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Kleine groepen van 8 tot 16 personen
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Al meer dan 31 jaar pioniert Hobo in wereldreizen. Van Argentinië tot 
Zimbabwe. Steeds als overheden hun grenzen op een kier openzetten en de 
kust er veilig was, waren wij er als de kippen bij om voor onze klanten een 
aantrekkelijk, ja soms zelfs onweerstaanbaar programma uit te stippelen. 
Geen dorpje was ons te afgelegen en geen bergtop te hoog om u andere 
culturen te laten ontdekken.

Tot we de overweging maakten dat er misschien maar één cultuur 
interessanter is dan de uitheemse: onze eigen westerse cultuur. Niet 
omdat die superieur zou zijn. Verre van! Maar wel omdat we er allen zelf deel 
van uitmaken. Vanaf een bepaalde leeftijd hebben wij allemaal dezelfde 
ingrijpende gebeurtenissen in Europa meegemaakt. En die niet zelden onze 
unieke persoonlijke achtergrond en levensgeschiedenis mee ingekleurd 
hebben.

Wie herinnert zich niet de val van de Muur? Waardoor bijvoorbeeld plotseling 
de gedurende jaren verborgen Baltische staten zichtbaar werden. En ze 
even later zelfs toetraden tot onze Europese Unie. Logisch, want ze maken 
onmiskenbaar deel uit van ons cultuurpatrimonium. Denk maar aan het 
Rooms-Katholieke karakter van Litouwen of het Protestantse Estland en 
Letland, die eeuwenlang door de Duitse culturele elite beïnvloed werden.

Idem dito voor Polen waar steden als Warschau en Krakau zonder blozen 
kunnen wedijveren met pakweg Parijs, Rome of Barcelona. 

En als Albanië na jarenlange isolatie zijn blik op de Europese Unie richt, 
waarom zouden wij onze reislustige blik dan niet richten op Albanië? U mag 
het ironie noemen, maar precies de beslotenheid zorgde ervoor dat het 
culturele erfgoed onaangetast bleef.

Nog zo’n goed bewaard geheim zijn Bulgarije en Slovenië. Neem nu Bulgarije 
dat aan de boorden van de azuurblauwe Zwarte Zee ligt en misschien wel de 
minst bekende vakantiebestemming van Europa. Het land kan uitpakken met 
het milde mediterrane klimaat en met een enorme culturele diversiteit. Een 
trio van rijke Romeinse monumenten, Byzantijnse basilieken én renaissance 
huizen siert het straatbeeld in steden als Nesebar, Plovdiv en Sofia.

Waarde reiziger,

Volg ons nu ook op Facebook!

Colofon 
REDACTIE
An Zellien, Peter Bosmans,  
Dirk Robbeets, Willy De Weerdt

FOTO’S
shutterstock.com

ONTWERP & PRODUCTIE
Magelaan cvba

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Adry Godts
Bondgenotenlaan 165
3000 Leuven

A5581
Alle prijzen onder voorbehoud van drukfout.

De wieg van onze beschaving is natuurlijk Griekenland.Te ontdekken of te 
herontdekken! Klim naar de Akropolis in Athene, ontdek de Griekse Goden in 
Delphi en ga naar de bakermat van de Olympische Spelen in Olympia. Stel vast 
dat de geschiedenis één kant van de waarheid vertelt en legendes de andere 
kant. 

En voor wie nog meer afgelegen oorden wil opzoeken, zijn er de Faeröer-
eilanden.

Dirk | Tine | Adry
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InhoudOp de snelste manier
U surft naar www.hoboreizen.
be. Via ‘Reserveer uw reis’ 
selecteert u uw droomreis  
en de gewenste periode.  
U vult uw persoonsgegevens 
in. Klaar is kees! Tenzij 
u niet aan de verleiding 
kan weerstaan om even 
te gaan snuisteren in het 
fotoalbum van uw favoriete 
bestemming.
 
Op de interessantste 
manier
Bezoek de Hobo reisbeurs  
op 6 januari 2019 in de  
Leuvense Brabanthal. Het 
evenement voor de ware 
reiziger. Onze Europareizen 
worden uitgebreid voorge-
steld via een afzonderlijke 
stand en door deskundige 
reisleiders. Maar  
‘the winner takes it all’. 
Dankzij een tombola krijgt 
één geluksvogel zijn reis  
gratis en voor niks. En met 
alles erop en eraan!

Op de oude,  
vertrouwde manier
U telefoneert (016 20 80 47) 
ons of u komt bij ons langs. 

Hoe inschrijven?

HOBO
Bondgenotenlaan 165
3000 Leuven
e-mail travel@hoboreizen.be
website www.hoboreizen.be
tel. 016 20 80 47

Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag
10.00 tot 18.00 uur

Zaterdag en zondag: gesloten

Bestemmingen

2	De Baltische Staten 2
	 Verlenging St.Petersburg/Moskou 4

2	Bulgarije 7

2	Polen 10

2	Portugal 14

2	Albanië 17

2	Slovenië 20

2	Griekenland 22

2	Georgië – Armenië 25

2	Ierland 28

2	Schotland 31

2	Ijsland 34

2	Faroer eilanden 37

Reisvoorwaarden 40

U kunt onze stand 
bezoeken  

op volgende 
beurzen:

Hobo Reisbeurs
Zondag 6 januari 2019
14 tot 18 uur
Brabanthal Leuven,  
Brabantlaan 1, 3001 Leuven
E40, afrit 23a Haasrode-Heverlee 

Vakantiesalon Vlaanderen  
24 t.e.m. 27 januari 2019
Antwerp Expo (Bouwcentrum)

Vakantiesalon van Brussel
7 t.e.m. 10 februari 2019
Brussels Expo (Heizel)

Reisbeurzen
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Eeuwenlang waren Estland, Letland en Litouwen speelbal van de geschiedenis. Neem nu Riga. Het oude centrum is 
één groot openluchtmuseum. Smalle straatjes met kinderkopjes omringd door monumentale Jugendstil gebouwen, 
versierd met nimfen, waterspuwers en saters ontsproten aan de ongebreidelde fantasie van de architect. Ieder gebouw 
is volslagen uniek. Maar ook opvallend veel houten huizen. Waarom? Omdat er tot het einde van de 19de eeuw een 
wet bestond die het bouwen van stenen gebouwen verbood. Zodat de bewoners hun eigen huis gemakkelijk in brand 
konden steken als indringers voor de zoveelste keer de stad probeerden in te nemen…  
Kortom, een reis boordevol historische anekdotes, waarin de Russen niet altijd een even fraaie rol spelen. Wie tijdens de 
uitbreiding van deze reis Moskou en Sint-Petersburg bezoekt, begrijpt hun aandrang niet om elders soelaas te zoeken.

H o o g t e p u n t e n  de oude 
stad van Vilnius, Unesco 
werelderfgoed • de oude stad 
Trakai omgeven door meren • 
het paleis van Rundale, een 
meesterwerk van barokke 
architectuur • Riga met de 
grootste concentratie van 
Jugendstil gebouwen • Tallinn 
en Vilnius, schilderachtige oude 
steden

HOTELS

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Vilnius 1 Radisson BLU Lietuva vvvv/vvvv

Kaunas 1 Europa Royale Hotel vvvv/vvvv

Klaipeda 1 Radisson Blu Klaipeda vvvv/vvvv

Riga 2 Avalon/Wellton 
Riverside Spa Hotel 

vvvv/vvvv

Tallinn 2 Centennial Tallinn vvvv/vvvv

HOTELS verlenGing of gelijkwaardig

Sint-Petersburg 3 Park Inn Radisson 
Pulkovskaya

vvvv/vvvv

Moskou 3 Milan vvvv/vvvv

reisduur

8 dagen / 7 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

08 juli (verlenging niet mogelijk) € 1.870 € 250

12 augustus (verlenging niet mogelijk) € 1.870 € 250

02 september (verlenging mogelijk) € 1.870 € 250

PRIJS verlenging sint-Petersburg / Moskou

€ 1.890 € 330

De Baltische staten Litouwen, Letland en Estland
Één groot openluchtmuseum
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Dag 1 Brussel > Vilnius (Litouwen) A

Vlucht naar Vilnius, de hoofdstad van 
Litouwen. We bezoeken de oude stad 
van Vilnius, erkend door de Unesco 
als werelderfgoed. De oude stad is 
een echt doolhof van straatjes. In 
het centrum vinden we de kathedraal 
met zijn klokkentoren. Ze is gevestigd 
op de plaats waar vroeger een oude 
heidense tempel stond die aan de God 
Perkunas was opgedragen. Oorspron-
kelijk lag het gebouw binnen de vesti-
gingsmuren van het Beneden Kasteel. 
In de smalle oude straatjes ontdekken 
we historisch erfgoed zoals de  
St. Anna kerk, de oude universiteit,  
de St. Peter-Paul kerk, de kapel van  
de Dageraad evenals de ruïnes van 
het Neder en Opper kasteel.

Dag 2 Vilnius > Trakai > Kaunas O | A

We vertrekken naar Kaunas. Onderweg 
bezoeken we Trakai, de voormalige 

hoofdstad van Litouwen. De stad 
ligt op een eiland in het midden van 
een meer. Het 14de-eeuwse rode 
bakstenen kasteel herbergt nu een 
kunstmuseum. De kastelen van Trakai 
zijn de bekendste werken van de 
verdedigingsarchitectuur in Litouwen. 
De oude stad van Trakai, omgeven 
door meren, is één van de meest 
indrukwekkende en meest pittoreske 
locaties in Europa. Hier woont nog 
steeds een kleine gemeenschap van 
Karaites, zij belijden het jodendom. 
Er wordt aangenomen dat ze uit de 
Krim zijn overgebracht door de Grote 
Litouwse Hertog Vytautas.
Gelegen aan de samenvloeiing van de 
rivieren Nemunas en Neris is Kaunas  
met een bevolking van 430.000 
inwoners de tweede grootste stad in 
Litouwen. Kaunas werd niet vernie-
tigd tijdens de Tweede Wereldoorlog 
waardoor het nog een groot aantal 

oude architecturale monumenten 
heeft. Het oude stadsdeel bevat het 
13de-eeuwse kasteel, het oude stad-
huis, bijgenaamd de witte zwaan, de 
kathedraal, de kerk van St. Franciscus 
Xaverius en het Jezuïetenklooster, het 
Perkunas huis en de Vytautas kerk. 

Dag 3 Kaunas > Klaipeda > 
 Nida > Klaipeda O | A

Klaipeda wordt vaak ‘poort naar de 
zee’genoemd want het is de belang-
rijkste zeehaven van het land. Rond-
leiding door de stad met inbegrip van 
het oude postkantoor, de historische 
binnenstad met zijn vele ambachte-
lijke winkels, het oude theater en het 
Simon Dach plein. 
Rondrit in het nationaal park Koerse 
Schoorwal, een bijzonder en uniek 
stukje land. Vooral de grote zand-
duinen moet je gezien hebben. We 
brengen ook een bezoek aan het 
vissersdorp Nida en keren dan terug 
naar Klaipeda.

Dag 4 Klaipeda > Siaulai > 
 Rundale > Riga (Letland) O | A

Rit naar Siaulai en bezoek aan de 
Kruisheuvel in Sauliai. De Kruisheuvel, 
Kryziu Kalnas, gelegen op 12 kilometer 
ten noorden van de kleine industriële 
stad Siauliai (uitgesproken shoo-lay) 
is het Litouwse nationale pelgrims-
oord. Op een kleine heuvel staan 
duizenden kruisen die christelijke 
devotie en een gedenkteken voor de 
Litouwse nationale identiteit verte-
genwoordigen.
Rit naar Rundale. Het paleis van 

D A G I N D E L I N G  DE BALTISCHE STATEN

Rundale, een meesterwerk van 
barokke architectuur, ligt op 70 km 
van Riga. Het werd in de eerste helft 
van de 18e eeuw gebouwd door de 
wereldberoemde Italiaanse architect 
Rastrelli die veel van Sint-Peters-
burg mooiste gebouwen waaronder 
het Winterpaleis, ontworpen heeft. 
Het gerenoveerde interieur van het 
paleis is ingericht met authentieke 
18de-eeuwse meubels en schilderij-
en. Het meest indrukwekkend zijn de 
Gouden Zaal, de Witte Zaal, de slaap-
kamer van de hertog van Koerland, 
Johan Ernst Biron. Het paleis heeft 
ook een prachtig park in Franse stijl.
Verder naar Riga. 

Dag 5 Riga O | A

Vandaag bezoeken we Riga, de 
hoofdstad van Letland en een middel-

eeuwse Hanzestad met onder andere 
de St. Peter’s kathedraal. Vanuit de 
toren heb je een mooi uitzicht over 
de stad, het kasteel van Riga met zijn 
drie prachtige musea, de Domkerk, 
die één van de wereld ‘s grootste 
pijporgels heeft, en de oude Gilden-
huizen. Ook de Orthodoxe kerk en het 
Opera gebouw staan op ons program-
ma. Riga staat bekend als een van 
Europa’s belangrijkste exponenten 
van de late 19de en vroege 20-eeuw-
se architectonische stijl van de Art 
Nouveau. Riga heeft de grootste 
concentratie van Jugendstil gebou-
wen in Europa. We maken een tocht 
met een honderd jaar oude motorboot 
op het kanaal en bewonderen vanaf 
het water het nationale operagebouw, 
de centrale markt, Andrejsala en nog 
andere mooie plaatsen. 
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Op 14 kilometer van het centrum van 
Riga, aan de oever van het schilder-
achtige Jugla meer, ligt een mooi 
openluchtmuseum. Het museum werd 
opgericht in 1924 en is nu een van de 
oudste openluchtmusea in Europa. 
Oude huizen, huishoudelijk materiaal 
van boeren, vissers en ambachts-
lieden uit alle regio’s van Letland 
zijn er te bewonderen. Er is zelfs een 
herberg, een molen en verschillende 
kerken. Het museum telt zo maar liefst 
107 gebouwen. 
Terug naar Riga.

Dag 6 Riga > Sigulda > Turaida > 
 Tallinn (Estland) O | A

Een van de meest pittoreske stadjes 
in Letland is Sigulda, ook wel het Letse 
Zwitserland genoemd. Sigulda ligt op 
ongeveer 50 km van Riga in de vallei 
van de Gauja rivier. De stad ligt in het 
Gauja nationaal park en is de meest 
populaire toeristische en recreatieve 
bestemming van het land. Het is de be-
kendste wintersportplaats in Letland 
met een bobsleebaan en verschillende 
skipistes. We wanen ons in de middel-
eeuwen en brengen een bezoek aan de 
ruïnes van het 13de-eeuwse kasteel 
en het kasteel van graaf Kropotkin da-
terend van de 19de eeuw. Met de bus 

R e i s d o c u m e n t e n  Belgische identiteitskaart
 V o o r  v e r l e n g i n g  S i n t - P e t e r s b u r g  &  M o s k o u :  

internationaal paspoort, visum
T i j d s v e r s c h i l  B a lt i s c h e  S t a t e n :  zomer +2u 

S i n t - P e t e r s b u r g  &  M o s k o u :  zomer +1u
K l i m a a t  B a lt i s c h e  S t a t e n :  In het voorjaar periode kunnen de 

temperaturen variëren van vorst in de nacht tot ruim 20 graden 
overdag. De zomermaanden zijn over het algemeen zeer aangenaam. 
S i n t - P e t e r s b u r g :  vochtig landklimaat met koelere zomer 
M o s k o u :  gematigd landklimaat warme zomer

I N B E G R E P E N  Lijnvlucht Brussel – Vilnius, Tallinn – Brussel of Moskou – Brussel (indien verlenging) • 
TGV Sapasan Sint-Petersburg – Moskou (indien verlenging) • Lokaal transport met comfortabele 
bus • Overnachting in vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer 
• Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en 
ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals 
beschreven in het programma • Hobo reisleiding en Engelstalige gidsen • Fooien voor gidsen, 
chauffeurs en reisleiding. Documentatiemap en voorbereidende avond.

maken we een tocht in de Gauja vallei 
en genieten van het mooie landschap. 
We wandelen naar de zandstenen 
grotten op de oude rivieroever.
De Turaida Site is het historische 
centrum van Turaida en bestaat uit 
archeologische, historische en artis-
tieke monumenten die ons vertellen 
over de gebeurtenissen die hebben 
plaats gevonden sinds de 11de eeuw. 
Het ommuurde kasteel Turaida ligt 
op een heuvel. De kerkheuvel is een 
oude site met een kerk en kerkhof. 
De Turaida kerk, een van de oudste 
houten kerken gebouwd door de 
plaatselijke landelijke ambachtslie-
den, is hier terug te vinden. Onder een 
oude lindeboom is de legendarische 
graftombe van Roze, een meisje dat 
zichzelf in de naam van de liefde heeft 
opgeofferd.
Rit naar Tallinn waar we overnachten.

Dag 7 Tallinn O | A

Tallinn is een schilderachtige oude 
stad waar alle wijken dateren uit 
de middeleeuwen. Wij brengen een 
bezoek aan de stad met zijn schil-
derachtige straatjes en prachtige 
gotische koopmanshuizen. Verder 
naar het Toompea kasteel, de Dom-
kerk daterend uit de 13de eeuw, de 
19de-eeuwse Russische orthodoxe 

kathedraal van Alexander Nevskij, het 
15de-eeuwse plein voor het stadhuis, 
de grote Gildenhuizen gebouwd om 
het lidmaatschap van Tallinn in de 
Hanze te vieren en de St. Olaf kerk. 
We rijden langs de voorsteden van 
Tallinn en het terrein van het Song-
festival en de Pirita wijk met het St. 
Brigittes klooster.
We bezoeken het Kadriorg paleis. Het 
paleis, gebouwd als een geschenk 
van Peter de Grote aan zijn vrouw 
Catherina in de jaren 1720, is een 
uitstekend voorbeeld van de barokke 
architectuur. Het kunstmuseum 
van het paleis telt vele schilderijen, 
beeldhouwwerken, grafische kunst en 

toegepaste kunst van West-Europa 
en Rusland uit de 16de tot de 20ste 
eeuw.

Dag 8 Tallinn > Brussel O

Terugvlucht naar Brussel.
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Verlenging Sint-Petersburg en Moskou

Dag 8 Tallinn > Sint-Petersburg  O | A

Op weg naar Sint-Petersburg bezoe-
ken we Narva.
Ongeacht of men de stad bezoekt in 
het vroege voorjaar, zomer, herfst of 
winter, Narva biedt altijd iets speci-
aals en uniek. Narva blijft een smelt-
kroes van volkeren, tijden en culturen, 
oud en nieuw. Dit is wat de stad zo 
bijzonder maakt: het 13de-eeuwse 
kasteel, het prachtige barokke stad-
huis, een van de best bewaard geble-
ven bastions in Europa, het Krehnolm 
complex en nog veel meer.
Bezoek aan het Narva kasteel, een 
van de belangrijkste attracties van de 
stad. In de 13de eeuw, bouwden de 
Denen het kasteel als residentie voor 
de vice-regent van de Deense koning. 
Het Narva kasteel is het best bewaard 
gebleven verdedigingsgebouw in 
Estland. Het domein van het kasteel is 
3,2 hectare groot en het hoogste punt 
is de Grote Hermann toren (51 meter). 
Vandaag kunt u het museum bezoe-
ken in het kasteel.
De grensovergang neemt heel wat tijd 
in beslag en eens in Rusland rijden we 
naar Sint-Petersburg.

Dag 9  Sint-Petersburg  O | A

We maken een panoramische stads-
toer. Sint-Petersburg, de op een na 
grootste stad in Rusland, ook wel het 
Venetië van het noorden genoemd, 
was 200 jaar lang de hoofdstad van 
het Russische rijk. De stad werd 

gebouwd door de beste Russische en 
Europese architecten. Alle trends in 
de architectuur van die periode wer-
den gebruikt. Het historische centrum 
staat op de UNESCO werelderfgoed-
lijst.
De stad is een museum op zich. De 
meest prominente architecturale 
monumenten van de stad zijn het 
Winterpaleis, de Admiraliteit, de Sint 
Isaac kathedraal, de Kazan kathe-
draal, het gebouw van de Academie 
van de Kunst en tal van prachtige 
paleizen. De collecties van de musea 
in Sint-Petersburg zijn wereldbekend.
Bezoek aan het Peter en Paul fort. Het 
fort was een politieke gevangenis; de 

tsaren hielden er hun belangrijkste 
tegenstrevers gevangen, voornamelijk 
intellectuelen. Nu is het een museum 
en ook een van de beste locaties in de 
stad voor een panoramisch uitzicht 
vanop de zuidelijke oever van de rivier 
de Neva. Een klein houten fort werd 
uiteindelijk de kathedraal. We bezoe-
ken het graf van Peter de Grote, de 
stichter van de stad, en ook de graven 
van de tsaren van de Romanov- 
dynastie en hun families, met inbegrip 
van het graf van Nicolaas II en zijn 
gezin, gedood tijdens de Russische 
revolutie van 1918.
Bezoek aan het Hermitage museum in 
het Winterpaleis, één van de grootste 

H o o g t e p u n t e n  St Petersburg, het Venetië van het 
noorden • Moskou, een verzameling van beschermde 
UNESCOgebouwen en sites

reisduur VERLeNGING

7 dagen / 6 nachten
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en belangrijkste musea van Rusland 
en de wereld. Thuisbasis van meer 
dan 3 miljoen meesterwerken. Het 
museum is wereldberoemd voor haar 
collecties van Italiaanse, Vlaamse, 
Franse en Spaanse beeldende kunst, 
in het bijzonder voor de meesterwer-
ken van Leonardo da Vinci, Raphael, 
Rembrandt, Van Gogh en de Franse 
impressionisten Gauguin, Matisse en 
Picasso. Het Hermitage is gevestigd 
in 6 gebouwen gelegen langs de 
oever van de rivier de Neva, in hartje 
Sint-Petersburg.

Dag 10  Sint-Petersburg > 
 Poesjkin > Sint-Petersburg O | A

Het Catherinapaleis geldt als een van 
de meesterwerken van de kunstwereld.  
Het is gelegen in de stad Poesjkin, 
voorheen Tsarskoye Selo of dorp van 
de tsaar. De stad werd gesticht in 
het begin van de 18de eeuw en ligt 
ongeveer 25 kilometer ten zuiden van 
Sint-Petersburg. In 1710 gaf Peter 
de Grote dit landgoed aan zijn vrouw 
Catherina en werd er een klein paleis 
gebouwd door Braunstein. Vanaf toen 
tot de tijd van de laatste Russische 
tsaar werd het gebruikt als zomer-
residentie van de keizerlijke familie. 
In 1756 werd het uitgebreid in een 
exquise barokke stijl door de Italiaanse 
architect Rastrelli. Zijn grandioze tur-
quoise, witte en gouden gevel zijn een 
streling voor het oog. Voor het paleis 
ligt het uitgestrekte landschapspark. 
De stad Poesjkin is niet alleen beroemd 
om zijn opmerkelijke paleis en parken 
maar ook omwille van de man waarnaar 
de stad vernoemd is. Sinds 1937 
heet de stad Poesjkin naar de meest 

gevierde dichter in het land. Alexander 
Sergeevich Pushkin leefde in deze stad 
aan het begin van de 19de eeuw. 

