegen is 
geen beroep mogelijk.
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillen- commis-
sie Reizen:
- telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u)
- fax: 02 277 91 00
- City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
- e-mail: clv.gr@skynet.be
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Vertrek gerust op reis met uw  
Touring reisverzekering*

Meer info
bij uw reisagent

Staat u op het punt een reis te boeken ? Vergeet dan zeker geen reisverzekering te nemen !
Want zelfs het kleinste incidentje kan serieuze gevolgen hebben en uw vakantieplannen 
en vakantiebudget helemaal ondersteboven gooien ! Met een Touring reisverzekering* bent 
u grondig verzekerd, zodat u gerust kan vertrekken en zorgeloos van uw langverwachte 
vakantie kan genieten.

Kies de formule die het best bij u past :
Annuleringsverzekering en reiscompensatie*: 
Er zijn wel 1001 redenen om uw vertrek te moeten annuleren. Touring helpt 
u onder andere bij een overlijden, ernstige ziekte, ongeval, ontslag, scheiding of 
zelfs een tweede zit. 

Global Protect*: 
Een bundel die de annuleringsverzekering bevat, de reiscompensatie in geval 
van terugkeer naar België, de bijstand aan personen (met onbeperkte terug-
betaling van medische kosten en van repatriëring) en de bagageverzekering.

* De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 
Brussel, verzekeringsonderneming toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het nummer 1015 
om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18.
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