Dag 11 Sint-Petersburg O | A

Het meest luxueuze niet-keizerlijke 
paleis in Sint-Petersburg was het huis 
van de rijke en machtige Yussupovs 
familie die tot de meest invloedrijke 
kringen in Rusland behoorden vanaf 
het midden van de 18de eeuw tot 
de revolutie. Het interieur bevat een 
eiken eetkamer, een groot salon, 
zitkamer met erker, wit marmeren 
zwembad, een wintertuin en een mooi 
eigen theater dat eruit ziet als een 
gezellige versie van het Mariinsky en 
tal van feestzalen en balzalen.
We bezoeken het Russisch museum in 
het Mikhailovsky paleis en het Benoit 
gebouw. Het paleis werd gebouwd in 
1895 voor Paul I jongste zoon en werd 
een museum in 1898 door Alexander 
III. Het museum bezit de grootste 
collectie schilderijen, sculpturen, 
tekeningen en volkskunst uit Rusland.
Mini-cruise langs de grachten van 
Sint-Petersburg. De stad is gebouwd 
in harmonie met het water.

Dag 12 Sint-Petersburg > Moskou O | A

Transfer naar het station en vertrek 
met de trein naar Moskou. 
Als je Moskou wil verkennen moet 
je beginnen in het centrum op het 
wereldbekende Rode Plein. Natuur-
lijk verkennen we ook alle plaatsen 
in de buurt, zoals het Kremlin en de 
belangrijke Spasskaya toren met de 
grote klok in het midden, de Bazilius 
kathedraal, het G.U.M grootwarenhuis 
dat het grootste deel van de oostzijde 

van het plein tegenover het Kremlin 
in beslag neemt. Eigenlijk is het niet 
echt een warenhuis maar eerder een 
winkelcentrum met honderden afzon-
derlijke winkels.
We verkennen de straten aan de 
oever van de rivier, rijden langs het 
Parlement, de Doema en het Witte 
Huis, Sparrow Hills met zicht op het 
Olympisch Stadion. We wandelen 
door de sfeervolle Arbat Street, de 
favoriete ontmoetingsplaats van de 
Moskovieten.
Bezoek aan het Novodevitchi Klooster. 
Dit klooster werd door de UNESCO 
erkend als werelderfgoed en is een 
van de mooiste kloosters in Rusland. 
Het werd opgericht door Basil III in 
1524 om de overwinning op de Poolse 
en Litouwse legers en het innemen 
van Smolensk te herdenken. Tijdens 
de 16de en 17de eeuw stuurden de 
grote boyar families en zelfs de tsaar 
hun dochters naar dit klooster. Het 
is gelegen aan het kleine meer dat 
Tchaikovsky geïnspireerd heeft in het 
creëren van zijn ‘Zwanenmeer’. We be-
zoeken het Kremlin. Het woord Kremlin 
betekent in het Russisch fort. In het 
begin van het Russische tijdperk had 
elke stad een fort, waar de belangrijk-
ste gebouwen, kerken en kathedralen 
in gevestigd waren. Het fort Moskou, 
de bakermat van de stad, is het 
belangrijkste fort in het land en het is 
door de UNESCO op de werelderfgoed-
lijst geplaatst. Het werd gebouwd in 
de 12de eeuw, maar kreeg zijn huidige 
vorm pas in de 15de eeuw. 

Dag 13 Moskou > Sergiev Posad > 
 Moskou  O | A

Wij rijden naar Sergiev Posad. Dit 
klooster is één van de belangrijkste 
Russische spirituele en historische 
bezienswaardigheden. Het klooster 
werd gesticht in de 14de eeuw door 
Serguies van Radonzh. Elk jaar komen 
er naar deze plek tienduizenden men-
sen op bedevaart. Hoewel het hoofd-
kwartier van de Russisch-Orthodoxe 
Kerk verplaatst is naar het St. Daniel 
klooster in Moskou vertegenwoordigt 
de Heilige Drievuldigheid nog steeds 
de essentie van de Russische ortho-
doxie. Een van de grootste schatten 
is de kathedraal gebouwd in 1423. Het 
interieur herbergt iconen geschilderd 
door de oude meesters Andrei Rublev 
en Daniel Chorny. Toen Rublev een 
monnik was in het klooster schilderde 
hij zijn beroemde Trinity icoon, dat nu 
te zien is in de Tretyakov galerij. 
In de namiddag brengen we een be-

zoek aan het Poesjkin Museum. Het is 
het grootste museum voor Europese 
kunst in Moskou. Vooral de collectie 
impressionistische en postimpressi-
onistische werken is indrukwekkend. 
Je vindt er o.a. werken van Monet, Van 
Gogh, Monet, Cézanne, Picasso en 
Matisse.

Dag 14 Moskou > Brussel  0

Transfer naar de luchthaven en vlucht 
naar Brussel.
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Aan de boorden van de azuurblauwe Zwarte Zee ligt wat de minst bekende vakantiebestemming van 
Europa moet zijn. Dit kan zeker niet te wijten zijn aan het milde mediterrane klimaat. En nog minder 
aan de culturele diversiteit. Een trio van een rijke Romeinse monumenten, Byzantijnse basilieken 
én renaissance huizen siert het straatbeeld in steden als Nesebar, Plovdiv en Sofia. Maar ook de 
natuur heeft veel gezichten: hoge bergpieken, indrukwekkende grotten en kloven, peilloos diepe 
gletsjermeren en een ongeziene biodiversiteit. Als je ons in het Bulgaars zou vragen wat wij ervan van 
vinden dan zouden wij hevig met ons hoofd van links naar rechts schudden. Want vergeet niet dat 
Bulgaren hevig knikken als ze ‘nee’ bedoelen en hun hoofd heen en weer schudden als ze ‘ja’ zeggen!

Bulgarije
De verborgen schat van Europa

H o o g t e p u n t e n  Nesebar, een 
van Europa’s oudste steden • 
Het 10de eeuws Rilaklooster 
in het Rilagebergte • Veliko 
Tarnovo, tweemaal de hoofdstad 
van Bulgarije • De tombe van 
Kazanlak, een Thracisch graf 
uit de 3de-4de eeuw voor Chr. • 
De bekende Bulgaarse rozenolie 
uit de Rozenvallei • De Rila 
meren, de meest opmerkelijke 
natuurlijke attractie

HOTELS of gelijkwaardig

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Sofia 1 Ramada Sofia vvvv/vvvv

Sapareva Banya 1 Spa hotel Emaly Green vvv/vvv

Plovdiv 1 Ramada Trimontium vvvv/vvvv

Nesebar 1 Marieta Palace vvvv/vvvv

Veliko Tarnovo 1 Grand Hotel Yantra vvvv/vvvv

Kazanlak 1 Hotel Palas 
Grand Hotel Kazanlak

vvvv/vvvv

vvv/vvv

Koprivshtitsa 1 Panorama vvv/vvv

Sofia 1 Ramada Sofia vvvv/vvvv

reisduur

9 dagen / 8 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

28 mei (Rozenfestival) € 1.700 € 250

17 juni € 1.600 € 230

12 augustus € 1.600 € 230

16 september € 1.600 € 230
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Dag 1 Brussel > Sofia A

Vlucht naar Sofia en transfer naar het 
hotel.

Dag 2  Sofia > Sapareva Banya O | M | A

We brengen een bezoek aan het 
nationaal historisch museum en de 
Boyana kerk. De kerk dankt zijn roem 
aan de fresco’s uit 1259. Ze vormen 
een tweede laag over de schilde-
ringen van vroegere eeuwen en 
behoren tot de meest complete, best 
bewaarde werken van de Oost-Euro-
pese middeleeuwse schilderkunst. 
Op de binnenmuren en plafonds van 
de twee oudste delen van de kerk 
zijn 89 scenes geschilderd met 240 
menselijke afbeeldingen. De fresco’s, 
geschilderd door anonieme meesters 
die waarschijnlijk behoorden tot de 
schilderschool van Turnovo, tonen 
een realistische portretkwaliteit die 
ongewoon is voor de 13de eeuw. 
De Boyana kerk is UNESCO wereld-
erfgoed. 
Vertrek naar het Rila klooster, het 
grootste klooster van het land. Het 
werd in de 10de eeuw gesticht door 
de monnik en kluizenaar St. Jo-
hannes van Rila, de patroonheilige 
en beschermer van Bulgarije. Het 
klooster diende als het centrum voor 
het culturele en het spirituele leven 
van de Bulgaarse bevolking tijdens de 
eeuwen van buitenlandse overheer-
sing. We brengen een bezoek aan het 
klooster, de belangrijkste kerk en het 
kloostermuseum. Vertrek naar de stad 
Sapareva Banya.

Dag 3 Sapareva Banya > 
 Rila meren > Plovdiv O | M | A

We vertrekken naar de zeven Rila 
meren. Ze liggen verspreid op een 
hoogte tussen 2150 m en 2400 m. Ze 
zijn zonder twijfel een van de meest 
opmerkelijke natuurlijke attracties op 
het Balkanschiereiland. We nemen de 
skilift naar de chalet ‘Zeven Rila Me-
ren’ en wandelen dan 1,5 uur naar het 
Bubreka meer (de nier). Onderweg kun 
je genieten van prachtige uitzichten 
op de bergen. Op 21 juni verzamelen 
de aanhangers van de spirituele leraar 
Petar Deunov hier om de Paneurhythmy  
oefeningen uit te voeren. We wande-
len verder naar een plek waar je de ze-
ven meren kunt zien. We dalen terug 
af en vertrekken naar Plovdiv, een van 
de oudste Europese steden die even 
oud wordt geschat als Troje.

Dag 4 Plovdiv > Nesebar O | M | A

We bezoeken de oude stad die de 
status van openluchtmuseum heeft. 
Ze is beschermd gebied en bekend 
om de gebouwen opgetrokken in re-
naissancestijl. Ze strekt zich uit over 
drie heuvels. De stad heeft een van de 
meest spectaculaire verzamelingen 
van herenhuizen uit de periode van de 
18e tot het einde van de 19de eeuw. 
Bezoek aan de St Constantijn en Hele-
na Kerk, het Romeinse theater en het 
etnografisch streekmuseum. 
Na de middag vertrekken we naar 
Nesebar, een van de oudste steden 
van Europa die meer dan 3200 jaar ge-
leden ontstond. Het historische deel 
van de stad is gelegen op een klein 
schiereiland aan de Zwarte Zee. Nese-
bar staat op de Werelderfgoedlijst van 
de Unesco. De eerste nederzetting 
werd gesticht door de Thraciërs. In de 

6de eeuw voor Christus kwamen er 
Griekse kolonisten uit Megara aan en 
tekenden een verdrag met de Thraci-
sche leider Mena.

Dag 5 Nesebar > Veliko Tarnovo O | M | A

In het oude stadsdeel vinden we ker-
ken uit de 10de, 11de, 13de en 14de 
eeuw. Vertrek naar Veliko Tarnovo,  
‘de stad van de tsaren’ en de middel-
eeuwse hoofdstad van Bulgarije. Mo-
gelijkheid om het klank- en lichtspel 
op de Tsarevets heuvel bij te wonen. 

Dag 6 Veliko Tarnovo > 
 Arbanasi > Kazanlak O | M | A

We bezoeken het oude gedeelte 
van Veliko Tarnovo. Op de Tsarevets 
heuvel bevinden zich de paleizen 
van de vroegere Bulgaarse keizers 
en de Patriarchale kathedraal. 
Samovodska Charshia is een van de 

belangrijkste attracties van de stad. 
In de smalle, kasseien straatjes vind 
je terug opgebouwde renaissance 
woningen. 
We bezoeken het historische dorp 
Arbanasi, gelegen op 6 km van Veliko 
Tarnovo. Het is vooral bekend voor 
zijn groot aantal oude monumenten. 
Op het programma staan het huis van 
Konstantsaliev, een van de grootste 
en meest rijkelijk versierde huizen 
van het land en de oudste kerk met 
zijn unieke fresco’s. We bezoeken 
een familie die ons inwijdt in het 
geheim van het maken van Bulgaarse 
yoghurt. Een lekkernij voor velen van 
ons, maar slechts weinigen weten 
dat het de Thraciërs waren die het 
proces van het maken van yoghurt uit 
melk ontdekten. Het is alom bekend 
dat de bacteriën die melk omzetten 
in yoghurt, lactobacillus bulgaricus 

D A G I N D E L I N G  BULGARIJE
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genoemd, alleen bestaan in Bulga-
rije. Eveneens zal men je leren hoe je 
banitza (vellen gebak met Bulgaarse 
kaasvulling, een traditioneel gerecht 
in alle regio’s van het land) bereidt. 
Proeverij van banitza, yoghurt en 
andere producten van de boerderij. 
Na de middag vertrek naar Kazanlak, 
stad van kunstenaars, rozen en  
Thracische koningen. 

Dag 7 Kazanlak > Kalofer > 
 Koprivshtitsa O | M | A

Kazanlak staat bekend om zijn 
rozenolieproductie. Bezoek aan het 
rozenmuseum, waar we meer te 

weten komen over de productie van 
rozenolie die al sinds 1660 bestaat. 
Verder bezoek aan het Iskra historisch 
museum waar we de meest recent 
ontdekte gouden, zilveren en bronzen 
objecten uit de Thracische heuvels 
kunnen bewonderen en het Thraci-
sche graf van Kazanlak. Het graf is 
onderdeel van een grote Thracische 
necropolis die dateert uit de 4de eeuw 
voor Christus. Het graf staat al sinds 
1979 op de UNESCO lijst van cultureel 
werelderfgoed. 
Vertrek naar Kalofer. We wandelen 
op het parcours van de ‘Biala Reka’ 
(de witte rivier), gelegen op 8 km ten 

noordoosten van de stad Kalofer in 
het Balkangebergte, een prachtige 
canyon langs de oevers van de rivier 
Biala. Tijdens de wandeling ontdekken 
we talrijke watervallen en kleine bek-
kens die gevormd zijn door het kristal-
heldere water dat naar het dal vloeit. 
Kleine houten bruggen verspreid over 
de vallei en bezaaid met geraniums 
en andere wilde planten en kruiden 
leiden ons door de schoonheid van 
het mysterieuze en ontoegankelijke 
Dzhendem gebergte. We rijden verder 
naar Koprivshtitsa.

Dag 8 Koprivshtita > Sofia O | M | A

Bezoek aan Koprivshtitsa, een mooi 
stadje in het hart van het Sredna 
Gora gebergte en een van de meest 
karakteristieke Bulgaarse steden. 
Bezoek aan de huizen van Oslekov, 
Todor Kableshkov, Dimcho Debelianov 
en de Kerk van Maria. 
Na de lunch vertrekken we voor een 
korte rit naar Sofia, de hoofdstad van 
Bulgarije en met 1,5 miljoen inwoners 
veruit de grootste stad van het land. 
We bezoeken de Alexander Nevski 
kathedraal, het bekendste gebouw 
van de stad, en de Sveta Nedelya 
kathedraal, het oudste gebouw van 

Sofia. Nadien de kerk van Sint Joris, de 
Russische Sint Nikolai kerk, de Sofia 
synagoge en het nationaal theater 
Ivan Vazov. We gebruiken het diner in 
een typisch Bulgaars restaurant en 
genieten van een folkloreoptreden.

Dag 9 Sofia > Brussel O

Transfer naar de luchthaven van Sofia 
en vlucht naar Brussel.

R e i s d o c u m e n t e n  Belgische identiteitskaart
T i j d v e r s c h i l  +1u
K l i m a a t  gematigd klimaat

I N B E G R E P E N  Vluchten Brussel – Sofia – Brussel • Lokaal transport met 
comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig 
• Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal of 
picknick, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven 
in het programma • Hobo reisleiding en lokale gids • Fooien voor gids(en), 
chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap.
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Als het over de hoogtepunten van Europese cultuur gaat, denken weinig Vlamingen spontaan aan 
Polen. Dit geheel in tegenstelling tot de cultuurspecialisten van de UNESCO: zij erkenden liefst 
veertien werelderfgoed monumenten. Daaronder de volledige historische centra van Warschau 
en Krakau. Maar ook een rits natuurlijke rijkdommen mag een dichte ereplaats in de Europese 
top 10 opeisen: de duizend meren van Mazurië, het vogelparadijs in het Biebrzanski Nationaal Park, 
het grillige Tartagebergte. 

Polen
Het land van de duizend meren

H o o g t e p u n t e n  Gdansk, een 
van de mooiste steden van 
Noord-Europa en een duizend 
jaar lange traditie • De duizend 
meren van Mazurië • Krakau, 
het Florence van Polen, met zijn 
fraaie historische centrum • 
Warschau, de stad vol contrasten 
en minutieus heropgebouwd na 
WOII • De concentratiekampen 
Auschwitz en Birkenau

HOTELS of gelijkwaardig

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Gdansk 3 Gdansk vvvv/vvvv

Mikolajki (Mazurië) 2 Robert’s Port vvvv/vvvv

Warschau 3 Mercure Grand vvvv/vvvv

Krakau 3 Qubus vvvv/vvvv

reisduur

12 dagen / 11 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

13 mei € 2.990 € 570

09 juli € 2.990 € 570

05 augustus € 2.990 € 570

02 september € 2.990 € 570

Min. 10 deelnemers
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Dag 1 Brussel > Gdansk A

Gdansk is een van de mooiste steden 
van Noord-Europa, een stad met een 
duizend jaar lange traditie. Gedurende 
deze periode werden tal van prachtige 
gebouwen gebouwd. Eeuwenlang 
al is het de rijkste stad van Polen. 
De ambachtslieden produceerden 
meubels vernoemd naar de stad, en 
de lokale juweliers maakten schatten 
besteld door alle Europese hoven, met 
amber als meest beroemde steen. 
Solidariteit, de eerste onafhankelijke 
vakbond in een toenmalig commu-
nistisch land, werd opgericht in 1980 
bij de plaatselijke scheepswerf waar 
de eerste leider van Solidariteit, Lech 
Wałesa, werkte. 

Aankomst in Gdansk. Wandeling in 
de oude binnenstad gevolgd door 
een diner in een van de beroemde 
restaurants van Gdansk.

Dag 2 Gdansk O | M

We bezoeken de belangrijkste 
bezienswaardigheden van de stad. 
We wandelen door de oude stad met 
de straten Długi Targ en Mariacka, de 
twee mooiste straten in Gdansk, be-
zoeken de amberateliers, de scheeps-
werf in Gdansk, de zetel van de 
vakbond Solidariteit en Westerplatte 
waar de eerste schoten van de Twee-
de Wereldoorlog werden afgevuurd 
door het Nazi oorlogsschip Schles-
wig-Holstein. De enige overblijfselen 
van deze strijd zijn de ruïnes van een 
wachtlokaal, een paar bunkers en een 
groot en indrukwekkend monument 

met uitzicht op het hele gebied. We 
maken een cruise op zee met de boot 
Galeon. 

Dag 3 Gdansk > Sopot > Gdansk O | A

Rit naar Sopot, de meest populaire 
spa aan de Baltische Kust. De eerste 
baden werden in 1824 gebouwd. 
Onderweg stoppen we in de wijk Oliwa 
om in de kathedraal het beroemde 
orgel te bewonderen. In Sopot maken 
we een wandeling langs de langste 
zeepier van Europa. Daarna rijden we 
terug naar Gdansk en bezoeken het 
pas in 2017 geopende Museum van 
de Tweede Wereldoorlog. Dit is het 
grootste oorlogsmuseum in Europa 
en staat op een historische plek, 
namelijk waar op 1 september 1939 
de Tweede Wereldoorlog begon. De 
architecturale uitstraling in de vorm 
van een hoekige toren verpakt in 
rode beton en beglazing is een nieuw 
symbool voor Gdansk. 

Dag 4 Gdansk > Malbork > 
 Mikolajki (Mazurië) O | A

We vertrekken naar Malbork en bren-
gen een bezoek aan het kasteel, de 
voormalige residentie van de Meesters 
van de Teutoonse Ridderorde en nu 
een museum met een interessante 
ambercollectie. Verder naar Mikołajki, 
de zomerhoofdstad van het Mazurisch 
merengebied.

Dag 5 Mazurië  O | M

Mazurië, het land van de duizend 
meren, ligt in de noordoostelijke hoek 
van het land. Een dun bevolkt gebied 

D A G I N D E L I N G  POLEN

van dichte bossen en ontelbare 
meren en rivieren. De meeste van de 
meren zijn verbonden met rivieren en 
kanalen. De natuur is er zeer rijk aan 
zeldzame planten en vogels. Bezoek 
aan St. Lipka, een van de belangrijk-
ste heiligdommen, dan naar Hitlers 
vroegere hoofdkwartier gebouwd 
in 1940 en het kasteel Ryn, een 14e 
eeuws versterkt kasteel gebouwd 
door de Teutonische ridders. In de late 
namiddag maken we een boottocht op 
het meer.

Dag 6 Mazurië > Biebrzanski 
 National Park > Warschau O | M | A

Wij rijden naar de hoofdstad War-
schau. We rijden via het Biebrzanski 
Nationaal Park, een van de laatste 
wetlands van Europa, waar we halt 
houden voor een boottocht. Dit 
beschermd gebied beslaat bijna de 
gehele Biebrza rivier, samen met de 
vallei van de bron tot aan de monding 
van de rivier de Narew. De Biebrza val-
lei is een zeer belangrijke stopplaats 
voor vogels tijdens hun jaarlijkse 
vlucht, en een nestplaats voor vele 

moerasvogelsoorten. Natuurlief-
hebbers vinden hier beschermde 
zeldzame plantensoorten, waaronder 
20 soorten orchideeën. 

Warschau is een toeristische trek-
pleister en de economische hub van 
het land. De stad staat bekend als 
de ‘Phoenix City’ omdat het letterlijk 
herrees uit de as. De stad werd herop-
gebouwd na de Tweede Wereldoorlog 
toen ze volledig in puin lag. Zowat 
alle gebouwen werden verwoest en 
800.000 inwoners kwamen om.  
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Warschau is vandaag de dag het 
symbool van de ambitie, het doorzet-
tingsvermogen en de volharding van 
de Polen bij tegenslagen. 

Dag 7 Warschau O | M

We bezoeken de stad deels per bus en 
deels al wandelend. Op het program-
ma staan de steegjes van Ujazdów of 
de groene woonkamer van Warschau, 
begrensd door aristocratische resi-
denties en omgeven door tuinen die 
onderdak bieden aan ministeries en 
ambassades, het Belvedere neo-klas-
sieke paleis en momenteel het kabi-
net van de president van de Republiek 
Polen, de oude Joodse wijk en het 
Paleis van Cultuur en Wetenschappen 
dat uitgroeide tot het symbool van de 
stad. Het is het hoogste en grootste 
gebouw van Polen. Het werd aangebo-
den door Stalin als een geschenk van 
het Sovjetvolk, die op dat ogenblik de 
controle had over Polen. Al wande-
lend krijgen we een rondleiding door 
de oude binnenstad, een charmant 
doolhof van steegjes grenzend aan 
kerken, gotische polychrome voorge-
velwoningen, de Johanneskathedraal 
en de Grote Markt. 

We brengen een bezoek aan het 
koninklijk kasteel. De beslissing 
om het kasteel te bouwen werd 
genomen toen Zygmunt III Waza de 
hoofdstad van Krakau naar Warschau 
verplaatste. Italiaanse architecten 
bouwden een koninklijke residentie in 
vroege barokstijl. De oude bestaande 
gebouwen werden opgenomen in het 
nieuwe complex. Het werd vervolgens 
meerdere malen verbouwd en met de 

grond gelijk gemaakt door de Duitsers 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een 
gedetailleerde reconstructie werd pas 
voltooid in 1983. Vervolgens rijden we 
langs de koninklijke route, de belang-
rijkste verkeersader van de stad, die 
het koninklijk kasteel verbindt met de 
paleizen in Łazienki en Wilanów 

In de namiddag volgen we het spoor 
van Frederic Chopin. We komen langs 
plaatsen die Chopin bewoond of 
bezocht heeft. De belangrijkste haltes 
op de route zijn de Heilige Kruiskerk, 
waar zijn hart is begraven, en het 
ultramoderne biografische museum in 
het Ostrogski paleis dat op de 200ste 
herdenking van Chopin’s verjaardag 
geopend werd. 

Verder bezoeken we de kerk van de 
Visitatie en de Chopin tekenruim-
te gevestigd in het Czapski paleis. 
Vervolgens brengen we een bezoek 
aan het koninklijke park Łazienki. Dat 
is een onderdeel van het complex van 
gebouwen, bestaande uit de konink-
lijke baden, paleizen en een park. Het 
paleis op het water en het theater op 
het eiland zijn de meest betoverende. 
Het eerste is de zomerresidentie van 
de laatste Poolse koning Stanisław 
Poniatowski en het theater ligt op een 
kunstmatig eiland in het midden van 
het meer. 

In de vooravond kunnen we (faculta-
tief) een Chopin concert bijwonen.

Dag 8 Warschau O | A

We bezoeken het museum van de 
opstand dat geopend werd in 2004 
op de 60ste verjaardag van het uit-
breken van de opstand in Warschau. 
De bezoeker wordt teruggebracht 
naar de tijd van de opstand van 
Warschau. Beeld, geluid en inrich-
ting brengen de gebeurtenissen 
op een indrukwekkende manier op 
de bezoeker over. Een bijzondere 
attractie is de museum toren, met 
een prachtig uitzicht over Warschau 
en het vrijheidspark met de herden-
kingsmuur waarop de namen gegrift 
staan van meer dan 10.000 opstan-
delingen die tijdens de gevechten 
stierven. In het centrale deel van 
de wand hangt de ‘Monter’ klok met 
een gewicht van 230 kg. Vervolgens 
rijden we naar de wijk Wilanów en 
bezoeken het paleizencomplex. Het 
Wilanów paleis is één van de meest 
waardevolle monumenten van de 
Poolse barok, gebouwd voor koning 
Jan III Sobieski aan het eind van de 
17de eeuw en geleidelijk uitgebreid 
door de opeenvolgende eigenaars. 
Het is een ongewone combinatie 
van een traditioneel Pools hof met 
een Italiaanse landelijke villa en een 
Frans kasteel. Het interieur van het 
paleis met zijn decadente meubels 
vertegenwoordigt drie stijltijdperken. 
De oudste, de barokke koninklijke 
appartementen zijn gelegen in het 
hoofdgebouw, terwijl de zuidelijke 
vleugel staat voor een 18e-eeuwse 
stijl en de meer moderne kamers 
ingericht door de familie Potocki in 
de 19de eeuw zijn in de noordelijke 
vleugel terug te vinden. 

Dag 9 Warschau > Czestochova > 
 Auschwitz/Birkenau > 
 Krakau  O | A

Vertrek naar Krakau. Onderweg stop-
pen we in Czestochova, een beroemd 
bedevaartsoord waar een icoon staat 
van de Zwarte Madonna. Nadien rijden 
we door naar Oswiecim en brengen 
een beklijvend bezoek aan de voorma-
lige kampen Auschwitz en Birkenau.

Auschwitz en Birkenau werden 
opgericht door de nazi’s in 1940 als 
een concentratiekamp voor Poolse 
politieke gevangenen. Later werd 
het de plaats waar de uitroeiing van 
1,5 miljoen Joden, Polen, zigeuners, 
Russen en andere nationaliteiten 
gebeurde. We bezichtigen de blokken 
van de gevangenen, de gaskamers en 
crematoria. 

We rijden naar Krakau en maken een 
wandeling in de oude binnenstad.
Krakau, een prachtige stad aan de 
Vistula rivier, is de bakermat van de 
Poolse cultuur en geschiedenis. Vaak 
heeft men het over klein Rome of 
het Florence van het noorden. Het is 
een stad gehuld in legendes. Krakau 
verbindt traditie en moderniteit en is 
de meest bekende en bezochte stad 
in Polen. Met een bevolking van meer 
dan 800 000 mensen is het een cen-
trum van wetenschap, industrie en 
cultuur. De universiteit van Jagiellonia 
is een van de oudste in Europa. De 
vele toeristische attracties maken de 
stad tot een topper. ‘s Avonds worden 
we aangetrokken door de bijzonde-
re ambiance van de cafés, pubs en 
restaurants.
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Dag 10 Krakau O | A

Rondleiding door de stad. Bezoek 
aan de belangrijkste bezienswaar-
digheden van Krakau: de Grote Markt, 
met zijn historische monumenten, de 
talloze cafés en de Mariakerk, nu een 
basiliek. In het midden van het plein 
staat Sukiennice, de lakenhal, een 
prachtig gebouw uit de renaissance. 
Nu is het de grootste souvenirmarkt. 

In oud Krakau bezoeken we de heuvel 
Wawel – het monument van de Poolse 
geschiedenis en cultuur, waaronder 
de gotische kathedraal, het heiligdom 
van de natie. We bekijken de buiten-
kant van het koninklijk kasteel, lange 
tijd het centrum van het politieke 
en culturele leven van het land en 
ingericht door de beste kunstenaars 
uit heel Europa, zoals Bartolomeo 
Berecci. 

Rit naar Wieliczka en bezoek aan 
de zoutmijn, sinds 1978 Unesco 
werelderfgoed. We betreden drie 
niveaus van de mijn, goed voor 2 km 
aan gangen, 20 kamers uitgehouwen 
in zout, allemaal op een diepte van 
64 tot 135 m. De St. Kinga kapel is 
een adembenemende ondergrondse 

R e i s d o c u m e n t e n  Belgische identiteitskaart
T i j d v e r s c h i l  geen
K l i m a a t  gematigd landklimaat

I N B E G R E P E N  Lijnvlucht Brussel – Gdansk, Krakau – Brussel • Lokaal transport 
met comfortabele bus • Overnachting in vermelde hotels of gelijkwaardig op 
basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, 
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals 
beschreven in het programma • Hobo reisleiding en Engelstalige gids • Fooien 
voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap en voorbereidende 
avond. 

kerk waar alles gemaakt is van zout: 
de kristallen kroonluchters, altaren, 
beelden en ook de vloer zijn uitgehou-
wen in het zout.

Dag 11 Krakau > Dunajec > 
 Zakopane > Krakau O | M

Boottocht met raft op de Dunajec 
rivier, een van de belangrijkste 
attracties in het zuiden van Polen. 
We bewonderen de torenhoge kliffen 
en de kalkstenen rotsformaties en 
het schilderachtige berglandschap. 
De omliggende nationale bossen en 
de kleurrijke rivier zorgen voor een 
heerlijke dag in een ongerepte en 
wilde omgeving. Na de lunch rijden 
we langs het Czorsztyn reservoir naar 
Zakopane. Onderweg bezoek aan 
Debno. De houten kerk komt voor op 
de werelderfgoedlijst. 

Zakopane is een bekend vakantieoord 
in de bergen, gelegen aan de voet van 
het Tatra-gebergte. Van hieruit heb 
je een adembenemend uitzicht op de 
enige bergtoppen van Polen. Zakopa-
ne is populair dankzij zijn prachtige 
natuur, de pistes en wandelpaden, 
een rijke volkscultuur en de sfeervolle 
houten architectuur.

Dag 12 Krakau > Brussel O | M

Maius is het historische hart van de 
Jagiellonian universiteit. We bezoe-
ken de indrukwekkende bibliotheek, 
de eetzaal met barokke wenteltrap, 
de schatkamers en de grote aula met 
renaissance plafond versierd met 
portretten.

Bezoek aan de Joodse wijk Kazimierz, 
opgericht door koning Kazimierz de 
Grote in 1335. Dit was vroeger een 
aparte stad maar is nu het centrum 
van de stad. In zijn glorietijd was het 
een van de belangrijkste centra van 
de joodse diaspora in Centraal- en 
Oost-Europa. We bekijken de oudste 
synagoge van Polen, de16de eeuwse 
begraafplaats evenals de locaties die 
door Steven Spielberg geselecteerd 
zijn voor zijn film Schindler List.

Transfer naar de luchthaven en vlucht 
naar Brussel.
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Wist je dat Portugal in de zestiende eeuw aan het hoofd stond van een rijk dat zich uitstrekte 
van Brazilië tot West-Afrika en Oost-Indië? En dat wereldreizigers tegenwoordig nog duizenden 
kilometers afmalen op zoek naar restanten van de Portugese cultuur. Terwijl die op minder dan 
drie uur vliegen in volle pracht en praal te bewonderen is. In Portugal zelf, natuurlijk.
Welke historische echo’s gonzen uit die majestueuze gebouwen en marktpleinen met 
indrukwekkende standbeelden opgetrokken ter eer en glorie van die viriele veroveraars! 
Die conquistadores waren tot veel in staat. Behalve ons tegenhouden als de geur van verse 
geroosterde sardines ons weglokt naar het eerste, beste terras.

Portugal
Gonzende historische echo’s H o o g t e p u n t e n  Guimarães 

waar de Portugese natie 
ontstond • Het Casa de Matheus, 
wereldwijd bekend van het 
etiket op de Mateus-rosé • 
Quinta de Marrocos één van de 
oudst quintas in de Douro-vallei 
• Porto en de universiteitsstad 
Coimbra • Het klooster van de 
Cisterciënzers in Alcobaça • 
Sintra met zijn extravagante 
villa’s en kasteeltjes • Lissabon 
de bruisende hoofdstad

HOTELS of gelijkwaardig

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Porto (omgeving) 3 Grande hotel  
da Póvoa

vvv/vvv

Vila Real 1 Miracorgo vvvv/vvvv

Viseu 1 Grão Vasco vvvv/vvvv

Coimbra 2 Tryp Coimbra vvvv/vvvv

Lissabon 2 Zenite Lisboa/ 
3K Barcelona

vvvv/vvvv

vvvv/vvvv

reisduur

10 dagen / 9 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

08 april € 2.340 € 260

03 juni € 2.450 € 290

02 september € 2.450 € 290

Min. 12 deelnemers
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Dag 1 Brussel > Porto omgeving A

Met een regelmatige lijnvlucht naar 
Porto. Nadat wij ingecheckt zijn in het 
hotel is er – afhankelijk van het uur 
van aankomst – nog beperkt vrije tijd 
om op verkenning te gaan. 

DaG 2 Porto omgeving: 
 Guimarães > Braga  O | M | A

In Guimarães ontstond in de 12de 
eeuw de Portugese natie toen Alfonso 
Henriques zichzelf tot koning uitriep. 
De monumenten en straten zijn er 
authentiek bewaard. De historische 
binnenstad is uitzonderlijk goed 
beschermd gebleven en een voorbeeld 
van de ontwikkeling van een middel-
eeuwse nederzetting tot een moderne 
stad. Guimarães staat op de UNESCO 
werelderfgoedlijst. Wij bezoeken het 
Duque Palace en nemen daarna de 
kabelbaan – teleférico da Penha – naar 
een 50 ha groot natuurpark.
In de Romeinse tijd was ‘Bracara  
Augusta’ een belangrijk handels-
centrum. Braga was langdurig een 
vooraanstaand religieus centrum. 
Vandaar dat de meeste bezienswaar-
digheden religieus van aard zijn. Wij 
bezoeken de kathedraal, de Palácio 
dos Biscainhos en het oude histo-
rische centrum en sluiten de dag af 
met een bezoek aan het gekende pel-
grimsoord de ‘Bom Jesus do Monte’. 

Dag 3 Porto O | M | A 

Wij trekken een volledige dag uit om 
Porto, de op één na grootste stad 
van Portugal met vele fraaie beziens-
waardigheden, te verkennen. Het 

historisch centrum staat sinds 1996 
op de UNESCO werelderfgoedlijst. Een 
bezoek aan het Stock Market paleis 
(19de eeuw en vroeger een convent) 
mag niet ontbreken. De St. Francis-
cuskerk wordt ook wel de gouden kerk 
genoemd. Wij lopen langs de Clérigos 
toren, bezoeken de Casa da Musica 
en slenteren door het pittoreske Ri-
beira. De dag wordt afgerond met een 
minicruise op de Douro rivier en een 
bezoek aan een portwijnhuis waar wij 
deze lekkernij uitproberen.

Dag 4 Porto omgeving > Quinta 
 da Aveleda > Amarante > 
 Vila Real  O | M | A

Penafiel ligt ten oosten van Porto – 
halfweg Amarante – in een regio die 
bekend staat voor zijn ‘vinho verde’. 
Eén van de belangrijkste domeinen is 

het pittoreske ‘Quinta da Avelada. In 
het prachtige domein van de Guedes 
familie zullen wij de vinho verde met 
aangepaste kaas degusteren. 
In de smalle steile steegjes van Ama-
rante staan 17e-eeuwse huizen die 
mooi geschilderd zijn. De stad wordt 
gedomineerd door het klooster São 
Gonçalo aan de Tâmega rivier.
Via de talloze wijngaarden op de 
hellingen van de Serra do Marão in de 
buurt van Mesão Frio rijden wij naar 
Vila Real. De Serra do Marão maakt 
deel uit van het grote beschermde 
natuurpark Parque Natural do Alvão.
Even buiten Vila Real bezoeken wij het 
Casa de Matheus. Het is wereldwijd 
bekend van het etiket op de Mateus- 
rosé. Ten slotte verkennen wij al 
wandelend het stadje Vila Real.

D A G I N D E L I N G  PORTUGAL

Dag 5 Vila Real > Pinhão > 
 Quinta de Marrocos > 
 Lamego > Viseu  O | M | A 

Pinhão is het centrum van de quintas 
die druiven leveren aan de grote 
portwijnhuizen. Slechts een beperkt 
aantal quintas maakt zijn eigen port. 
Het station van Pinhão is versierd met 
azulejos-panelen, die het werk in de 
wijngaarden en de landschappen van 
de Douro uitbeelden. 
Quinta de Marrocos is één van de 
oudste quintas in de Douro-vallei. 
Het domein is bijzonder mooi gelegen. 
Na de rondleiding proeven wij er twee 
wijnen. Wij lunchen ook in dit prachtig 
domein. 
Lamego is een karaktervol dorp met 
veel religieuze monumenten. De Nossa 
Senhora dos Remédios doet denken 
aan de in Braga bezochte Bom Jesus 
do Monte. De Sé kathedraal heeft 

een mooi barok interieur. Het gebouw 
is een mengeling van verschillende 
bouwstijlen uit verschillende tijds-
periodes. Toch is het geheel harmo-
nieus en geslaagd.

Dag 6 Viseu > Coimbra  O | M | A

In de 16de eeuw ontstond in Viseu 
rond Vasco Fernandes een belangrijke 
schilderschool met sterke Vlaamse 
invloed. Wij bezoeken het Grão Vasco 
museum dat een merkwaardige col-
lectie schilderijen heeft. 
Coimbra heeft een rijke geschiedenis 
en is bij uitstek een cultuurstad. Een 
tijdlang was ze de hoofdstad en heeft 
één van de oudste universiteiten ter 
wereld. Ze werd gesticht in 1290. De 
indrukwekkende universiteitsbiblio-
theek is meer dan een bezoek waard. 
Bij een aperitief luisteren wij naar de 
speciale Fado van Coimbra. 
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Dag 7 Coimbra >Batalha > Nazaré > 
 Alcobaça > Fatima > 
 Coimbra  O | M | A

Het klooster van Batalha werd 
gebouwd om de overwinning van de 
Portugezen op de Spanjaarden in 1385 
te herdenken. Het is een school-
voorbeeld van gotiek in het Portugal 
van die tijd. Nazaré is een kleurrijk 
vissersdorp waar wij van een heerlijk 
vislunch genieten.
Het klooster van de Cisterciënzers 
in Alcobaça (Unesco werelderfgoed) 
dateert van 1178. 
Fatima is naast Lourdes wellicht het 

R e i s d o c u m e n t e n  Belgische identiteitskaart
T i j d v e r s c h i l  -1u
K l i m a a t  mediterraan

I N B E G R E P E N  Lijnvlucht Brussel – Porto, Lissabon – Brussel • Lokaal transport 
met comfortabele bus • Overnachting in vermelde hotels of gelijkwaardig op 
basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, 
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals 
beschreven in het programma • Hobo reisleiding en Engelstalige gids • Fooien 
voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap en voorbereidende 
avond. 

bekendste bedevaartsoord in de 
christelijke traditie. Wij bezoeken de 
kathedraal en de kapel opgedragen 
aan de verschijning van Maria.

Dag 8 Coimbra >Peniche > Obidos > 
 Sintra > Cascais > 
 Estoril > Lissabon  O | M | A

Peniche is bij surfers populair omwille 
van de hoge golven. Het 16e-eeuwse 
fort diende een tijdlang als gevangenis. 
De middeleeuwse stad Obidos met zijn 
witte huisjes en geplaveide smalle 
straten is versierd met een pracht aan 
bloemen.

In de heuvels van Sintra – één van  
de bekendste plaatsen in Portugal –  
hebben de ‘happy few’ hun extra-
vagante villa’s en kleine paleizen 
gebouwd. Het Nationaal paleis, dat 
wij bezoeken, torent hoog boven de 
stad uit.
In Cabo da Roca, het meest westelijke 
punt van Portugal genieten wij van het 
panoramisch uitzicht en kunnen wij 
een glimp opvangen van het mondai-
ne Cascais, één van de rijkste steden 
in Portugal. Via Estoril komen wij toe 
in Lissabon.

Dag 9 Lissabon O | M | A

Belém (Portugees voor Bethlehem) 
is een voorstad van Lissabon. Hier 
vinden wij twee van de belangrijk-
ste monumenten van de stad: het 
monument van de ontdekkingen en de 
Toren van Belém, een verdedigings-
toren aan de oever van de rivier de 
Taag. Beide monumenten staan op de 
UNESCO werelderfgoedlijst. 

Wij bezoeken het museum met de 
rijtuigen en het Jeronimus klooster uit 
de 16de eeuw. Tussendoor genieten 
wij van een ‘Pastel de Nata’ gebak. 
Het handelsplein in het stadscen-
trum werd herbouwd na de krachtige 
aardbeving van 1755. Na een bezoek 

aan de kathedraal en het Santa Luzia 
Belvedère wandelen we via de Fado 
buurt Alfama – de oudste wijk van 
Lissabon tussen het kasteel van São 
en de Taag – naar Rossio. Rossio is 
de gebruikelijke naam voor het Pedro 
IV-plein in het centrum van Lissabon. 
Het is al sinds de middeleeuwen één 
van de bijzonderste pleinen van de 
stad. Na een bezoek aan het Museu do 
Azulejo gaan wij dineren in een fado 
huis. 
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Dag 10 Lissabon > Brussel O

Vrije tijd in Lissabon in afwachting van 
de terugvlucht naar Brussel.
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Eén van de mooiste kustlijnen ter wereld, bergtoppen met adembenemende vergezichten 
en verstilde dorpjes waar de 21ste en zelfs een deel van de 20ste eeuw aan voorbijging, 
maar waar Ottomaanse, Italiaanse, Romeinse, Griekse en Illyrische invloeden elkaar de 
loef afsteken. Een gigantisch museum zonder muren. Zo zou je Albanië het best kunnen 
omschrijven. Hoog tijd om dit Balkanland te ontdekken, zeker nu de bewindsvoerders volop 
aansluiting met de Europese Unie zoeken en maar al te graag de poort van hun museum 
wagenwijd openzetten. 

Albanië
Een museum zonder muren

H o o g t e p u n t e n  De archeo-
logische site van Butrint, Unesco 
werelderfgoed • Berat, de stad 
met 1000 ramen • Eén van 
’s werelds mooiste boottochten, 
het Komanimeer • De grootste 
en best bewaarde brug van het 
Ottomaanse rijk, Ura e Mesit

HOTELS

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Tirana 2 Austria/Te Stella vvvv/vvvv

Gjirokastër 2 Argiro/Kalemi vvv/vvv

Berat 1 Berat Witte City
Antipatrea

vvv/vvv

vvv/vvv

Shkodër 3 Rozafa
Gardenland Resort

vvvv/vvvv

vvvv/vvvv

Prizren 
(Kosovo) 

1 Centrum Prizren
Kaçinari

vvvv/vvvv

vvvv/vvvv

reisduur

10 dagen / 9 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

01 mei € 1.820 € 230

01 juli € 1.900 € 250

02 september € 1.900 € 250
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Dag 1  Brussel > Tirana A

Vlucht naar Tirana. Aankomst en 
transfer naar het hotel. Eerste ken-
nismaking met de stad. We maken 
een wandeling door het levendige 
stadscentrum.

Dag 2  Tirana O | M | A

Vandaag verkennen we verder Tirana. 
We bezoeken de Bunk’Art, een voor-
malige bunker uit massief beton waar 
nu een museum over geschiedenis en 
hedendaagse kunst is gevestigd. We 
ontdekken er alles over de geschiede-
nis van de communistische geheime 
diensten die Albanië zo lang in de 
greep hielden. We bezichtigen het 
historisch centrum en proeven tijdens 
de lunch de regionale keuken. Nadien 
maken we een lange wandeling rond 
de Bllok, een wijk waar vroeger enkel 
leden van de communistische partij 
mochten binnengaan. We vernemen 
alles over het leven onder het commu-
nistisch bewind.

Dag 3  Tirana > Gjirokastër  O | M | A

Na het ontbijt rijden wij naar het stad-
je Gjirokastër. Onderweg houden wij 
halt in Apollonia, een van de bekend-
ste archeologische sites van Albanië. 
We bekijken het amfitheater en het 
binnenplein van het klooster met 
een 13de-eeuwse in Byzantijnse stijl 
opgetrokken kerk. Tijdens de lunch 
in een authentiek familie restaurantje 
laten we ons verrassen door een 
rijk gevulde tafel met lekkere vers 
klaargemaakte streekproducten. Het 
kasteel van Gjirokastër torent als een 

balkon boven de stad uit. Nadien ver-
kennen wij het centrum. Al wandelend 
ontdekken wij waarom Gijrokastër de 
naam ‘stad van steen’ kreeg. De ka-
rakteristieke huizen zijn boven elkaar 
gebouwd en hebben hierdoor de vorm 
van middeleeuwse torens. Gjirokastër 
staat op de lijst van het Unesco  
Werelderfgoed. We overnachten in 
deze mooie stad.

Dag 4  Gjirokastër > ‘het Blauwe Oog’ > 
 Butrint > Gjirokäster  O | M | A

We maken een daguitstap naar de 
archeologische site van Butrint.  
We stoppen bij het ‘Blauwe Oog’ 
(Syri i kalter). Deze onwaarschijnlijk 
azuurblauwe waterbron is een uniek 
natuurverschijnsel en een echte 
streling voor het oog. Terwijl de water-
juffers ons om de oren zoemen, geven 
wij onze ogen de kost aan zoveel na-
tuurpracht. Deze plek was vroeger een 
inspiratiebron voor dichters en schrij-
vers. En voor de fotografie liefhebbers 
onder ons is het een uitdaging om 
dit fenomeen op de gevoelige plaats 
vast te leggen. De archeologische site 
van Butrint is Unesco Werelderfgoed. 
De site was vroeger een belangrijke 
Romeinse vesting . Hier vindt u  
monumenten uit de Griekse, Byzan-
tijnse en Venetiaanse tijd. Enkele 
goed bewaarde mozaïeken maken 
Butrint extra speciaal. We genieten 
tegelijkertijd van de mooie site, van 
de natuur en het panorama. Terug in 
Gjirokastër bezoeken we de woningen 
van twee erg markante figuren uit de 
recente Albanese geschiedenis: het 

huis van communistische dictator 
Enver Hoxha en de woning van de 
bekendste Albanese schrijver Ismail 
Kadare.

Dag 5  Gjirokastër > Berat O | M | A

Na het ontbijt vertrekken we naar 
Berat, een stad die net als Gjirokastër 
op de werelderfgoedlijst van de 
Unesco prijkt. Al wandelend in ‘de stad 
met 1000 ramen’ en met zijn smalle 
kasseistraatjes en overhellende 
gevels wanen we ons als een figurant 
in een film uit de vorige eeuw. We be-
zoeken het kasteel dat boven op een 
rotsachtige heuvel werd gebouwd. 

Het kasteel is eigenlijk een ommuurd 
kasteeldorp en is nog druk bewoond. 
Nadien mogelijkheid om het Onufri 
museum te bezoeken. We lunchen in 
een authentiek restaurantje middenin 
het kasteeldorp.

Dag 6  Berat > Durres > Shkodër O | M | A

Vandaag rijden we naar een heel 
ander Albanië: het Noorden. Tijdens 
de lange rit genieten we van 
de adembenemende kustlijnen 
afgewisseld met bergachtige 
landschappen. We stoppen in Durrës 
om het mooie Romeins amfitheater 
en het gloednieuwe archeologische 

museum te bezoeken. We lunchen 
aan het water op het uiterste 
puntje van de pier. Shkodër is in 
Albanië bekend voor zijn humor, 
cultuurliefhebbers, kunstenaars en 
de prachtige natuur. Dit is de stad van 
de ‘shkodranve’ wat vertaald wordt 
als ‘bewoners van de staat’. Het is 
een studentenstad vol leven. In de 
namiddag snuiven we de sfeer op 
langs de voetgangersboulevards.

Dag 7  Shkodër O | M | A

We starten de dag met een bezoek 
aan het bijzondere Rozafa kasteel. 
Het kasteel ligt op een heuvel aan de 

D A G I N D E L I N G  ALBANIË
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R e i s d o c u m e n t e n  Belgische identiteitskaart  
(nog 3 maanden geldig bij aankomst in Albanië)

T i j d v e r s c h i l  geen
K l i m a a t  mediterraan 

I N B E G R E P E N  Vluchten Brussel – Tirana – Brussel • Transport met comfortabele 
bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig • maaltijden 
zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • 
Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Hobo 
reisleiding en lokale gids • Fooien voor gids(en), chauffeurs en reisleiding • 
Documentatiemap

oever van het Skadar meer. De citadel 
was de laatste verzetshaard tegen 
de Ottomaanse veroveraars en werd 
pas in 1479 met veel moeite onder de 
voet gelopen. Tijdens onze rondleiding 
in het kasteel vertelt de gids ons de 
gruwelijke legende van Rozafa. Daarna 
wandelen we langs het grootste meer 
van de Balkan, Liqeni i Shirokë naar 
Shirokë. We lunchen met zicht op het 
meer. Terug in Shkodër gaan we verder 
op verkenning. Op amper 100 meter 
van elkaar vind je een katholieke 
kerk, een islamitische moskee en een 
orthodoxe kerk. Mogelijkheid om het 
stadsmuseum en het nieuwe Marubi 
fotomuseum te bezoeken.

Dag 8  Shkodër > Komanimeer > 
 Prizren (Kosovo) O | M | A

Vandaag vroeg uit de veren voor een 
boottocht die in de reisgidsen om-
schreven wordt als één van ’s werelds 
mooiste boottochten. Ongeveer twee 
uur vaart onze ferryboot over een 
spiegelglad wateroppervlak langs 
steile bergwanden, smalle rotspar-
tijen en watervallen. We gaan aan 
wal in Tropoje voor onze lunch. Na 
een laatste foto bij het meer rijden 
wij naar Prizren in Kosovo, een jong 

land dat moeizaam maar vastberaden 
herstelt van de oorlog. Prizren is een 
sprookjesachtige stad die overdui-
delijk laat zien dat het Ottomaanse 
Rijk honderden jaren regeerde in 
Kosovo. Met EU-gelden is de stad 
mooi gerenoveerd en telt heel wat 
bezienswaardigheden: een gigan-
tische moskee, traditionele stenen 
bruggen, een Turks badhuis. In het 
historische centrum ontdekken we 
de fijne combinatie van oud en nieuw. 
Prizren is een multiculturele stad: je 
merkt dat er een hele waaier aan talen 
gesproken wordt.

Dag 9  Prizren (Kosovo) > 
 Shkodër O | M | A

Wij rijden terug naar Shkodër in 
Albanië. Onderweg stoppen we aan 
de historische brug Ura e Mesit. Deze 
grootste en best bewaarde brug van 
het Ottomaanse rijk overspant de Kir 
Rivier. De brug was zeer strategisch 
gelegen op de belangrijke oude han-
delsroute tussen Shkodër en Kosovo 
en het machtige Venetië. Na de lunch 
bent u vrij om Shkodër verder te 
ontdekken of om te genieten van de 
laatste momenten in Albanië.

Dag 10  Shkodër > Tirana > 
 Brussel  O | M | A

Op weg naar Tirana stoppen wij in 
Krujë, de vroegere hoofdstad van 
Albanië. De nationale held Skenderbeu 
hield hier 25 jaar stand tegen de Turk-
se bezetting.Nadien rijden we naar 
de luchthaven van Tirana voor onze 
terugvlucht naar Brussel.
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“Nomen est omen” is een Latijnse uitdrukking met de betekenis: de naam is een voorteken. 
Wetende dat Slovenië het enige land ter wereld is met ‘LOVE’ in de naam, dan mag je er zeker van 
zijn dat je na een rondreis hartstochtelijk van dit land zal houden. Kan ook moeilijk anders in de 
wetenschap dat Slovenië het enige land in Europa is waar de Slavische, Romaanse, Germaanse 
en Finoegrische culturen samenkomen. Maar ook natuurliefhebbers zullen hier hun hart verliezen: 
Slovenië verslaat Zwitserland als het meest bergachtige land ter wereld en Noorwegen met zijn 
helderste rivieren. Op het vlak van wijncultuur moet zelfs Frankrijk de duimen leggen: de oudste 
wijnrank ter wereld, de Stara trta van 440 jaar, vind je in Slovenië!

Slovenië
Een hele reeks Europese toeristische records!

H o o g t e p u n t e n  Ljubljana, de 
gezelligste hoofdstad van Europa 
• Het idyllische Bled • Piran, de 
diamant van de Middellandse zee 
• De spectaculaire zoutpannen 
• De grotten van Postojna, 
de grootste en mooiste van 
de wereld

HOTELS of gelijkwaardig

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Ljubljana 1 City Hotel vvv+/vvvv

Plesnik  
(Logarska Vallei)

1 Hotel Plesnik vvvv/vvvv

Bled 1 Hotel Park vvvv/vvvv

Solkan 1 Hotel Sabotin vvv/vvv

Portoroz 3 Hotel Mirna vvvv/vvvv

reisduur

8 dagen / 7 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

18 mei € 1.960 € 200

13 juli € 1.960 € 200

07 september € 1.960 € 200
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Dag 1  Brussel > Ljubljana A 

Vlucht naar Ljubljana, de hoofd-
stad van Slovenië. Met zijn 280.000 
inwoners is Ljubljana misschien 
wel de gezelligste hoofdstad van 
Europa. De straten aan de voet van 
het middeleeuwse kasteel worden 
door gebouwen in barok en jugendstil 
gedomineerd, verkeersarme plei-
nen en boulevards zorgen voor een 
ontspannen sfeer. Na het kasteel-
bezoek genieten we van een rustig 
boottochtje op de Ljubljana rivier. We 
dineren in een traditioneel restaurant 
in het stadscentrum.

Dag 2  Ljubljana > Ptuj > Celje > 
 Logarska Vallei  O | A 

Na het ontbijt vertrekken we naar  
Ptuj, de oudste stad van Slovenië en 
gelegen aan de Dravarivier en vlakbij  
de Kroatische grens. Zijn oude naam 
Poetovio dankt de stad aan de 
Romeinse keizer Trajanus die Ptuj in 
de 2de eeuw stadsrechten verleende. 
Tijdens de sightseeing tour ontdekken 
we de boeiende geschiedenis van 
deze stad. In de omgeving van Ptuj 
vinden we de beste wijngebieden 
van Slovenië. We bezoeken Pullus, de 
oudste wijngaard in Slovenië. Onze 
volgende halte zijn de overblijfselen 

van een van de oudste Kartuizen-
kloosters: Zicka Kartuzija. We rijden 
naar Celje, een belangrijke stad in de 
middeleeuwen. Hoog boven de Savinja 
rivier troont het kasteel van de graven 
van Celje die hier in de 14de/15de 
eeuw leefden. De patriciërswonin-
gen uit de 19de eeuw zorgen voor 
een charmante sfeer. Vervolgens 
naar de Logarska vallei, een van de 
mooiste Alpijnse valleien in Slovenië. 
Diner en overnachting in deze groene 
omgeving.

Dag 3  Logarska Vallei > 
 Bohinj Meer > Bled  O | A 

In de buurt van ons hotel ligt de 90 m 
hoge Rinka waterval. We volgen de 
schilderachtige route naar Bohinj 
meer. Het meer ligt prachtig tussen 
hoge bergwanden en wordt omgeven 
door bossen en bergweiden. Met de 
kabelbaan gaan we naar de berg Vo-
gel. Vanaf hier heb je een schitterend 
uitzicht over het meer en de Julische 
Alpentoppen, zoals de Triglav met 
2864m de hoogste piek van Slovenië. 
De schoonheid van de bergen en van 
het bosrijke gebied is nog ongerept. 
Nadien rijden we naar Bled, een van de 
populairste vakantiebestemmingen 
in de Julische Alpen. Bled is als een 
idyllische ansichtkaart: in het meer 
ligt een eiland met een barokke kerk 

en op de hoge rotsoever troont een 
kasteel. Mogelijkheid voor een boot-
tocht naar het eiland in het meer.

Dag 4  Bled > Bovec > Kobarid > 
 Solkan  O | A 

In de ochtend bezoeken wij het 
kasteel van Bled, hoog gelegen op 
een klif en het oudste kasteel van 
Slovenië. We zijn in het hart van de 
Julische Alpen. Deze regio is vooral 
gekend als wintersportgebied. In dit 
gebied zijn in de winter de hoogste 
skipistes van Slovenië te vinden. De 
Slovenen beschouwen zich als de 
pioniers op het vlak van schanssprin-
gen. Op weg naar Bovec in het Triglav 
Nationaal Park, genieten we nog 
steeds van de prachtige natuur en de 
imposante bergen. De Vrsicpas werd 
gebouwd in het midden van de eerste 
Wereldoorlog door krijgsgevangenen. 
Aan de andere kant van de bergpas 
ligt de bron van de Socarivier. In het 
pittoreske Socadal waren gedurende 
de eerste Wereldoorlog soldaten uit 
zeventien landen in zware gevechten 
verwikkeld. Deze duurden anderhalf 
jaar en er stierven meer dan 1 miljoen 
mensen. In het museum in Kobarid 
ontdekken we alles over het bloede-
rige oorlogsverleden van deze regio. 
We overnachten in Solkan.

Dag 5  Solkan > Smartno > 
 Trieste > Portoroz  O | A 

We rijden naar de streek van Goriska 
Brda. Het is een befaamd wijngebied 
en gekend voor de productie van hoge 
kwaliteitswijnen, ook gekend als 
Collio. Smartno is een Italiaans aan-
doende plaats met smalle straatjes, 
wallen en torens uit de 16de eeuw. 
Op weg naar Portoroz houden wij halt 
in Trieste, ooit de 2de belangrijkste 
stad van Oostenrijk. We hebben wat 
vrije tijd om Trieste te verkennen. We 
overnachten in Portoroz een sfeer-
volle kustplaats in het Sloveense deel 
van Istrië. De naam van het stadje 
betekent ‘Rozenhaven’.

Dag 6  Portoroz > Piran > zoutpannen 
 > Padna > Portoroz  O | A

Het havenstadje Piran ligt op een 
schiereiland en wordt de diamant 
van de Middellandse Zee in Slovenië 
genoemd. Het is de meest romanti-
sche en best bewaarde stad van de 
Sloveense kust. Het stadje wordt ge-
kenmerkt door zijn smalle straatjes en 
romantische pleintjes. De Vene tiaans-
gotische huizen en gebouwen staan 
dicht opeen, met ertussen smalle 
mediterrane straatjes. Het mooiste 
gebouw is ongetwijfeld de klokken-
toren van de Georgiuskathedraal. Na 
het bezoek aan dit charmante stadje 
rijden wij naar de zoutpannen, een 
heel belangrijke industrie in deze 
regio. Het zout of het ‘witte goud’ 

wordt gewonnen in enorme bekkens. 
De zoutpannen zijn niet alleen foto-
grafisch spectaculair maar culinaire 
liefhebbers ontdekken er fleur de sel, 
een van de beste zouten. We rijden 
verder naar het hinterland van Istrië 
en bezoeken nog de traditionele 
dorpjes Truske en Padna. Daarna terug 
naar Portoroz. 

Dag 7  Portoroz > Postojna (grot) > 
 Lipica > Portoroz  O | A

Wij rijden door het Karstgebied. De 
grotten van Postojna behoren tot 
de grootste en mooiste grotten van 
de wereld. Deze grotten zijn dan ook 
gekend als het ‘druipsteenparadijs’. 
Lipica is een klein dorpje vlakbij de 
Italiaanse grens. Sinds 1580 worden 
hier de wereldberoemde Lippizaners 
gefokt door Andalusische hengsten te 
kruisen met plaatselijke karstmerries. 
Bij de geboorte hebben de veulens 
een donkere kleur maar naarmate ze 
ouder worden krijgen ze hun ken-
merkende schimmelvacht. Hun naam 
danken de paarden aan de plaats 
waar het allemaal begon. We krijgen 
een rondleiding in een stoeterij. 
Daarna rijden wij terug naar ons hotel 
in Portoroz voor overnachting. 

Dag 8  Portoroz > Ljubljana > 
 Brussel O

In de ochtend vertrekken we terug 
richting Ljubljana voor onze vlucht 
naar Brussel. 

R e i s d o c u m e n t e n  Belgische identiteitskaart 
T i j d v e r s c h i l  geen
K l i m a a t  diverse klimaatzones: mediterraan – gematigd zeeklimaat – 

gematigd landklimaat 

I N B E G R E P E N  Lijnvluchten Brussel – Ljubljana – Brussel • Lokaal transport in 
comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig 
• Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, 
A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het 
programma • Hobo reisleiding en lokale gids(en) • Fooien voor gids(en), 
chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap

D A G I N D E L I N G  SLOVENIË
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Wanneer je als ‘Oude Griek’ advies nodig had over het verloop van je leven, lag het voor de hand 
om een bezoek te brengen aan het Orakel van Delphi. Daar mocht je een vraag stellen aan de 
Pythia, een oude vrouw die als enige de mogelijkheid had om een rechtstreekse boodschap van 
de Griekse God Apollo te ontvangen. Toen wij van Hobo er langs gingen om raad te vragen over de 
vakantieplannen van onze klanten, maakte Pythia er voor één keer geen cryptische boodschap van: 
“de Hobo-reizigers zullen de liefdesgodin Aphrodite tegenkomen en spontaan verliefd worden op 
de Acropolis, het Parthenon of Olympia.”

Griekenland
De Griekse mythe tussen oude en nieuwe paden

H o o g t e p u n t e n  Het oude 
centrum van Athene met als 
hoofdattractie het Parthenon • 
Olympia, een belangrijk heiligdom 
voor het aanbidden van Zeus 
• De 11de eeuwse meteoren-
kloosters op de rotspieken van 
een verbluffend landschap

HOTELS of gelijkwaardig

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Athene Riviera 3 Palmyra Beach/ 
Amarilia/ 
Hotel Sea View 

vvvv/vvvv

vvvv/vvvv

vvvv/vvvv

Nafplion 1 Amalia/Alexandros 
Boutique/Grande 
Bretagne Nafplion 

vvvv/vvvv

vvvv/vvvv

vvvv/vvvv

Dimitsana 1  Nerida Boutique vvvv/vvvv

Delphi 1 Nidimos vvvv/vvvv

Kalambaka/
Kastraki

2 Meteora/ 
Amalia Hotel Kalampaka/
Kosta Famisi 

vvvv/vvvv

vvvv/vvvv

vvvv/vvvv

Athene City 1 Alexandros/ 
Athens Cypria/ 
Amalia 

vvvv/vvvv

vvvv/vvvv

vvvv/vvvv

reisduur

10 dagen / 9 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

05 mei € 2.490 € 550

19 mei € 2.490 € 550

09 juni € 2.490 € 550

15 september € 2.490 € 550
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Dag 1 Brussel > Athene > Sounio A

Met een lijnvlucht naar Athene en 
transfer naar het hotel. Daarna rijden 
we langs de Attika Riviera naar Kaap 
Sounion en de mooie tempel van Po-
seidon. ´s Avonds genieten we van het 
diner in een traditionele vistaverne.

Dag 2 Athene O | M | A

Vandaag verkennen we het oude 
centrum van Athene. Athene is de 
bakermat van de Griekse oudheid 
en ontleent haar naam aan de 
godin Pallas Athena. We starten ons 
stadsbezoek met het Panathenee-
enstadion, de Nationale Tuin, de 
Poort van Hadrianus en de tempel 
van Zeus. Vervolgens te voet verder 
naar het nieuwe Acropolis museum, 
de Propyleeën en het Parthenon. 
We wandelen in de schilderachtige 
straatjes van Plaka en Monastiraki, 
de voetgangers/winkelstraat straat 
Ermou en het Syntagma Plein. We ne-
men een snelle street food ‘souvlaki’ 
lunch in de buurt van het Monastiraki 
plein. Indien mogelijk bezoeken wij 
het Griekse parlement. 

Dag 3  Athene > Aegina > Athene O | M

Vanuit de haven van Piraeus vertrek-
ken we voor een boottocht naar het 
eiland Aegina in de Saronische Golf. 
We genieten van een mooie dag op 
dit rustige eiland. We bezoeken het 
Archeologische Museum, het Agios 
Nectarios klooster en de mooie gele-
gen Aphaia Tempel. In het pittoreske 
vissersdorpje Perdika wandelen we 
even rond in de smalle straatjes tus-

sen de typische huisjes. Nadien bent 
u nog even vrij om het eiland verder te 
verkennen.

Dag 4 Athene > Korinthe > 
 Mycene > Epidaurus > 
 Nafplion O | M | A

Na het ontbijt rijden we naar het 
kanaal van Korinthe. Het kanaal 
verbindt de Golf van Korinthe met 
de Saronische golf in de Egeïsche 
zee. Het 8m diepe kanaal is zo smal 
dat de schepen de hele tijd langs de 
rotswanden schuren. Daarna rijden we 
naar Korinthe, één van de belangrijk-
ste steden uit de oudheid. De stad 
bestond uit 3 gedeeltes: de Acropolis 
op de heuvel, de stad zelf op een lager 
plateau en de haven. We bezoeken 
de overblijfselen van het antieke 
Korinthe. Verder naar Mycene, de 
hoofdstad van de Myceense bescha-
ving en van de legendarische koning 
Agamemnon. We zien de cyclopische 
ommuring, de Leeuwenpoort, de ko-
ninklijke graven en de schatkamer van 
Atreus. In Epidaurus bewonderen we 
het goed bewaard gebleven theater 
uit de 4de v. C. We overnachten in 
Nafplion.

Dag 5 Nafplion > Dimitsana O | M | A

In de ochtend bezoeken we in Nafpli-
on de citadel van Palamidi en wan-
delen we in de oude stad. De stad 
is een van de bekoorlijkste Griekse 
steden met veel marmer en pleister-
werk en is omgeven door het blauwe 
water van de Golf van Argolis. Daarna 
ontdekken we een ander beeld van 
de Peloponnesos. Deze bergachtige 
streek heeft zijn zeldzaam rustiek en 

D A G I N D E L I N G  GRIEKENLAND authentiek karakter weten te behou-
den. Dimitsana is een groot bergdorp 
dat zijn bloeitijd kende in de 18de 
eeuw toen hier het buskruit voor de 
kanonnen werd geproduceerd. Aan 
deze rijkdom heeft Dimitsana zijn 
prachtig versierde herenhuizen met 
metselwerk en smeedijzeren balkons 
te danken. We nemen een kijkje in 
het Waterkrachtmuseum. Een mooie 
wandeling brengt ons naar het 
17de eeuwse klooster Agios Ioannis 
Prodromos. Overnachting in de omge-
ving van Dimitsana.

Dag 6  Dimitsana > Olympia > 
 Delphi O | M | A

Vertrek naar het oude Olympia  
(UNESCO-werelderfgoed), een 
belangrijk heiligdom in het oude 
Griekenland voor het aanbidden 
van Zeus. Deze magische plek is de 
geboorteplaats van de Olympische 
gedachte. In Olympia werden om de 
vier jaar in de zomer de Pan-Helle-
nistische Spelen gehouden tussen 
776 voor Christus en 393 na Christus.
Tijdens ons bezoek aan de site leren 
we meer over de Griekse mythologie 
en over de filosofie van de Olympi-
sche spelen. Op onze weg naar Delphi 
stoppen we voor een wijnproeverij in 
het bekende Achaia Clauss wijndo-
mein. We proeven van de zachte rode 
wijn gemaakt van de mavrodaphni 
druif. Verder naar Delphi. Delphi 
werd in de oudheid als het centrum 
of navel van de wereld beschouwd. 
Duizenden pelgrims kwamen het hei-
ligdom van Apollo eren en luisterden 
naar het beroemde orakel van zijn 
dienares, de Pythia. 

Dag 7 Delphi >Thermopyles > 
 Kalambaka O | A

In de voormiddag bezoeken we het 
archeologische Delphi met het the-
ater, het heiligdom en het orakel van 
Apollo. Ook het museum is een bezoek 
waard, hier staat het schitterende 
beeld van de Wagenmenner. Vervol-

gens naar Kalambaka, bekend om zijn 
Meteorakloosters. Met wat geluk zien 
we een prachtige zonsondergang.

Dag 8 Kalambaka > Meteora > 
 Kalambaka  O | M

We rijden naar Meteora. Op de grens 
van het Pindosgebergte en de Thes-
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R e i s d o c u m e n t e n  Belgische identiteitskaart
T i j d v e r s c h i l  +1u
K l i m a a t  mediterraan 

I N B E G R E P E N  Lijnvluchten Brussel – Athene – Brussel • Lokaal transport in 
comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig 
• Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, 
A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het 
programma • Hobo reisleiding en lokale gids(en) • Fooien voor gids(en), 
chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap

salische vlakte verheffen zich in een 
verbluffend landschap afwisselend 
kale en begroeide rotspieken. Sinds 
de 11de eeuw dienen deze opmerke-
lijke pieken als de vestingsplaatsen 
tussen hemel en aarde van de kloos-
ters, die de Meteora worden genoemd. 
Het is een unieke plek (Unesco 
werelderfgoed) die zowel als “sereen, 
spiritueel, magisch, mysterieus, 
buitengewoon, adembenemend, in-
spirerend en impressionant” beschre-
ven wordt. Boven op een aantal van 
deze rotspieken hebben Byzantijnse 
monniken pareltjes van kloosters 
gbouwd. We nemen de trappen naar 
het Groot Meteoron of het klooster 
van de Transfiguratie gesticht in 1356. 
Het op een fort lijkend Agios Stefanos 
klooster staat op een rotspiek en is 
te bereiken via een voetgangers-
brug. Na de lunch verplaatsen we 
ons tot aan de voet van het Heilige 
Drie-eenheid klooster Agia Triada, 
spectaculair gelegen op een hoge 
rotspiek. We bewonderen het klooster 
aan de buitenkant. Wie wil kan het 
klooster bezoeken (facultatief). Wie 
graag wandelt heeft de mogelijkheid 
om via een wandelpad het centrum 

van Kalampaka te bereiken waar we 
met de ganse groep de dag afsluiten 
met een 3D film in het Meteora Digital 
Projection Center.

Dag 9  Kalambaka > Thermopylae > 
 Athene O | A

Na onze prachtige reis door de be-
langrijkste ‘kleuren’ van Griekenland 
rijden we terug naar Athene. Onder-
weg houden we even halt voor een 
fotostop in Thermopylae. Hier werd 
een van de grootste veldslagen van 
de Perzische Oorlogen uitgevoch-
ten tussen een alliantie van Griekse 
steden, geleid door koning Leonidas 
van Sparta, en de Perzische heerser 
Xerxes I. Het Griekse leger werd hier 
in 480 voor Christus verslagen en een 
indrukwekkend monument herinnert 
aan deze veldslag. Rond de middag 
stoppen in het gezellige kustdorpje 
Kamena Vourla. We hebben wat vrije 
tijd voor een ontspannende wandeling 
langs het strand. In de late namiddag 
komen wij aan in ons hotel in Athene.

Dag 10 Athene > Brussel O

Transfer naar de luchthaven voor de 
vlucht terug naar Brussel.
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Een bekend gezegde in Georgië is ‘iedere gast komt van God’  
en zo word je als toerist ook echt behandeld!

Armenië en Georgië behoren tot meest onontgonnen toeristische bestemmingen. Je vindt 
er de hoogste toppen, ontmoet er de meest gastvrije mensen van de wereld en ziet er de 
oudste bouwwerken uit de christelijke cultuur. Geografisch behoren beide landen tot Azië, 
de culturele erfenis is voornamelijk Europees. De rondreis door beide landen laat je niet 
alleen kennismaken met een rijke geschiedenis, maar ook met een wondermooie natuur.

Armenië – Georgië
Christelijke cultuur en ongerepte natuur in de Kaukasus

H o o g t e p u n t e n  De mooiste 
Armeense kloostercomplexen 
• Het Georgisch wijngebied • 
De bruisende steden Yerevan 
en Tbilisi • De ongerepte natuur 
van de Kaukasus • De oudste 
bouwwerken uit de christelijke 
cultuur • Enorm gastvrije mensen 
• De grottenstad Vardzia en 
het geboortehuis van Stalin

HOTELS 

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Tbilisi 5 Coste vvvv/vvvv

Dilijan 1 BW Paradise vvvv/vvvv

Yeghegnadzor 1 Arpa vvv/vvv

Yerevan 2 Diamond House vvvv/vvvv

Gyumri 1 Araks vvv/vvv

Akhaltsikhe 1 Gino Wellness Rabath vvv/vvvv

Kutaisi (Tskaltubo) 1 Tskaltubo Plaza vvvv/vvv

Telavi 1 Old Telavi vvv/vvv

reisduur

14 dagen / 13 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

27 april € 2.550 € 400

01 juni € 2.500 € 400

13 juli € 2.900 € 400

03 augustus € 2.900 € 400

31 augustus € 2.550 € 400

28 september € 2.550 € 400
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DAG 1  Brussel > Tbilisi A

Met internationale vluchten naar Tbili-
si, de hoofdstad van Georgië. Bij aan-
komst in Tbilisi transfer naar het hotel. 
Afhankelijk van het aankomstuur, 
maken wij een eerste verkennende 
wandeling.

DAG 2  Tbilisi > Grens Armenie > 
 Haghpat > Dilijan O | M | A

Vertrek naar de Armeense grens. Deze 
dag staat in het teken van bezoeken 
aan enkele kloosters, elk met hun 
eigen stijl en merkwaardigheden. De 
fresco’s van de 13de-eeuwse hoofd-
kerk van het Akhtala-klooster zijn van 
een bijzonder hoog artistiek niveau. 
Het Haghpat klooster is een mooi 
voorbeeld van de Armeense religieuze 
architectuur. Het werd gebouwd in de 
10de eeuw en was ooit een belang-
rijk studieoord van de Armeense 
Apostolische kerk. Sinds 1996 staat 
het klooster op de lijst van het Unesco 
wereld erfgoed. Verder naar Dilijan, 
mooi gelegen in een bosrijk gebied. 

DAG 3  Dilijan > Goshavank > 
 Sevan > Noradouz > Selim > 
 Yeghegnadzor  O | M | A

Na het ontbijt naar het 12de-eeuwse 
Goshavank klooster. Het klooster 
staat op een heuvel (1.252 m) en 
was lange tijd een van de belang-
rijkste culturele centra van Armenië. 
Vervolgens naar het goed bewaar-
de en recentelijk gerestaureerde 
12de-eeuwse Haghartsin klooster. 
Wij rijden verder naar het meer van 
Sevan. Op de top van een heuvelach-

tig schiereiland ligt het 9de -eeuwse 
Sevan kloostercomplex. Het uitzicht 
over het Sevanmeer en de omliggende 
bergen is prachtig. In het kleine dorpje 
Noradouz maken wij een rondwan-
deling op het kerkhof dat een van de 
indrukwekkendste collecties kha-
chkars of ‘kruisstenen’ heeft. Verder 
naar Yeghegnadzor via de Selim pas. 
Net voorbij de top van de pas stoppen 
we bij een nog goed geconserveerde 
karavanserai uit de 14de-eeuw.

DAG 4  Yeghegnadzor > Noravank >
 Areni > Khorvirap > 
 Yerevan O | M | A

Het mooie zandkleurige Noravank 
klooster is romantisch gelegen tegen 
een achtergrond van rode rotsen. 
Recht tegenover het klooster ligt een 
mooie canyon. In het dorpje Areni 
proeven we in een kleine wijnmakerij 
van de lokale wijn. Nadien verder 
naar hét nationale symbool van de 
Armeniërs: het klooster Khor Virap. Het 
klooster ligt zo dicht bij de indrukwek-
kende berg Ararat dat het een van de 
populairste pelgrimsoorden voor de 
Armeniërs is. Rit naar de hoofdstad 
Yerevan. We bezoeken het museum 
van de Armeense geschiedenis. Het is 
een van de belangrijkste musea van 
het land met een archeologische en 
etnografische verzameling van niet 
minder dan 400.000 stuks.

DAG 5  Yerevan en omgeving O|M|A

Vandaag verkennen we de omgeving 
van Yerevan. Het Geghard klooster ligt 
in een indrukwekkende diepe kloof. 

D A G I N D E L I N G  ARMENIË – GEORGIË

Het zou volgens de overlevering ge-
sticht zijn door Gregorius de Verlichter 
die Armenië tot het Christendom 
bekeerd heeft. De Armeense koning 
Tiridates I heeft de Garni tempel in de 
1ste eeuw na Christus laten bouwen 
ter ere van de helle nistische god 
Mithras. We rijden terug naar Yerevan. 
Het Matenadaran museum is gekend 
voor zijn verzameling handgeschreven 
middeleeuwse manuscripten. Het ko-
lossale monument Moeder Armenië is 
van ver zichtbaar. Daarna een bezoek 
aan de brandy (cognac) distilleerderij 
‘Ararat Brandy Company’. Na de rond-
leiding volgt een proeverij van enkele 
cognacsoorten.

DAG 6  Yerevan > Zvartnots > 
 Echmiadzin > Harichavank > 
 Gyumri O | M | A

We starten met een bezoek aan het 
Monument  
ter Nagedachtenis van de Genocide. 
Vervolgens rijden we naar de ruïne 
van de 7de -eeuwse Sint-Gregorius 
de Verlichter Kerk van Zvartnots. 
Iets verder ligt voor de Armeniërs de 
heilige stad Echmiadzin. De stad was 
de eerste zetel van het hoofd van de 
Armeens-apostolische kerk en na een 
onderbreking van meerdere eeuwen is 
de stad dat opnieuw. We bezoeken de 
kathedraal en de kerkelijke schatka-
mer vol met voorwerpen uit de rijke 
Armeense kerkgeschiedenis. Na de 
lunch rijden wij naar het mooie kloos-
ter (13de eeuw) van Harichavank. Na-

dien naar Gyumri, de tweede grootste 
stad van Armenië.

DAG 7  Gyumri > Grens Georgië > 
 Vardzia > Akhaltsikhe O | M | A

In de ochtend verkennen wij al wan-
delend het leuke centrum van Gyumri. 
De voornaamste bezienswaardigheid 
is de 19de-eeuwse Astvatsatsin kerk. 
Nadien naar de grens met Georgië 
in Bavra. We bezoeken de in een 
rotshelling uitgehouwen grottenstad 
Vardzia. De stad is in de 12de eeuw 
door koning Georgi II als fort gebouwd, 
zijn dochter, de geliefde koningin 
Tamar, heeft er een klooster van 
gemaakt. Het grottencomplex bestaat 
uit verschillende verdiepingen die met 
elkaar verbonden zijn via trappen. Er 
zijn nog een 600tal grotruimtes intact 
waaronder woningen, refectoria, wijn-
kelders,... Nadien naar Akhaltsikhe.

DAG 8  Akhaltsikhe > Kutaisi  O | M | A

Ochtendwandeling in Akhaltsikhe. 
Vroeger was deze stad het centrum 
van de Mescheten, in de 17de eeuw 
tot de islam bekeerde Georgiërs. Een 
herinnering aan deze periode is het 
mooi gerestaureerde Rabat of het 
oude stadscentrum. Borjomi is bekend 
voor het zwavel water en was voor de 
Russische tsarenfamilie een belang-
rijk kuuroord. In Kutaisi bezoeken we 
het klooster van Gelati of klooster van 
de Maagd. Dit klooster uit de 11de 
eeuw was één van de belangrijkste 
culturele en onderwijskundige centra. 
Het Monsametaklooster werd al in de 
8ste eeuw gebouwd en ligt prachtig 
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op een klif vanwaar je een mooi uit-
zicht hebt over de beboste omgeving.

DAG 9  Kutaisi > Gori > Tbilisi O | M | A

De Bagrati kathedraal in Kutaisi da-
teert uit de 11de eeuw. Het kloostertje 
van Ubisa heeft mooie fresco’s in 
Byzantijnse stijl. Gori is de geboorte-
plaats van Stalin. Het museum geeft 
een overzicht van zijn leven en (wan)
daden; ernaast staat het originele ge-
boortehuis van Stalin. In het gekende 
wijndomein Château Mukhrani kunnen 
we proeven van de lekkere Georgische 
wijnen.

DAG 10  Tbilisi > Bodbe > Sighnaghi > 
 Telavi O | M | A

Vandaag bezoeken wij Kachetië, 
het centrum van de wijnbouw. We 
starten in het Bodbe-klooster, een 
vrouwenklooster met het graf van de 
heilige Nino. Door haar bekeringswerk 
is Georgië in de 4de eeuw overgegaan 
op het christendom. Wat verder ligt 
het lieflijke stadje Sighnaghi. De stad 
is ommuurd in de 18de eeuw en heeft 
23 wachttorens. Nadien bezoek aan 
het landhuis van de 19de-eeuwse 
aristocratische dichter Alexander 
Tsjavtsjavadze. Hij renoveerde zijn 
landgoed tot een Italiaans paleis 

R e i s d o c u m e n t e n  internationaal paspoort
I n e n t i n g e n  hepatitis A en DTP aangeraden
T i j d v e r s c h i l  winter -3u, zomer -2u
K l i m a a t  continentaal klimaat (strenge winters en droge zomers)

I N B E G R E P E N  Internationale vluchten naar Tbilisi en terug • Lokaal transport met 
comfortabele bus • Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig 
• Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, 
A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals beschreven in het 
programma • Hobo reisleiding en Engelstalige gids • Fooien voor gidsen, 
chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap, voorbereidende avond

met prachtige tuinen. Ook een korte 
wijnproeverij staat op het programma. 
Wij rijden naar Telavi, de hoofdstad 
van Kachetië.

DAG 11  Telavi > Gremi > Kvareli >
 Ikalto > Alaverdi > Tbilisi O | M | A

Korte wandeling in het centrum van 
Telavi. Nadien bezoek aan de mooie 
citadel van Gremi met de 16de-eeuw-
se Aartsengelenkerk en een intacte 
uitkijktoren. In Kvareli wordt een 
van de lekkerste wijnen van Georgië 
gemaakt, de Kindzmarauli wijn. We 
bezoeken de producent die deze 
wijn maakt. Op onze terugweg naar 
Tbilisi stoppen we aan de ruïne van de 
12de-eeuwse Ikalto academie/kloos-
ter. Tijdens de Gouden Eeuw (11de-
12de eeuw) was dit complex het 
belangrijkste intellectuele centrum 
van Georgië. Het kloostercomplex van 
Alaverdi is een prachtig voorbeeld van 
de Georgische kerkarchitectuur.

DAG 12  Tbilisi O | M | A

De architectuur van Tbilisi is een 
mengeling van lokale Georgische 
bouwstijlen met sterke invloeden van 
Byzantijnse, Europees/Russische 
neoklassieke en Midden-Oosten 
architectonische stijlen. Wij starten 

al wandelend met de chique hoofd-
straat, Rustaveli Avenue met het 
rococoachtige Rustaveli theater, 
het Operahuis en het voormalige 
Parlementsgebouw. In het Georgisch 
Nationaal Museum bewonderen we 
schitterende bewerkte juwelen en 
gouden ornamenten. Na de middag 
kuieren we rond in Oud-Tbilisi. We zien 
de Metekhi kerk, de oude badhuizen, 
de Narikala vesting en de 12de-eeuw-

se Sint Nikolaaskerk. In het histori-
sche hart van Oud-Tbilisi ontdekken 
we leuke cafeetjes en kunstgalerijen. 

DAG 13  Tbilisi > Mtskheta > Tbilisi O | M | A

We bezoeken de moderne Heilige 
Drievuldigheidskerk in Tbilisi. Daarna 
naar Mtskheta, tot de 6de eeuw de 
hoofdstad van Georgië. Mtskheta was 
en is nu nog het religieuze centrum 
van het land. We bezoeken de Svetit-

schoveli-kathedraal uit de 11de eeuw 
en de mooie Jvari koepelkerk uit de 
7de eeuw. Het Shimghvime klooster 
ligt schitterend tegen een heuvelrug. 
De Santavro kerk heeft veel mooie 
versieringen op de buitenmuren. 

DAG 14  Tbilisi > Brussel O

Transfer naar de luchthaven voor onze 
terugvluchten richting Brussel.
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Wist je dat Halloween van oorsprong een Ierse aangelegenheid is? Logisch. Ierland telt veel 
bezienswaardigheden waar geesten, legenden en andere fantastische verhalen nooit ver weg 
zijn. Tijdens onze rondrit langs kastelen, grotten, archeologische plekken en oude landhuizen 
ontdekken we het ene mysterie na het andere. Alle even boeiend als ondoorgrondelijk. Eindigen 
doen we steevast in een traditionele pub. Want geloven we eerlijk gezegd niet alle Ierse legendes 
en sages dan hebben we een rotsvast vertrouwen in de slogan “A Guinness is good for you!”

Ierland
365 dagen per jaar Halloween! H o o g t e p u n t e n  Dublin met 

het Guinness Storehouse, 
Trinity College (Book of Kells) 
in de Merry Ploughboy Pub 
• Kastelen en abdijen op 
rotsmassieven en in parken • 
Imposante kustlandschappen 
met kustpaden, kliffen (Moher) 
en de Giant’s Causeway • 
Grote nationale parken met 
karstgebieden (Burren) en meren 
(Connemara) • Wij eindigen 
deze ontdekkingstocht in de 
ommuurde stad Derry

HOTELS of gelijkwaardig 

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Dublin 2 Carton Blanchards town vvvv/vvvv

Kerry 2 Ballyroe Heights vvv/vvv

Galway 1 Lady Gregory vvv/vvv

Sligo 1 Breassy House vvv/vvv

Armagh (Belfast) 1 Armagh City Hotel vvv/vvv

reisduur

8 dagen / 7 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

10 mei € 2.460 € 250

05 juli € 2.690 € 250

Min. 12 deelnemers
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DAG 1 Brussel > Dublin A

Met een regelmatige lijnvlucht naar 
Dublin. Afhankelijk van het aan-
komstuur gaan we op verkenning in de 
stad. Dublin wordt in twee gesneden 
door de Liffey rivier. Wij ontdekken 
zowel het noordelijk als het zuidelijk 
gedeelte van de stad. De belangrijkste 
monumentale gebouwen – zoals de 
‘General Post Office’ (GPO) – bevinden 
zich in de majestueuze O’Connell 
Street. Wij zien het ‘Custom House’ 
aan de dokken en het ‘Phoenix Park’, 
het grootste publieke park in Europa.
In het meer gesofistikeerde zuidelijk 
gedeelte van de stad ontdekken wij 
mooie pleinen uit de Georgian periode 
zoals het Merrionplein, met het huis 
van Oscar Wilde. Hier vinden wij ook de 
typische huizen met kleurrijke deuren 
en de kwaliteitswinkels in Grafton 
Street. Dicht bij ‘St. Stephen’s Green’ 
ontdekken wij het huis van Bram 
Stoker, de auteur van Dracula. Dit ge-
deelte van de stad wordt gedomineerd 
door de studenten van het ‘Trinity 
College’. Tegenover de universiteit 
bevindt zich de middeleeuwse stad 
met het Kasteel van Dublin en twee 
Anglicaanse kathedralen.

DAG 2 Stadsbezoek aan Dublin O | M 

Wij starten de dag met een bezoek 
aan het iconische General Post Office 
in het hart van de stad. Tijdens een 
interactieve rondleiding vernemen 
wij meer over de geschiedenis van 
de stad en het land. Wij luisteren ook 
naar pakkende getuigenissen van 
gewone mensen onder buitengewone 

omstandigheden. Er zijn meertalige 
headsets beschikbaar. Er is een café 
en er zijn winkels met uitzicht op de 
historische binnenplaats.

2	Bezoek aan het Guinness 
Storehouse

De Guinness brouwerij in Dublin is 
Europa’s grootste stout producerende 
brouwerij en de thuisbasis van het 
Guinness Storehouse. Vandaag her-
bergt het een boeiende tentoonstel-
ling gewijd aan het Guinness verhaal. 
Wij ontdekken wat er allemaal komt bij 
kijken om een Guinness te brouwen. 
Daarna zullen wij in de Gravity Bar van 
een ‘a pint Guinness’ genieten. 
In ‘Five’ (op de vijfde verdieping) 
vinden wij een replica van een au-
thentieke Ierse Bar, een 18e-eeuws 
geïnspireerde ‘Brewers’ eetzaal en 
een restaurant genaamd Gilroy’s. 

2	Bezoek aan het Trinity College  
met als bijzondere attractie het 
‘Book of Kells’

Voor wij het beroemde boek inkijken, 
passeren wij langs een tentoonstel-
ling gebaseerd op het ‘Book of Kells’ 
en talrijke andere belangrijke werken 
geschreven in de kloosters van Ierland 
in de 9de eeuw. 
Volgens het gezaghebbende Conde 
Nast Traveler Magazine, is een bezoek 
aan het ‘Book of Kells’ één van de 
50 dingen die je in Europa moet doen 
alvorens te sterven!

D A G I N D E L I N G  IERLAND

DAG 3 Dublin > Kerry O | M 

Kilkenny Castle is één van de meest 
herkenbare gebouwen in Ierland. Het 
was een belangrijke vestiging die 
werd gebouwd door de Anglo-Nor-
mandiërs in de 12de eeuw. Het kas-
teel is gerenoveerd in de Victoriaanse 
tijd en ligt in een uitgestrekt park. Het 
was ooit de hoofdzetel van de Butler 
familie, de markiezen en hertogen van 
Ormonde. In het voormalige kwartier 
van de knechten is nu de Butler Art 
Gallery gevestigd, met regelmatig 
wisselende tentoonstellingen van 
hedendaagse kunst. 

2	Bezoek aan de ‘Rock of Cashel’ 
De ‘Rock of Cashel’ torent hoog boven 
de stad Cashel op een kalkste-
nen rots. Het is wellicht de meest 
gefotografeerde plaats in Ierland. 
Hier vinden wij een verzameling van 
middeleeuwse gebouwen. Ooit was 
het de zetel van de koningen van 
Munster. St. Patrick bezocht de rots 
in 450 na Christus. Brian Boru werd 
hier in de tiende eeuw gekroond tot 
‘koning der koningen’ van Ierland. Het 
domein werd in de 12de eeuw door de 
O’Brien clan geschonken aan de kerk. 
Heden is het eén van de belangrijkste 
toeristische attracties in Ierland.

DAG 4 Kerry: daguitstap naar 
 het schiereiland Dingle O | M 

De mooiste kustlandschappen in 
Ierland vindt men op het schiereiland 
Dingle met z’n Keltische, pre-chris-
telijke monumenten en christelijke 
kerken. Het is een regio waar het Iers 

(Iers-Gaelisch) nog gesproken wordt 
en de traditionele manier van leven in 
stand wordt gehouden. 
De spectaculaire weg rond het 
schiereiland loopt door een bergketen 
(Slieve Mish).
Inch is een kustplaatsje met een lang 
strand omzoomd door duinen. Het is 
beroemd geworden door David Lean’s 
film ‘Ryan’s dochter’. 
Het vissersstadje Dingle met zijn 
drukke haven ademt de sfeer van een 
typisch Ierse stadje. Er zijn vele smalle 
straatjes, een overvloedig aanbod 
van pubs en volop gelegenheid om te 
winkelen. 
Vertrekkende van Clogher beach kan 
je een uitgestippelde 3 km lange klif-
wandeling maken met de onmogelijke 
naam ‘Cosan Cuas na nEighe. Deze 
wandeling duurt een uur.
In Ballyferriter volgen wij de wegwijzer 
naar het ‘Gallarus Oratory’. Een uniek 
voorbeeld van een 1300 jaar oude 
Keltische kerk. 

DAG 5 Kerry > Galway O | M 

Wij nemen de ferryboot van Tarbert 
naar Killimer.

2	De Cliffs van Moher 
Deze zijn één van de meest specta-
culaire bezienswaardigheden van 
Ierland. De enorme klif is gelegen aan 
de Atlantische Oceaan en grenst aan 
de Burren. De steile rotsformatie is 8 
km lang en op zijn hoogste punt 230 
meter hoog. Op een heldere dag kan 
je de Aran-eilanden zien, evenals de 
valleien en heuvels van Connemara. 

De klif bereikt zijn hoogste punt net 
ten noorden van ‘O ‘Brien’s Tower’. Die 
werd gebouwd door Cornelius O’ Brien, 
een nakomeling van Brian Boru, om 
zijn vriendinnen te entertainen. 

2	De Burren 
Wij reizen door de Burren en het 100 
km2 grote Burren Nationaal Park. De 
Burren is een uniek karstgebied van 
ongeveer 300 km2. Het bestaat uit 
grote platte kalksteenrotsen die in 
diverse patronen zijn geërodeerd. In 
de kriskras uitgespoelde scheuren 
(grykes) groeien een groot aantal 
wilde bloemen en planten. In dit karst-
gebied zijn er ondergrondse rivieren 
en uitgespoelde grotten die plots 
kunnen overstromen als het regent. 
Wij vinden er ook Hunebedden en Kel-
tische kruisen, evenals de ruïnes van 
een cisterciënzer abdij die teruggaat 
tot de 12de eeuw. Er zijn vele dorpjes 
die verlaten werden in de periode van 
hongersnood.

DAG 6  Galway > Connemara National 
 Park > Kylemore Abbey > 
 Sligo O | M 

Connemara is een streek van meren, 
rivieren, moerassen en bergen. Een 
regio met kleine dorpjes waar nog 
Gaelic gesproken wordt en de oude 
tradities in stand worden gehouden. 
Het is zonder twijfel het wildste en 
meest romantische deel van Ierland. 
Connemara is een groot schiereiland 
dat wordt begrensd door de droge en 
rotsachtige kustlijn van Galway Bay in 
het zuiden. Het landschap wordt ge-
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kenmerkt door de vele stenen muren 
rond de velden en weiden en huisjes 
met rieten daken. Wij bezoeken het 
Connemara National Park in het noor-
den. Het bestaat uit bijna drieduizend 
hectaren van vooral ruige kwartsiet 
en leisteen. Het domein strekt zich uit 
van de zeespiegel in Letterfrack tot de 
toppen van de twaalf Bens. 
Het landschap wordt gekenmerkt door 
moeras, natte heidevegetatie en is 
de thuisbasis van veel wild. Het Con-

nemara National Park werd geopend 
in 1980. 
Kylemore Abbey is een beroemd kloos-
ter en voormalig landhuis. Mitchell 
Henry bouwde het huis in 1868, na zijn 
huwelijksreis te hebben doorgebracht 
in het gebied. De architectuur is het 
best te omschrijven als neogotisch. 
Eén van de bekendste attracties is 
de miniatuur gotische kerk uit 1870. 
De abdij is de thuisbasis van Be-
nedictijner nonnen. Ze hadden er een 

privéschool ingericht voor meisjes. 
De gerenommeerde Kylemore Abbey 
International School werd gesloten in 
2010. Er is een bezoekerscentrum met 
een tentoonstellingsruimte.
Nadien rijden wij naar Sligo.

DAG 7 Sligo > Derry > 
 Belfast  O | M 

Derry is de enige nog volledig om-
muurde stad in Ierland. De 1,6 km 
lange stadswal dateert van het begin 
van de zeventiende eeuw. Vanop de 
stadswal heb je een prachtig uitzicht 
op de kathedralen en kerken. Wij 
vernemen hier hoe de historische 
gebeurtenissen de stad hebben ge-
vormd. Uiteraard staan wij ook stil bij 
de vijandigheden tussen de katholie-
ke en protestantse Ieren (the Bogside, 
the People’s Gallery).

2	Bezoek aan ‘The Giant’s Causeway’ 
Ontmoet de favoriete reus van 
Noord-Ierland Finn McCool in het nieu-
we bezoekerscentrum aan de kust 
van Noord-Antrim. 
De Ierse reus Finn McCool bouwde 
een pad door de zee (causeway) naar 
Schotland om met zijn Schotse te-
genhanger Benandonner te vechten. 
Als hij in Schotland aankomt, ziet hij 
dat Benandonner nog reusachtiger 

R e i s d o c u m e n t e n  Belgische identiteitskaart
T i j d v e r s c h i l  -1u
K l i m a a t  gematigd klimaat

I N B E G R E P E N  Lijnvlucht Brussel – Dublin – Brussel • Lokaal transport met 
comfortabele bus • Overnachting in vermelde hotels of gelijkwaardig op basis 
van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, 
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals 
beschreven in het programma, boottochten zoals beschreven • Hobo reisleiding 
en Engelstalige gidsen • Fooien voor gidsen, chauffeurs en reisleiding • 
Documentatiemap en voorbereidende avond. 

is dan hijzelf en hij vlucht terug naar 
Ierland. Daar aangekomen, achter-
volgd door de Schotse reus, vraagt 
McCool aan zijn vrouw om hem als 
baby te vermommen. Op het moment 
dat Benandonner in Ierland aankomt 
ziet hij de vrouw met de baby, waarbij 
hij schrikt van de grootte van het 
kind. Aannemend dat de vader van 
zo’n groot kind vele malen groter en 
sterker zal zijn dan hijzelf, vlucht hij 
terug naar Schotland. Op zijn vlucht 
vernielt Benandonner het pad. Alleen 
het begin in Ierland en het eind in 
Schotland (Fingal’s Cave op het eiland 
Staffa) blijven bestaan.

Het geheel bestaat uit 40.000 veel-
hoekige zuilen basalt die 60 miljoen 
jaar geleden na een vulkaanuitbar-
sting zijn ontstaan. Deze site staat op 
de UNESCO wereld¬erfgoedlijst.
Het bezoekerscentrum maakt ons ver-
trouwd met de belangrijkste thema’s 
van de mythologie, geologie, land-
schap, ecologie, cultuur en sociale 
geschiedenis. De rondleiding wordt 
afgesloten met een spectaculaire 
twee minuten durende audiovisuele 
projectie van een vulkaanuitbarsting. 
Volgens het gezaghebbende Conde 
Nast Traveler magazine is een bezoek 
aan de Giant’s causeway net als het 

‘Book of Kells’ één van de ‘50 dingen 
die je in Europa moet doen alvorens te 
sterven! 
Na deze reis kunnen wij er dus twee 
van ons lijstje schrappen.

DAG 8  Belfast > Dublin > Brussel O

Transfer naar Dublin Airport. 
Vlucht naar Brussel en einde van een 
intense en boeiende reis.
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Bestaat het monster van Loch Ness echt? Dragen de Schotten een onderbroek onder hun kilt? 
Op deze prangende vragen zal uw reisleider tijdens uw rondreis door Schotland de ene keer 
bevestigend dan wel ontkennend antwoorden. Dit afhankelijk of hij na het diner wel dan niet van 
het uitmuntende maar geestverruimende Schotse water, de whisky, genipt heeft. Wees gerust. 
De andere sterke verhalen over Schotland stroken wel met de realiteit. Meer nog: in werkelijkheid is 
het landschap nog indrukwekkender dan de vele, vaak heldhaftige films die in dit robuuste decor 
zijn opgenomen, doen verhopen.

Schotland
De sterke verhalen zijn waar!

H o o g t e p u n t e n  De Royal Mile 
van Edinburgh en het tot een 
hype stad omgetoverde Glasgow 
• Verbluffend natuurschoon, 
de Lowlands, de Highlands, 
de vele Lochs en honderden 
eilanden • Historische kastelen 
en imposante landhuizen, 
whiskydistilleerderijen en de 
onvermijdelijke schapen

HOTELS of gelijkwaardig

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Edinburgh omgeving 2 Mercure Livingstone vvv/vvv

Aberdeen omgeving 1 Mercure Ardoe vvv/vvv

Inverness/Aviemore 1 Duke of Gordon vvv/vvv

Fort William omgeving 1 Ben Nevis vvv/vvv

Glasgow 1 Erskine Bridge vvv/vvv

reisduur

7 dagen / 6 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

07 juni € 2.340 € 200

19 juli € 2.340 € 200

Min. 10 deelnemers
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DAG 1 Brussel > Edinburgh A

Met een regelmatige lijnvlucht naar 
Edinburgh. Afhankelijk van het aan-
komstuur starten we onze panora-
mische tour van Edinburgh City.

2	Bezoek Camera Obscura 
Camera Obscura bestaat al sinds 
1853. Er zijn vijf verdiepingen met toe-
stellen die je een verbazingwekkende 
optische ervaring geven. Vanuit de 
mysterieuze Victoriaanse dakkamer 
zie je levend bewegende beelden van 
Edinburgh.

2	Het Georgian House 
Aan de noordkant van Charlotte 
Square treffen wij een meesterwerk 
van de stedelijke architectuur aan. De 
architect van dit huis met zijn elegant 
ingerichte interieur was Robert Adam. 
Brede boulevards en elegante pleinen 
in deze nieuwe stad waren voor de 
rijke burgers uit de late 18de eeuw 
een middel om te ontsnappen uit de 
overbevolkte huurkazernes van de 
oude binnenstad. 
Het huis is prachtig gerestaureerd. 
Een fraaie collectie antiek meubilair, 
porselein, zilver en glas weerspiegelt 
de levensstijl, de sociale en econo-
mische toestand van de rijke burgers 
uit die tijd. Indien wij laat toekomen 
vervalt dit bezoek.

DAG 2 Stadsbezoek Edinburgh O | M 

2	Bezoek aan de Rosslyn Chapel 
Deze kapel werd in 1446 gesticht als 
collegiale kapel van St. Matthew. Er is 
40 jaar aan gewerkt. Het resultaat is 

dan ook verbluffend. De kapel heeft 
talloze bezoekers geïntrigeerd en 
geïnspireerd. Rosslyn heeft turbulente 
tijden overleefd en is onlangs grondig 
en uitgebreid gerestaureerd.

2	Bezoek aan Edinburgh Castle
Het kasteel is gelegen in het oude 
stadscentrum op de top van een 
uitgedoofde vulkaan. Op deze rots 
(Castle Rock) staat al sinds de 6de 
eeuw na Chr. een versterkte vestiging. 
Het huidige kasteel bestaat vooral uit 
gebouwen uit de 17de eeuw. Van hier-
uit heeft men een prachtig uitzicht 
over de stad. 

2	Bezoek aan het Palace 
of Holyroodhouse 

Dit is de officiële verblijfsplaats 
van de monarch van het Verenigd 

D A G I N D E L I N G  SCHOTLAND

Koninkrijk in Schotland. De plaats is 
nauw verbonden met het turbulente 
verleden van Schotland. Mary, Queen 
of Scots woonde hier tussen 1561 en 
1567. Opeenvolgende koningen en 
koninginnen hebben het Paleis van 
Holyroodhouse tot de belangrijkste 
koninklijke residentie in Schotland 
gemaakt. 
De bezoekers kunnen de 14 histori-
sche ‘State Apartments’ en de ruïnes 
van Holyrood Abbey verkennen. In de 
Queen’s Gallery worden er wisselende 
kunstwerken uit de Koninklijke Collec-
tie tentoongesteld.

DAG 3 Edinburgh > Aberdeen O | M 

Fotostop bij de Railway Bridge over de 
Firth of Forth. Vandaar kan je foto’s 
maken van de Forth Road Bridge en de 
Queensferry Crossing.

2	Culross
In de 16e en 17de eeuw leefde de 
stad van de productie van kolen en 
zout. Na de 17de eeuw geraakte het 
in de vergetelheid. Culross werd in 
1932 opgepikt door de National Trust 
of Scotland en werd gerestaureerd. 
Het geldt nu als één van de beste 
voorbeelden van een Schots stadje uit 
de 16de eeuw. We bezoeken Culross 
Palace (1597) dat gebouwd werd voor 
Sir George Bruce, een koopman. In 
het centrum vinden wij het informa-
tiecentrum van de National Trust of 
Scotland. Deze woning werd opgericht 
in 1625 en is duidelijk beïnvloed door 
de Vlaamse bouwstijl. Hier kan men 
een audiovisuele presentatie omtrent 
de stad bekijken. Vervolgens lopen we 
door de Back Causeway, een steegje 
met een centraal licht verhoogde 
stoep. We lopen langs de Study 
(1610), het kruis op de markt (1588) en 
via Kirk Street naar Culross Abbey.

2	Dunnottar Castle 
Dunnottar Castle is een romantische 
en historisch belangrijke kasteelruïne, 
hoog en onneembaar gelegen aan de 
rand van de Noordzee bij Stonehaven. 
Het is een complex geheel van gebou-
wen op een landtong in zee. 
William Wallace, Mary Queen of Scots, 
de markies van Montrose en de 
toekomstige koning Charles II hebben 
hier allen verbleven. 
Tijdens de Engelse Burgeroorlog was 
het een belangrijke en symbolische 
vesting voor de Schotten. In 1651 wer-
den de Schotse kroonjuwelen naar het 

kasteel overgebracht. Na een beleg 
van acht maanden door de Engelsen 
viel het kasteel.

DAG 4 Aberdeen > Inverness O | M

2	Bezoek aan het Duff House in Banff
Duff House is een achttiende-eeuws 
Georgiaans landhuis, gebouwd in 
opdracht van William Duff, de eerste 
Graaf van Fife. Het is ontworpen door 
de Schotse architect William Adam 
(1689-1748) en wordt beschouwd als 
een meesterwerk. De eerste steen 
werd gelegd in 1735 en het bouwwerk 
was vijf jaar later klaar. Het duurde 
echter nog meer dan 100 jaar om het 
interieur te voltooien. Sinds het einde 
van de 20ste eeuw wordt Duff House 
gebruikt door de ‘National Gallery of 
Scotland’.

2	Bezoek aan Elgin Cathedral 
‘Elgin Cathedral’ was één van de 
mooiste middeleeuwse gebouwen in 
Schotland en een bron van inspiratie 
voor menig kunstenaar. De indruk-
wekkende gele zandstenen ruïne is 
één van de belangrijkste architect-
onische erfenissen uit vervlogen 
tijden. De kathedraal was het kerkelijk 
centrum en het spirituele hart van het 
bisdom Moray. Sinds 1224 was Elgin 
de bisschoppelijke zetel tot aan de 
protestantse reformatie van 1560. 
Daarna viel de kathedraal in onbruik.

Als de tijd het toelaat, bezoeken wij 
ook nog de St Giles Kerk in Elgin. De 
kerk is gesloten maar de architectuur 
is heel apart. Zij lijkt op en Griekse 
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tempel met een portiek met 6 Dori-
sche zuilen. Ook de toren een kopie 
van het monument van Lysicrates is 
heel apart. 

DAG 5  Inverness > Loch Ness > 
 Fort William O | M 

*Bezoek aan de Leault Farm
Wij gaan op bezoek bij een schaap-
herder en zien hem aan het werk met 

zijn honden. De herder werkt met 
verschillende honden tegelijk. Die her-
kennen elk apart zijn fluitsignalen en 
reageren daar gepast op. Wij luisteren 
naar de individuele fluitcommando’s 
en proberen die ook zelf te herkennen. 

Aansluitend maken we kennis met de 
vriendelijke collies en hun jongen. Af-
hankelijk van de tijd van het jaar, doen 

wij een poging om zelf een schaap 
te scheren of een wees¬lammetje te 
voeden met de fles. 

2	Boottocht op het Loch Ness
De kans is klein dat wij het monster 
zullen zien, maar… men weet nooit.

2	Bezoek aan Urquhart Castle 
‘Urquhart Castle’ is het prototype van 
een Highland kasteel in zijn meest 
authentieke en dramatische vorm. Er-
vaar een glimp van het middeleeuwse 
leven vanuit de ruïnes van dit unieke 
kasteel in de Schotse Highlands. 
Geniet van de prachtige vergezichten 
over Loch Ness. De geschiedenis van 
het kasteel wordt verteld door middel 
van een opmerkelijke collectie van 
artefacten, die werden achtergelaten 
door de vroegere bewoners, histori-
sche replica’s waaronder een katapult 
die werd gebruikt bij belegeringen. 
Hier heeft St. Columba in de 6de eeuw 
mirakels verricht. 

Op weg naar Fort William stoppen wij 
aan de Neptune Staircase. Dit is een 
door Thomas Telford ontworpen stel-

R e i s d o c u m e n t e n  Belgische identiteitskaart
T i j d v e r s c h i l  -1u
K l i m a a t  gematigd klimaat

I N B E G R E P E N  Lijnvlucht Brussel – Edinburgh – Brussel • Lokaal transport met 
comfortabele bus • Overnachting in vermelde hotels of gelijkwaardig op basis 
van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens programma (O=ontbijt, 
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken en ingangsgelden zoals 
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sel van acht sluizen. Over een afstand 
van 457 meter wordt een hoogte-
verschil van 19,5 meter overbrugd. 
Het complex maakt deel uit van het 
Caledonisch Kanaal. Het is de grootste 
sluizentrap in het Verenigd Koninkrijk.

DAG 6 Fort William > Glasgow O | M 

2	Loch Lomond & The Trossachs 
National Park

Dit is een park in Schotland met Loch 
Lomond en verschillende heuvelrug-
gen waarvan de Trossachs de meest 
bekende zijn. Het park werd opgericht 
in 2002 om een gebied van uitzonder-
lijke ecologische waarde te vrijwaren. 

2	Bezoek aan de Glengoyne  
whisky distillery 

Glengoyne is een distilleerderij die 
zijn gelijke niet kent. Zo mooi als een 
postkaartje, met witgekalkte muren 
en pagode dak. De distilleerderij is 
genesteld aan de voet van Dumgoy-
ne Hill. Het is de thuishaven van de 
tiende generatie distilleerders die op 
niets beknibbelen en nooit afwijken 
van de authentieke methodes die zij 

van hun voorvaderen geleerd hebben. 
Zij geven rondleidingen voor zowel 
whisky experts als voor beginners. 

2	Stadsbezoek Glasgow 
Glasgow beschikt over een goede mix 
van internationaal gerenommeerde 
musea en galerijen, prachtige archi-
tectuur, een bruisend nachtleven, 
fantastische winkels en veel gelegen-
heden tot ‘wining en dining’.
Het stadsbezoek brengt ons van 
George Square in het centrum van 
de stad langs de indrukwekkende 
kathedraal van Glasgow. Dan rijden wij 
naar de West End waar de histori-
sche gebouwen van de universiteit 
te vinden zijn. Nadien keren wij terug 
naar het centrum waar iedereen wat 
vrije tijd krijgt.

DAG 7  Glasgow > Edinburgh > Brussel O

Eventuele vrij tijd in Glasgow hangt 
af van het uur van de terugvlucht. 
Transfer naar Edinburgh Airport. Einde 
van een korte maar intensieve en 
boeiende reis.
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Treed het land van vuur en ijs binnen en buig diep het hoofd voor de creativiteit van moeder 
natuur: hoog opspattende warmwaterbronnen, kleurrijke zwavelgebieden, withete lavastromen, 
pruttelende modderpoelen, ... Zo moet de geboorte van de aarde er miljoenen jaren geleden 
uitgezien hebben. En wie goed kijkt, ziet misschien ook de trollen en elfen die hier volgens 
hardnekkige geruchten nog steeds ronddwalen. Of waren het dan toch de schaduwen van het 
noorderlicht op de eindeloze steen- en zandwoestijnen?

IJsland
De geboorte van de aarde

H o o g t e p u n t e n  Grote 
verscheidenheid aan natuur-
verschijnselen • Paradijs voor 
natuur liefhebbers • Grillige 
rotsformaties, fraaie tafelbergen, 
kleurrijke warm waterbronnen 
• Indrukwekkende gletsjers 
en watervallen • Het zeer rijke 
vogelleven

HOTELS of gelijkwaardig

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Reykjavik 3 22 Hill Hotel vvv/vvv

Borgarfjorour 1 Borganes Hotel vvv/vvv

Vatnsfjorour 1 Flokalundur nvt/vvv

Isafjorour 1 Horn Hotel vvv/vvv

Hrutafjorour 1 Laugarbakki nvt/vvv

Akureyri 1 Dalvik vvv/vvv

Myvatn 1 Gigur vvvv/vvv

Egilsstaoir 1 Valaskjalf vvv/vvv

Kirkjubaejarklaustur 1 FH Glacier Lagoon nvt/vvv

reisduur

12 dagen / 11 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

12 juni € 4.900 € 820

07 juli € 4.900 € 820
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Dag 1 Brussel > Reykjavik
Per regelmatige lijnvlucht naar Rey-
kjavik.

Dag 2 Reykjavik > Þingvellir > 
 Gullfoss > Geysir > 
 Borgarfjörður O | A

Vertrek naar Þingvellir, sinds 1930 
een natio naal park dat opgenomen 
is op de Wereld erfgoedlijst van de 
Unesco. Þingvellir toont op een mooie 
manier de Midden-Atlantische breuk 
en is opmerkelijk voor zijn geologie 
en de meest historische site van het 
eiland. Verder naar Gullfoss, een van 
Ijslands mooiste watervallen. Het 
water valt in twee trappen ruim 32 m 
naar beneden. In Geysir bevindt zich 
de bekendste geiser van Ijsland en 
misschien wel van de hele wereld. 
Naar hem zijn alle geisers in de wereld 
genoemd. Hij spuit een waterstraal 
van 30 m omhoog. Wij kruisen de 
Kaldidalur bergpas en bewonderen de 
ruige schoonheid van het Ijslandse 
hoogland. Verder langs de Langjokull 
gletsjer naar de spectaculaire wa-
tervallen Hraunfossar en Barnafoss. 
We rijden verder door de vruchtbare 
Borgarfjörður regio en bezoeken Rey-
kholt, de woonplaats waar de 13de 
eeuwse leider en een van de grootste 
Ijslandse schrijvers en dichters, Snorri 
Sturluson, leefde. Onze laatste stop 
van de dag maken wij bij de grootste 
hete warmwaterbron, Deildartunguh-
ver.

Dag 3 Borgarfjörður > Snæfellsnes > 
 West Fjorden O | A

Vandaag ontdekken we het mystieke 
schiereiland Snæfellsnes. Eerst een 
stop aan het zandstrand van Búðir 
en dan verder naar Arnastapi, een 
gehucht met een piepklein haventje 
dat is omgeven met mooie basaltfor-
maties. Er nestelen veel zeevogels. 
Het kroonjuweel van het schiereiland 
is de oude vulkaan Snæfelljökull en 
is vooral bekend geworden door het 
boek van Jules Verne, Reis naar het 
binnenste der aarde. De krater gaat 
schuil onder een ijskap. Wij rijden door 
kleine vissersdorpen naar het pittores-
ke Stykkishólmur waar wij aan boord 
gaan van de ferry die de Breiðafjörður 
baai kruist. Wij verblijven in de unieke 
omgeving van Vatnsfjörður. 

Dag 4 Barðaströnd > Isafjörður O | A

We starten de dag met een bezoek 
aan het imposante rode strand van 
Rauðasandur en rijden verder naar 
het meest westelijke punt van Ijsland, 
Látrabjarg. Vogelliefhebbers kunnen 
hier hun hart ophalen aan de naar 
schatting één miljoen vogels waar-
onder de grootste kolonie alken, vele 
stormvogels en drieteenmeeuwen. 
Het is de beste plaats in Ijsland om 
de papegaaiduikers te observeren. 
Langs verlaten wegen rijden we langs 
fjorden en genieten van de Westfjord 
Alpen. We maken nog een stop aan 
de Dynjandi waterval en bekijken de 
maatregelen die genomen zijn om het 
dorp Flateyri te beschermen tegen 
lawines.

D A G I N D E L I N G  IJSLAND

Dag 5 Isafjörður > Hrútafjörður O | A

We rijden naar de bijna helemaal 
verlaten fjorden van Isafjarðardjúp. 
Dit is het oudste deel van Ijsland waar 
wij genieten van de woeste wildernis. 
We rijden verder door het dorp Súðavik 
en zigzaggen langs Mjoifjörður en 
Isafjörður terwijl wij heel wat verlaten 
boerderijen ontdekken en met drijf-
hout bedekte kusten, krioelend van 
de zeehonden. In Hólmavik bezoeken 
wij het interessante heksenmuseum 
dat vertelt van de hekserij in de streek 
in de 17de eeuw.

Dag 6 Hrutafjörður > Skagafjörður > 
 Akureyri O | A

Onze toer gaat nu richting noorden. 
Onze eerste stop maken wij in de 
paardenkwekerij op de Gauksmýri 
boerderij waar wij kennis maken met 
de kenmerken van de Ijslandse paar-
den. We rijden verder naar het mooie 
Skagafjörður district waar we het 
regionale folkmuseum in Glaumbær 
bezoeken. We komen toe in Akureyri, 
de hoofdplaats van het noorden. Korte 
kennismaking met de stad en dan 
naar ons hotel.

Dag 7 Akureyri > Mývatn O | A

Na het ontbijt rijden we langs de 
kustlijn van Eyafjörður naar een van 
de bekendste water vallen van Ijsland, 
Goðafoss. Verder door naar Myvatn, 
een paradijs voor de vogelliefhebbers, 
geologen en andere natuurfreaks. De 
toer van vandaag bevat eveneens de 
pseudokraters van Skútustaðir, de 
lavaformaties van Dimmuborgir, de 
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ronde krater van Hverfjall, het Krafla 
gebied dat in de jaren 70 en 80 vulka-
nisch actief was en het geothermi-
sche gebied van Námaskarð met zijn 
kokende modderpoelen, zwavelbron-
nen en veelkleurige solfatarenveld.

Dag 8 Húsavik > Dettifoss > 
 Eglisstaðir O | A

We starten de dag met een whale 
watching toer. Daarna rijden we verder 
langs het Tjörnes schiereiland naar 
het Jökulsárgjúfur nationaal park 
waar ijsmassa’s en vulkaanuitbar-
stingen een uniek landschap hebben 
gevormd. We ontdekken de basaltfor-
maties van Hljóðaklettar of echorot-
sen genoemd. Onze volgende stop is 
Europa’s machtigste waterval, Detti-
foss, vooraleer wij verder oostwaarts 
rijden over het barre en onbewoonde 
plateau van Jökuldalsheiði naar het 
vruchtbare Filjótsdalur district.

Dag 9 Egilsstaaðir > Oost Fjorden > 
 omgeving Skaftafell O|A

We rijden langs de heuvelachtige 
kustlijn van de oostelijke fjorden, een 
wereld op zich. Fáskrúðsfjörður is een 
vissersdorp gelegen in de gelijknami-
ge fjord. In de negentiende eeuw was 
het de uitvalsbasis van Franse zeelui. 
Getuige daarvan de Franse straat-

namen, een ziekenhuis voor Franse 
zeelui, een eigen kapel en kerkhof. 
We brengen er een bezoek aan het 
Franse museum. In Stöðvarfjörður 
bezoeken wij het stenenmuseum van 
Petra Sveinsdottir. In Alftarfjorour 
zien we duizenden zwanen. Met op de 
achtergrond de prachtige en grootste 
Europese Vatnajökull gletsjer explore-
ren we vandaag de wonderen van het 
zuidoosten. We laten de Oost fjorden 
achter ons en bereiken de zuidkust in 
de buurt van Jökulsarion. Wij komen 
voorbij verschillende gletsjers op 
weg naar de Jökulsárlón lagune. Hier 
maken wij een boottocht tussen reuze 
ijsbergen.

Dag 10 Omgeving Skaftafell > Vik >
 Reykjavik  O | A

We rijden verder naar het Skafta-
fell National Park, een prachtige 
groene oase aan de voet van de 
stratovulkaan Oraefajökull, de 
hoogste top in Ijsland. Verder door 
naar Skeiðarársandur, een enorme 
spoelzandvlakte gevormd door talrijke 
gletsjerrivieren. We rijden langs het 
enorme Eldhraun lavaveld en de zwar-
te spoelzandvlakte van Myrdalssand-
ur. Vik is het meest zuidelijke dorp van 
Ijsland, waar we een bezoek brengen 
aan een van de bekendste wolfa-

brieken van het land. We bezoeken 
het adembenemende zwarte strand 
in Reynishverfi. Op de rotsen van de 
kaap van Dyrhólaey leven duizenden 
zeevogels. We stoppen aan de water-
val Skogafoss waar de Myrdalsjökull 
gletsjer bovenuit torent. Onder de 
ijskap zit de vulkaan Katla. In de late 
namiddag bereiken we de hoofdstad 
Reykjavik

Dag 11 Reykjavik O

Vrije dag in Reykjavik, de meest noor-
delijke hoofdstad van de wereld. Je 
kunt de oude stadskern bezoeken of 
één van de vele musea. 

Dag 12 Reykjavik > Brussel O

Transfer naar de luchthaven voor onze 
terug vlucht. Einde van een mooie reis 
naar een uniek land.

R e i s d o c u m e n t e n  internationaal paspoort of Belgische identiteitskaart
T i j d v e r s c h i l  -2u
K l i m a a t  mild; korte zomers, lange winters

I N B E G R E P E N  Internationale vlucht Brussel – Reykjavik – Brussel • Alle vermelde 
transfers met aangepast transport • Overnachtingen in de vermelde hotels 
of gelijkwaardig • Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, 
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken zoals beschreven in het 
programma • Hobo reisleiding en lokale gidsen • Fooien voor reisleiding, gidsen 
en chauffeurs • Documentatiemap, voorbereidende avond
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We kozen de acht mooiste eilanden uit. Verwacht je aan 
steeds wisselend en dramatisch licht, aan ruwe schoonheid 
en authenticiteit op deze wilde, winderige eilanden die tussen 
Schotland en IJsland liggen en in 2015 door National Geographic 
werden uitgeroepen tot de mooiste reisbestemming.

Faroer eilanden 
18 parels in de Noord-Atlantische Oceaan

HOTELS

PLAATS NACHTEN HOTEL STERREN

Vágar 1 Hotel Vágar vvv/vvv

Gjógv 2  Hotel Gjaargarour vv/vv

Klaksvík 1 Hotel Klaksvík vvv/vvv

Tórshavn 3 hotel Streym vvv/vvv

reisduur

8 dagen / 7 nachten

AFREISDATA 2019 PRIJS TOESLAG SINGLE

01 juni € 3.250 € 370

14 juli € 3.250 € 370

Min. 10 deelnemers
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Dag 1  Brussel > Kopenhagen > Vágar
Lijnvlucht naar Kopenhagen en vervol-
gens naar Vágar op het gelijknamige 
eiland. We ontdekken de magische 
landschappen en prachtige dorpjes in 
alle kleuren van de regenboog. We be-
zoeken het prachtige dorp Gásadalur, 
een van de meest gefotografeerde 
plaatsen op de Faroer met zijn mooie 
waterval. Vanuit het oude dorpje 
Bøur hebben we een mooi zicht op 
Tindhólmur . 
Overnachting in hotel Vágar.

Dag 2  Vágar > Mykines > Gjógv  O|LP

We varen naar het meest westelijke 
eiland Mykines. Onderweg zien we 
majestueuze zeekliffen en het spec-
taculaire eilandje Tindhólmur met zijn 
spitse bergtoppen. Op Mykines maken 
we een mooie wandeling naar een 
rotseiland en de vuurtoren. Het eiland 
heeft een zeer rijk vogelleven. We zien 
de koddige papegaaiduikers en de 
jan-van-genten. Die laatsten broeden 
enkel op Mykines. We reizen verder 
naar Gjógv op het eiland Eysturoy waar 
we overnachten in hotel Gjaargarour.

Dag”’ Gjógv > Saksun > Tjørnuvík > 
 Garðahúsið > Gjógv  O|M

We rijden naar de afgelegen dorpen 
Saksun en Tjørnuvík. Onderweg heb-
ben we een prachtig zicht op de Risin 
en Kellingin rotsformaties. Saksun is 
een pittoresk dorp met een natuurlijke 
haven die nu geblokkeerd wordt door 
zand. Wanneer het laagtij is kan je 
wandelen tot in zee. We rijden over 
de brug die Streymoy en Eysturoy 

verbindt naar het dorp Tjørnuvík dat 
omringd wordt door bergen en waar 
we opnieuw een mooi zicht hebben 
op de rotsformaties de Reus en de 
Heks. Op onze tocht passeren wij ook 
de waterval Fossá. We gebruiken onze 
lunch in Garðahúsið waar de lokale 
boeren ons uitnodigen in hun huis en 
de lokale producten laten proeven. 
In de late namiddag rijden we naar 
Gjógv waar we overnachten in hotel 
Gjaargarour.

Dag 4  Gjógv > Klaksvík > Kalsoy > 
 Klaksvík  O|M

Met de ferry varen we van Klaksvík 
op het eiland Bordoy naar het eiland 
Kalsoy. Een 12 km lange weg slingert 
door 4 tunnels die de vier dorpen van 
het eiland verbindt. We stoppen in 
het dorp Mikladalur, gekend om zijn 
artiesten en saga’s. Langs de oceaan 
kan je het mooie beeld van de Seal 
Woman zien. We bezoeken het dorp 
Trøllanes waar we een wandeling 
maken naar de bijzonder mooi gelegen 
Kallur- vuurtoren. We overnachten in 
hotel Klaksvík.

Dag 5  Klaksvík > Nólsoy > 
 Tórshavn  O|LP

Vandaag verkennen we het eiland 
Nólsoy. We wandelen door het dorp 
en maken kennis met de unieke 
attracties van het eiland, zoals Ove’s 
roeiboot de Diana Victoria. In 1986 
roeide Ove Joensen op zijn eentje van 
de Faroer eilanden naar de Kleine Zee-
meermin in Kopenhagen. Na de lunch 
wandelen we naar de top van het 

D A G I N D E L I N G  FAROER EILANDEN

eiland waar we een mooi panoramisch 
zicht hebben op Tórshavn en de nabije 
eilanden. Terug met de ferry naar 
Tórshavn op het eiland Streymoy waar 
we overnachten in hotel Streym.

Dag 6  Tórshavn > Sornfelli > 
 Norðadalsskarð > Tórshavn O

We rijden van Tórshavn over de berg-
weg ‘Oyggjarvegur’, waar we genieten 
van het uitzicht over de kleinste 
hoofdstad van de wereld en het nabije 
eiland Nólsoy. Verder naar Sornfelli 

en Norðadalsskarð, genietend van de 
stilte, de uitzichten en de schitteren-
de natuur. Terug in Tórshavn hebben 
we vrije tijd om de stad te verkennen. 
’s Avonds kunnen we gaan dineren 
in het authentieke Áarstova waar je 
Faroers’ lamsvlees kunt krijgen.  
Overnachting in hotel Streym.

Dag 7 Tórshavn > Kirkjubøur > 
 Gamlarætt > Tórshavn O|M

We starten de dag met een wandeling 
door de oude stad, Tinganes en het 

mooie Reyn met zijn zwarte huizen en 
grasdaken. We bezoeken het archi-
tecturale Nordic house. Na de middag 
rijden we naar Kirkjubøur, het oude 
culturele centrum, waar we de ruïne 
van de gotische St Magnus kathedraal 
zien, daterend van de 13de eeuw. Hier 
bezoeken we de nog steeds gebruikte 
middeleeuwse kerk en een boerderij 
die al 17 generaties lang eigendom 
is van dezelfde familie. Verder naar 
Gamlarætt op de westkust van het 
eiland Streymoy. Met een speedboot 
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bezoeken we de westelijke zijde van 
het eiland ‘Hestur’. Je betreedt hier 
een andere wereld. De 400 m hoge 
kliffen met duizenden vogels en 
grote grotten mag je niet missen bij 
een bezoek aan de Faroer eilanden. 
Overnachting in hotel Streym.

Dag 8  Tórshavn > Kopenhagen > 
 Brussel O

Vluchten naar Brussel.

R e i s d o c u m e n t e n  Belgische identiteitskaart
T i j d v e r s c h i l  -1u
K l i m a a t  koel klimaat

I N B E G R E P E N  Internationale vluchten naar en van Vagar • Alle overnachtingen in 
de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer 
• Maaltijden volgens het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, LP= 
lunchpakket) • Alle bezoeken, uitstappen en ingangsgelden zoals beschreven 
in het programma • Hobo reisleiding en lokale gids(en) • Fooien voor gids(en), 
chauffeurs en reisleiding • Documentatiemap
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ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreis-
overeenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden 
geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 
2017. 

ARTIKEL 2: INFORMATIE VAN DE ORGANISATOR EN DOORVERKOPER 
VOOR DE SLUITING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST
2.1 / De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de rei-
ziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst 
de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor 
zover deze van toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met 
de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de 
plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de 
duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien 
het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering 
meegedeeld

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de 
accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn be-

grepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten wor-

den verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend 

worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met be-

perkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, op-

gave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de 
reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van 

de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging 
van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestem-
ming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van 
de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een 
visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen 
tegen betaling van een opzegvergoeding;

7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 / De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaard-
informatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger. 
2.3 / De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt ver-
strekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereen-
komst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de 
partijen. 

ARTIKEL 3: INFORMATIE DOOR DE REIZIGER
3.1 / De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet 
aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen 
verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang 
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 / Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot 
extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen 
die kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4: DE PAKKETREISOVEREENKOMST
4.1. Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen rede-
lijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper 
bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de 
overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een 
mail, een papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het 
recht een papieren kopie te vragen.
4.2 / De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de 
volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle infor-
matie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is 

ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van 

de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor 

de bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale 

vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst 
voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag 
wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de 
reis te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden 
opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de per-
soon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform 

van de E.U. voor online geschillenbeslechting; 
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst 

over te dragen.
4.3 / Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organi-
sator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen 
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepas-

sing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden 
van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

ARTIKEL 5: DE PRIJS
5.1 / Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prij-
zen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdruk-
kelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst 
aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg 
van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toe-

genomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, 
of

2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de over-
eenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet 
direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met 
inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbe-
lasting in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op 

een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesom-
de kosten. 

5.2 / Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de 
reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 / Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de 
reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via 
een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een 
motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
5.4 / In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het 
recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger 
verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt 
staaft de organisator die kosten.

ARTIKEL 6: BETALING VAN DE REISSOM
6.1 / Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het af-
sluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte 
van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 / Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt 
overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 
1 maand voor de vertrekdatum.
6.3 / 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 organisator en/of doorverkoper het recht hebben de 
overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met 
de kosten ten laste van de reiziger.

ARTIKEL 7: OVERDRAAGBAARHEID VAN DE PAKKETREIS-
OVEREENKOMST
7.1 / De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan 
een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeen-
komst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en 

uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurza-
me gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document 
of een pdf, op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de 
overdracht. 

7.2 / Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de over-
eenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende 
vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator 
stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kos-
ten van de overdracht. 

ARTIKEL 8: ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator 
en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanreke-
nen die daardoor worden veroorzaakt.

ARTIKEL 9: WIJZIGING DOOR DE ORGANISATOR VOOR DE AFREIS
9.1 / De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereen-
komst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de 
pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij: 
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbe-

houden, en 
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevens-

drager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in 
kennis stelt. 

9.2 / Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genood-
zaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten 
ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen 
van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de 
pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de 
reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs 

van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder 

kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stel-

len van zijn besluit; 
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de op-

gegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst 
automatisch beëindigd wordt, en 

5° n voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakket-
reis en de prijs ervan. 

9.3 / Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de 
vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de 
kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op 
een passende prijsvermindering. 
9.4 / Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 
wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aan-
vaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk 
veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reizi-
ger terug. 

ARTIKEL 10: OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR VOOR AFREIS
10.1 / De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft 

ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde 
minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzeg-
ging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in 
de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: 
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van 

meer dan zes dagen; 
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van 

twee à zes dagen; 
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder 

dan twee dagen duren, of 
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van on-

vermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger 
er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de 
overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2 / In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle 
bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder 
een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

ARTIKEL 11: OPZEGGING DOOR DE REIZIGER
11.1 / De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst 
opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de 
reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan 
de organisator. 
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde op-
zegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van 
de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte 
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de 
reisdiensten. 
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastge-
steld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de 
prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en 
inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 
11.2 / De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestem-
ming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pak-
ketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiers-
vervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht 
de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegver-
goeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreis-
overeenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op 
een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde 
bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende 
schadevergoeding. 
11.3 / De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle 
bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, vermin-
derd met de opzegvergoeding. 

ARTIKEL 12: NON–CONFORMITEIT TIJDENS DE REIS
12.1 / De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis 
van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering 
van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst 
heeft vastgesteld. 
12.2 / Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreis-
overeenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die 
non-conformiteit, tenzij dat: 
1° onmogelijk is, of 
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend 

met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbe-
treffende reisdiensten. 

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de 

reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding 
overeenkomstig artikel 15. 
12.3 / Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een 
door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de rei-
ziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de 
nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een 
termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit 
te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist. 
12.4 / Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan wor-
den verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor 
de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijk-
waardige of hogere kwaliteit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pak-
ketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een 
passende prijsvermindering toe. 
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts 
afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakket-
reisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijs-
vermindering ontoereikend is. 
12.5 / Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor 
de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen 
een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, 
kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van 
een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een 
prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien 
de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator 
ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld 
of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, 
heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van 
de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of 
schadevergoeding. 
12.6 / Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone om-
standigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de 
reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt 
de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten 
hoogste drie overnachtingen per reiziger. 
12.7 / De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van 
toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die 
hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minder-
jarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, 
mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakket-
reis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 
12.8 / De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken 
indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepas-
selijke recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9 / De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband 
met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de 
doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverko-
per geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging 
aan de organisator door. 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of 
doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door 
zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen 
niet is nagekomen. 

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR  
EN DE PROFESSIONEEL
14.1 / De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reis-
diensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht 
of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstver-
leners worden verricht. 
14.2 / Ingeval de organisator buiten de Europese Economische 
Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lid-
staat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de 
doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 
november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet. 

ARTIKEL 15: PRIJSVERMINDERING EN SCHADEVERGOEDING
15.1 / De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering 
voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit 
van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de 
non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 
15.2 / De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding 
van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van 
non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging 
uitbetaald. 
15.3 / De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien 
de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 
1° de reiziger; 
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisover-

eenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-con-
formiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of 

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

ARTIKEL 16: VERPLICHTING TOT BIJSTAND
16.1 / De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand 

aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, 

plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op af-

stand en bij het vinden van andere reisarrangementen. 
16.2 / Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nala-
tigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een 
vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan 
de werkelijke kosten gedragen door de organisator. 

ARTIKEL 17: KLACHTENREGELING
17.1 / Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze 
zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de orga-
nisator of de doorverkoper.
17.2 / Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereen-
komst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een 
gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of 
doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 
17.3 / Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of 
kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan 
moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging 
bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een 
bewijskrachtige manier. 

ARTIKEL 18: VERZOENINGSPROCEDURE
18.1 / Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling 
een minnelijke regeling nastreven. 
18.2 / Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van 
de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen 
vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen 
dienen ermee in te stemmen. 
18.3 / Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoenings-
reglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. 
18.4 / Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, 
zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de 
partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te 
streven. 
18.5 / Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schrifte-
lijke overeenkomst vastgelegd worden. 

ARTIKEL 19: ARBITRAGE OF RECHTBANK
19.1 / Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, 
dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure in-
stellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aan-
hangig maken voor de rechtbank. 
19.2 / De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de 
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch 
als verwerende partij. 
19.3 / De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan 
de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij ge-
eiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor 
over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aan-
getekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aan-
gegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd 
geopend bij de Geschillencommissie Reizen 
19.4 / Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschil-
lenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen 
van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat 
het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden 
zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel 
vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken be-
slecht worden. 
19.5 / Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeen-
komstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve 
wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep 
mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be 1/2/2018

Algemene reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie Reizen



 ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
1.1 / Deze bijzondere reisvoorwaarden zijn van toepassing op pak-
ketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt bij 
Hobo reizen en zijn ter aanvulling van de algemene voorwaarden.
1.2 / Een boeking kan enkel gebeuren door een handelingsbekwa-
me, meerderjarige persoon. Door de aard van de rondreizen kunnen 
wij geen boekingen aanvaarden van minderjarige personen. Het is 
niet mogelijk om deel te nemen aan de rondreizen als niet-bege-
leide minderjarige(n). De boeking zal pas rechtsgeldig tot stand 
gekomen zijn indien aan al deze voorwaarden is voldaan. Elke be-
vestiging van boeking door Hobo reizen gebeurt onder opschorten-
de voorwaarde van het ontvangen van de toestemming vanwege de 
aanbieder van de accommodatie en vluchten.

ARTIKEL 2: DE PRIJS
2.1 / De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is, 
behoudens kennelijke materiële vergissing, vast en alle verplichte 
diensten zijn inbegrepen behalve deze die ingevolge lokale regle-
menteringen enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen 
betaald worden.
2.2 / De prijs en toeslagen zijn aangeduid per persoon.
2.3 / De prijzen bevatten:
a.  de lijnvlucht in economy klasse (groepsklasse) heen en terug 

van de reizigers en hun bagage (20kg tenzij anders vermeld) en 
de bagagehandeling.

b.  de binnenlandse en internationale brandstof- en luchthaven-
taksen zoals gekend op 28 september 2018, tenzij anders ver-
meld.

c.  het vervoer ter plaatse per vliegtuig, trein, boot of privébus zoals 
beschreven in het programma.

d.  et verblijf in een hotelkamer.
e.  alle ingangsgelden, diensten, taksen zoals beschreven in het 

programma.
f.  de diensten van de reisbegeleider.
g. alle fooien voor chauffeurs, lokale gidsen tijdens de ganse rond-

reis.
h.  de bijdrage voor de verzekering financieel onvermogen en pro-

fessionele aansprakelijkheid.
i.  BTW volgens de correcte aanslagvoeten
2.4 / Niet inbegrepen zijn:
a. kosten voor reispaspoort, visum, inentingen, annulerings- en 

reisbijstandsverzekering en andere formaliteiten.
b.  alle persoonlijke uitgaven zoals dranken, fooien en souvenirs.
c.  de niet vermelde maaltijden
d. het vervoer heen en terug tussen de woonplaats en de luchtha-

ven.
e. de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid 

staan.

ARTIKEL 3: SAMENSTELLING VAN DE PRIJS
3.1 / De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermel-
de diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen onder voorbe-
houd van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden 
tot prijsaanpassing bepaald in artikel 5 van de Algemene reisvoor-
waarden en in artikel 3 van de Bijzondere reisvoorwaarden.
3.2 / Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen van het verblijf en de andere diensten in het buiten-
land werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen zo-
als geldig op 19/10/2018. Het kan voorkomen dat een land na de 
afsluitingsdatum van de prijsberekening van deze brochure een 
extra taks (bijvoorbeeld BTW op hotelovernachtingen) of heffing 
(vergoeding om het land binnen te komen) invoert. Verhogingen 
van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de 
reissom gevoegd.
3.3 / Vervoer per vliegtuig
De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar de bestemming en de an-
dere vluchten in het pakket zijn berekend volgens de tarieven zoals 
geldig op 19/10/2018, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende 
luchthaventaksen en brandstoftoeslagen. De door de luchtvaart-
maatschappijen na deze datum meegedeelde verhogingen van 
brandstoftoeslagen en/of luchthaventaksen worden netto bij de 
reissom gevoegd.
3.4 / Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat kan de rei-
ziger de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In 
dat geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen 
die hij aan de organisator heeft betaald.

ARTIKEL 4: BETALING VAN DE REISSOM
4.1 / Voorschot
Het voorschot bedoelt in artikel 6 van de Algemene voorwaarden is 
afhankelijk van het tijdstip en de aard van de boeking. In geval van 
boeking tot 45 dagen voor de afreis: 25% van de reissom bij ont-
vangst van de bevestiging. De saldo rekening moet uiterlijk 30 dagen 
voor vertrek vereffend worden. In geval van late boeking (minder dan 
45 dagen) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd. 
4.2 / Laattijdige of niet betaling
a. Boekingen 45 dagen of meer voor afreis
Bij niet of onvolledige betaling van de reis op de vervaldag zijn van 
rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestel-
ling verschuldigd:

- conventionele interesten van 12% per jaar op het onbetaalde 
bedrag

- een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het 
onbetaalde bedrag

- indien een rekening niet volledig is betaald op de vervaldag 
heeft Hobo Reizen het recht om de reis na ingebrekestelling te 
annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in 
artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van 
het recht van Hobo Reizen om bijkomende schadevergoeding en 
interesten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde 
voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding worden 
verrekend

- Boekingen minder dan 45 dagen voor afreis. Bij gebreke van on-
middellijke betaling van de volledige reissom heeft Hobo Reizen 
het recht om de reis van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien 
in artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van 
het recht van Hobo reizen om bijkomende schadevergoeding en 
interesten te vorderen. 

ARTIKEL 5: FORMALITEITEN
5.1 / De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van 
de informatie inzake te vervullen formaliteiten die hem in de bro-
chure worden meegedeeld.
5.2 / De reiziger dient zelf te zorgen voor de nodige documenten 
(geldig internationaal paspoort, identiteitskaart, pasfoto’s, …) en 
is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de concrete en 
correcte inlichtingen die vereist zijn voor zijn rondreis aan de offici-
ele instanties en de reisorganisator.
5.3 / De reiziger die de pakketreisovereenkomst afsluit moet aan 
de reisorganisator alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent 
hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het 
sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de reiziger 
verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor 
de organisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
5.4 / Reizigers die een andere nationaliteit hebben dan de Belgi-
sche dienen zich tot hun ambassade/consulaat te wenden.
5.5 / Ook voor kinderen is een eigen internationaal paspoort met 
geldigheidsduur tot zes maanden na terugkeer verplicht voor alle 
reizen vermeld in de brochure. Inschrijven in het paspoort van de 
ouders is niet voldoende. 
5.6 / Een visum is een apart document, kleefbriefje of stempel in 
het paspoort van reizigers uit bepaalde landen en gedurende be-
paalde periodes, om naar of dat land te reizen. De voorschriften 
kunnen ten allen tijde veranderen. Als visa geweigerd worden door 
de ambassade zijn we niet aansprakelijk.
5.7 / Voor alle rondreizen vermeld in de brochure/website is een 
internationaal paspoort, geldig tot zes maanden na terugkeer, 
verplicht of een identiteitskaart. Per bezocht land zijn er minstens 
twee blanco pagina’s vereist in het internationaal paspoort.
5.8 / De kosten voor het visum zijn voor rekening van de reiziger.
5.9 / Medische voorzieningen en gezondheidszorg. Voor een aan-
tal bestemmingen vermeld in deze brochure is het voor de reiziger 
noodzakelijk op medisch vlak voorzorgsmaatregelen te nemen. Ge-
zien medisch advies over deze bestemmingen regelmatig wijzigt, 
dient de reiziger een bevoegd arts te raadplegen en met hem/haar 
de nodige voorzorgen te treffen. 
5.10 / Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijvoorbeeld suikerziek-
te, hartaandoeningen, astma, …) moeten bij de inschrijving gemeld 
worden aan de reisorganisator.

ARTIKEL 6: BAGAGE
6.1 / Geen gevaarlijke voorwerpen , scherpe voorwerpen of vloei-
stoffen in de handbagage.
6.2 / Bij het vaststellen van verlies, beschadiging of laattijdige 
aflevering van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren 
bagage (lost luggage) van de luchthaven een ‘property irregularity 
report’ invullen alvorens de luchthaven te verlaten. Zonder dit do-
cument heb je geen bewijs van aangifte en kan je de bagage niet 
recupereren en/of een schadevergoeding bekomen voor eventuele 
schade. Voor de intercontinentale lijnvluchten en rondreizen is 
één stuk bagage van maximum 20 kg en één stuk handbagage van 
maximum 5 kg volgens de geldende afmetingen toegelaten tenzij 
anders gemeld. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten 
laste van de reiziger. 

ARTIKEL 7: DIENSTREGELING
7.1 / Alle vluchten worden enkel verzorgd met lijnvluchten. De 
luchtvaartmaatschappij, -route en schema vermeld bij de pro-
grammabeschrijving zijn slechts indicatief en steeds onder 
voorbehoud. Hobo Reizen behoudt steeds het recht een andere 
luchtvaartmaatschappij met een andere route of vluchtschema te 
voorzien. Ook kan een bus transfer naar een Europese luchthaven, 
vanwaar de vlucht vertrekt en/of aankomt, worden ingelegd en dit 
zonder dat enige financiële schadevergoeding kan worden geëist. 
7.2 / Vertragingen, annuleringen, overboekingen
Bij vertraging of overboeking of annulering van een vlucht gelden 
de bepalingen van de ‘Europese Verordening over Vergoedingsstel-
sels’ opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen, die de conventie 
van Montreal hebben goedgekeurd en indien het vervoer gebeurt 

tussen landen die het verdrag van Montreal hebben onderschreven. 
Voor het andere vervoer blijven de limieten van aansprakelijkheid 
van de conventie van Warschau en het aanvullende protocol van 
Den Haag gelden.

ARTIKEL 8: ANNULERING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST  
DOOR DE REIZIGER
8.1 / De annulering moet door de reiziger per aangetekend schrijven 
of tegen ontvangstbewijs aan Hobo Reizen worden medegedeeld, 
met aanduiding van de bestelde reis.
8.2 / De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclu-
sief de administratiekost, de premie voor de annulerings- en reis en 
bijstandsverzekering.
8.3 / De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van 
annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend 
bepaald door de datum, waarop de reisorganisator de schriftelijke 
melding van annulering heeft ontvangen. Een annulering door de 
reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens 
de kantooruren (maandag tot vrijdag van 9 uur tot 18 uur). Annule-
ringen buiten deze tijdsperiode worden geacht te zijn verricht op de 
eerstvolgende werkdag. Alle bedragen vermeld onder punt 8.4 zijn 
aangeduid per persoon.
8.4 / Annuleringskosten: tot 70 dagen voor de afreis dag: 30% van 
de reissom; van 70 dagen tot en met 43 dagen voor de afreis: 50 % 
van de reissom; van 42 dagen tot en met 31 dagen voor de afreis: 
75% van de reissom; van 30 dagen tot afwezigheid bij vertrek: 100% 
van de reissom.

ARTIKEL 9: KAMERS
9.1 / Wij bieden onze reizigers de mogelijkheid in te schrijven in een 
single kamer met de speciale aanvraag tot dubbele kamer te delen. 
De aanvraag kan slechts worden bevestigd indien een tweede per-
soon van hetzelfde geslacht zich inschrijft met dezelfde aanvraag, 
zoniet blijft men ingeschreven op basis van een single kamer. Een 
bevestigde dubbele kamer te delen kan automatisch terug een sin-
gle kamer worden, indien de persoon die de kamer deelde zijn reis 
annuleert. De kosten voor de single kamer zijn dan voor rekening 
van de reiziger die aan de reis deelneemt. Onder een 3-persoons-
kamer of triple wordt een tweepersoonskamer verstaan waarin een 
derde bed wordt bijgeplaatst. Dikwijls is dit een opvouwbaar bed 
dat niet de kwaliteit biedt van een bed dat vast in de kamer staat. 
In sommige kamers wordt de ruimte hierdoor beperkter. De prijzen 
voor dat kamertype kunnen op verzoek verkregen worden.

ARTIKEL 10: REISDOCUMENTEN, REISDUUR EN PROGRAMMA
10.1 / De tickets voor de lijnvluchten worden ter beschikking ge-
steld op de luchthaven.
10.2 / Deelnemers dienen de groep te vervoegen op het afgespro-
ken tijdstip en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet tijdig 
aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten 
diensten ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep zijn 
niet terug betaalbaar.
10.3 / De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de ge-
programmeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt 
en daardoor niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is draagt 
de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich mee-
brengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten 
diensten.
10.4 / Onder reisduur wordt verstaan het aantal kalenderdagen. De 
dag van heen- en terugreis zijn in de vermelde reisduur inbegrepen 
en worden steeds beschouwd als reisdagen.
10.5 / Bij de hotels wordt de kwalificatie vermeldt die geldt in het 
betreffende land, indien van toepassing. De kwalificaties kunnen 
sterk uiteenlopen naargelang het land en zijn niet altijd vergelijk-
baar.
10.6 / Verlengingen zijn steeds op aanvraag en onder voorbehoud 
van beschikbaarheid. Bij een vroegere afreisdatum of latere retour-
vlucht kan een supplement verbonden zijn op basis van beschik-
baarheid bij reservatie.

ARTIKEL 11: DE REISLEIDER
11.1 / De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met 
het verloop van de reis, de veiligheid, het groepsgebeuren en de 
conditie dienen te volgen.
11.2 / De reiziger wordt geacht zich te gedragen op een manier die 
geen hinder en overlast oplevert voor de andere reizigers en die een 
goede uitvoering van de reis bemoeilijkt.
11.3 / De reiziger dient over de juiste ingesteldheid en conditie te 
beschikken om de reis te ondernemen. Indien een reiziger door een 
ernstige niet naleving van bovenstaande richtlijnen dit contract 
niet respecteert kan na overleg tussen reisleider en reisorganisa-
tor Hobo Reizen en eventueel andere dienstverleners een reiziger 
van verdere deelneming worden uitgesloten en zelfs naar de plaats 
van vertrek worden teruggestuurd zonder aanspraak te kunnen 
maken op terugbetaling van de gehele of een gedeelte van de reis-
som of op een schadevergoeding.

ARTIKEL 12: WIJZIGINGEN TIJDENS DE REIS
12.1 / De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en 
het specifieke karakter van de reizen kunnen met zich meebrengen 

dat tijdens de reis passende en kosteloze alternatieven in het reis-
programma moeten worden aangebracht.
12.2 / Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging op-
dringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator 
zal Hobo Reizen via de reisleider de uiteindelijke beslissing kunnen 
nemen om een passend alternatief aan te bieden.
12.3 / De bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in 
uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, 
accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de 
brochure is aangegeven. De reisorganisator zal de reiziger passen-
de alternatieven aanbieden die zoveel mogelijk het karakter van de 
reis in stand houden.

ARTIKEL 13: AARD VAN DE REIS
13.1 / De reiziger bevestigt op de hoogte te zijn van het specifieke 
karakter van de reis met het daarbij horende eventueel gebrek aan 
comfort en/of mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van, 
plaatselijke omstandigheden in het bezochte land. 
13.2 / Mocht het nodig zijn kan de reiziger onder gesloten omslag 
medische gegevens aan de reisleider afgeven. De reisleider opent 
de omslag alleen in situaties waarin het nuttig of noodzakelijk is. 
Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust 
te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms 
beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en 
communicatiemiddelen.
13.3 / In bepaalde landen kan de veiligheid ter plaatse mogelijk in 
gevaar gebracht worden door plaatselijke onvoorziene omstandig-
heden. Door wisselende politieke situaties en/of plaatselijke niet 
te voorziene acties van lokale groeperingen zou het kunnen dat de 
veiligheid van de reiziger in het gedrang zou kunnen komen en/of 
zijn bezittingen op dat ogenblik worden afgenomen.
13.4 / Andersvaliden moeten ongeacht de aard van hun handicap 
de reisorganisator bij reservatie alle gegevens verstrekken om de 
reisorganisator toe te laten de nodige maatregelen te treffen. Alle 
kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het niet nakomen van 
deze verplichting kunnen verhaald worden op de reiziger.

ARTIKEL 14: KLACHTENREGELING
14.1 / De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, Hobo Reizen 
onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die 
hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst. 
Indien de klacht enkel na de vakantie wordt ingediend kunnen de 
feiten niet altijd meer vastgesteld worden en kan het recht tot 
compensatie vervallen. Werd de klacht ter plaatse niet bevredi-
gend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht 
formuleren, moet de reiziger uiterlijk één maand na het einde van de 
reisovereenkomst Hobo Reizen per aangetekend schrijven of tegen 
ontvangstbewijs een officiële klacht indienen.
14.2 / Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijs-
stukken te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende 
klachten kunnen in aanmerking worden genomen.
14.3 / Voor geschillen heeft de reiziger de keuze het geschil voor te 
leggen aan de Geschillencommissie Reizen of de rechtbank. Voor 
geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen 
worden is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd. Op alle over-
eenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 15: WIJZIGING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST
15.1 / De reisorganisator houdt zich het recht voor om onbeduiden-
de veranderingen aan de pakketreisovereenkomsten aan te bren-
gen. De reisorganisator zal de klant hiervan op de hoogte brengen, 
dit via een duurzame gegevensdrager.
15.2 / Wijzigingen door de reiziger aan een geboekte reis worden 
aanvaard tegen betaling van kosten naast de eventuele prijsaan-
passing.
15.3 / Naam correctie, naamswijziging, overdracht 
a. Tot en met 45 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaart-

maatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten, 
die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige 
prijs van het ticket en/of reserveringen verhoogd met 25 euro 
per dossier.

b. Vanaf 44 dagen tot en met 8 dagen voor de afreis dag: de door de 
luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende 
kosten die kunnen variëren van de administratiekosten tot de 
volledige prijs van het ticket en/of reserveringen verhoogd met 
50 euro per dossier.

c. vanaf 7 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaat-
schappij en andere leveranciers aangerekende kosten die 
kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige 
prijs van het ticket en/of reserveringen verhoogd met 100 euro 
per dossier.

15.4 / Het staat de reiziger vrij niet aan bepaalde excursies en ac-
tiviteiten deel te nemen die inbegrepen zijn in het totaalpakket. Er 
kan in dat geval geen aanspraak worden gemaakt op enige terug-
betaling van een gedeelte van de betaalde reissom.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID
16.1 / De aansprakelijkheid wordt geregeld door de wet van 21 no-
vember 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten. De aansprakelijkheid van de 
reisorganisator (indien van toepassing) is niet betrokken in geval 
van overmacht, een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van 
de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of situa-
ties zoals opgesomd in artikel 50 van de wet van 21 november 2017.
16.2 / De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt 
volgens gegevens die ons bekend waren op het ogenblik van de pu-
blicatie. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten 
en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk 
na kennisname door de reisorganisator worden meegedeeld.
16.3 / De prestaties van de reisorganisator Hobo Reizen nemen een 
aanvang op de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchtha-
ven na de terugvlucht bij vliegtuigreizen, respectievelijk de op- en 
afstapplaats bij andere vervoermiddelen.
16.4 / In overeenstemming met artikel 11 van de Europese veror-
dening nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over 
de identiteit van de exploiterende luchtvaarmaatschappijen die 
betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet 
bekend is op het ogenblik van de boeking wordt de naam vermeld 
van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. 
De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt 
u meegedeeld bij de voorreisvergadering. Indien zich naderhand 
wijzigingen voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in 
elk geval voor de check-in of, als er bij het overstappen op een aan-
sluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.
16.6 / De vluchten worden in regel uitgevoerd door de luchtvaart-
maatschappijen SN Brussels Airlines, TAP, Turkish Airlines, SAS, TUI, 
… . Deze lijst is niet limitatief.
16.7 / De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
het goede verloop van de excursies die de reiziger op bijvoorbeeld 
vrije uren of dagen bij derden en op eigen houtje bestelt en die dus 
niet in het programma zijn inbegrepen of voorzien.
16.8 / Hobo Reizen noch reisleider zijn aansprakelijk voor een even-
tuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens 
het door de reiziger niet naleven van de plaatselijke wetten en 
voorschriften van een land of streek.
16.9 / De reiziger zorgt ervoor dat hij een reisbijstandsverzekering 
heeft afgesloten aangepast aan zijn persoon en de gekozen reis.

ARTIKEL 17: MINIMUM AANTAL DEELNEMERS
Het minimum aantal deelnemers op elke reis is vastgesteld op acht 
betalende reizigers. Indien dit minimum niet wordt gehaald behoudt 
Hobo reizen zich het recht voor de reis te annuleren tot 15 kalender-
dagen voor de vertrekdatum. In dergelijk geval kan de reiziger geen 
aanspraak maken op schadeloosstelling.

ARTIKEL 18: PRIJZEN BROCHURE
Van zodra de nieuwe brochure 2019 verschijnt en beschikbaar is 
vervallen de prijzen van de brochure 2018.

ARTIKEL 19: AANVAARDING
Door inschrijving op een reis van deze brochure verklaart de reiziger 
zich akkoord met de voormelde algemene en bijzondere reisvoor-
waarden en bevestigt hij ook deze ontvangen te hebben vooraf-
gaandelijk aan het opstellen van de reisovereenkomst.

Bijzondere voorwaarden hobo reizen

41



w
w

w
.h

ob
or

ei
ze

n.
be

2	Schotland

2	Ierland

2	Faroer Eilanden

2	Ijsland

2	De Baltische Staten

2	Georgië –  Armenië

2	Polen

2	Bulgarije

2	Griekenland

2	Albanië

2	Slovenië

2	Portugal

Bondgenotenlaan 165 | 3000 Leuven
travel@hoboreizen.be | www.hoboreizen.be
tel. 016 20 80 47

2	Moskou – St Petersburg


