
Lees ook
Kiezen is ook genieten

Hobo reisleider aan 
het woord

Fotoreisleider aan 
het woord

Hobo reizigers aan 
het woord

→

→

→

→

Kleine groepen van 10 tot 16 personen

Wonderweg onderweg

2022-2023
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↑  Zonsondergang in Damaraland, Namibië

←  Coverfoto: © Shutterstock

↓ Quetzal in het regenwoud van Costa Rica

↓ De vlottende schrijn van Itsukushima op Miyajima-eiland, Japan

Intro

Wonderweg onderweg

Beste wereldreiziger

Life is what happens to you while you're busy making other plans. Nooit werd 
dit gezegde meer bewaarheid dan in maart 2020. De inkt van onze brochure 
was nauwelijks droog toen het onmogelijke werkelijkheid werd. Van de ene op 
de andere dag stopte de wereld met draaien. Grenzen gingen potdicht. Zelfs 
essentiële verplaatsingen werden amper gedoogd.

Gelukkig liggen die donkere dagen achter ons. Onze leefwereld is opnieuw wat 
groter geworden. We kunnen zelfs weer onbekommerd een reis boeken. 

Toch zal reizen na corona anders zijn dan 
voorheen. In de toekomst zullen we wellicht 
bewuster gaan reizen. Snacktrips – of veel 
korte vliegtuigreizen in één jaar – zullen 
minder aantrekkelijk worden. Slow Travel zal 
dan weer aan belang winnen. Reizen waarbij 
je intense aandacht besteedt aan de plek waar je bent. 

Bij Hobo deden we al aan Slow Travel, lang voor de trendwatchers deze term 
bedachten. Hoe noem je anders het reizen in kleine groepen waarbij we 
gebruikmaken van de diensten van lokale gidsen? Zijn zij niet het best geplaatst 
om ons in te wijden in hun lokale cultuur? Op die manier krijgen ze ook de kans 
om eerlijk hun brood te verdienen. De Hobo-bussen reden altijd al met een wijde 
boog om al die all inclusive verblijven in luxeresorts heen, want zo ver weg van de 
realiteit. 

De weg naar duurzaamheid bestaat uit kleine stappen. Voor het eerst in bijna 
twintig jaar is onze brochure dunner geworden. Voortaan ontvangt u van ons een 
aantrekkelijk en overzichtelijk reismagazine. Detailinformatie over onze reizen 
vind je uitgebreider dan ooit op onze website. 

Hoboreizen.be: jouw digitale snelweg naar een onvergetelijke wereldreis!

Dirk | Tine | Adry

“Detailinformatie over onze reizen vind je 
uitgebreider dan ooit op onze website”
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↓ Gebedsvlaggen, Tibet

www.hoboreizen.be

Alle info

Bestemmingen

HOBO reizen  
2022-2023

	 Midden-Oosten	 6
• • Jordanië
• • Dubai (wereldexpo) ·  

Abu Dhabi
• • Oman (met verlenging 

Dubai)
• • Saoedi-Arabië

 Noord-Amerika	 9
• • Canada Westkust
• • Canada Oostkust
• • Alaska
• • USA Westkust
• • USA Zuidwest

 Midden-Amerika 12 
• • Mexico
• • Guatemala · Honduras
• • Costa Rica
• • Panama
• • Cuba

 Zuid-Amerika 18
• • Brazilië
• • Suriname
• • Peru
• • Colombia
• • Bolivië
• • Ecuador
• • Argentinië
• • Chili
• • Argentinië · Chili 

(Patagonië)

 Azië 26
• • Japan
• • India, Rajasthan
• • Zuid-India
• • India, Ladakh
• • Sri Lanka
• • Darjeerling · Sikkim · 

Bhutan
• • Nepal
• • Tibet
• • Borneo
• • Bali · Java · Sulawesi
• • Vietnam (met verlenging 

Cambodja) 
• • Laos · Cambodja
• • China
• • China (authentiek)
• • Taiwan · Zuid-Korea
• • Noord-Korea
• • Iran
• • Armenië · Georgië
• • Azerbeidzjan
• • Mongolië
• • Kirgizstan · Oezbekistan
• • Kazachstan

 Afrika 40
• • Zuid-Afrika
• • Namibië
• • Botswana · Zambia · 

Zimbabwe · Namibië
• • Oeganda
• • Kenia · Tanzania
• • Zuid-Ethiopië
• • Madagaskar
• • La Réunion
• • Marokko

 Oceanië 48
• • Australië
• • Nieuw-Zeeland

 Europa 51
• • IJsland
• • Faeröer Eilanden
• • Baltische Staten 

(met verlenging 
Sint- Petersburg/Moskou)

• • Finland
• • Polen
• • Albanië
• • Griekenland
• • Slovenië
• • Bosnië-Herzegovina · 

Montenegro
• • Bulgarije
• • Corsica
• • Malta
• • Sicilië
• • Cyprus
• • Napels (Citytrip)
• • Ierland
• • Zuid-Engeland & Cornwall
• • Wales
• • Schotland
• • Portugal
• • Spanje, Extremadura
• • Spanje, Andalusië

 Fotoreizen 61
• • IJsland, het onbekende 

noordoosten
• • IJsland, het woeste 

binnenland
• • IJsland, winterreis
• • Finland
• • Groenland
• • Mongolië

↓

↓

↓

↓

↓ ↓

↓

↓

↓
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Begeleide wereldreizen

4
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↑  Reizen is altijd veilig door de betrouwbare kennis van ervaren gidsen

←  Mannelijke fregatvogel 
op de Galapagoseilanden, 
Ecuador Volg ons ook op social media! www.hoboreizen.be

Besluit je mee te gaan met 
Hobo Reizen op een begeleide 
groepsreis? Dan boek je een 
onvergetelijke reiservaring 
waarin je de prachtigste plekken 
ter wereld ziet. Je proeft van de 
lokale cultuur, krijgt interessante 
uitleg, smaakt de lokale 
keuken, vertoeft in sfeervolle 
accommodaties én ontmoet de 
meest aangename reisgenoten. 

Je medereizigers leer je trouwens 
grondig kennen omdat je op 
stap bent in kleine groepen van 
maximaal zestien personen. 
Je reis verloopt daardoor een 
pak rustiger, je verliest minder 
tijd, komt terecht in gezellige en 
kleinere accommodaties en leert 
de lokale bevolking kennen.

Met onze 33 jaar ervaring weten 
we als geen ander hoe we je een 
kwaliteitsvolle groepsreis kunnen 
aanbieden. 

Hobo Reizen biedt je complete 
pakketten aan, alles in één. Bij ons 
geen financiële verrassingen 
in de vorm van peperdure extra 
excursies. Je weet op voorhand 
exact hoeveel de reis je zal kosten.

Onze bestemmingen screenen we 
grondig op comfort en veiligheid. 
Onze reisbegeleiders selecteren 
we dan weer op kennis, ervaring 
en betrokkenheid. Elk van 
hen kent de aardrijkskunde 
van je reisbestemming op zijn 
duimpje, heeft weet van de lokale 
gebruiken, geschiedenis en 
gastronomie. En misschien nog 

belangrijker, elk van hen beschikt 
over de gave van het woord en het 
talent om te organiseren en te 
luisteren.

Als klant van Hobo Reizen ben je 
geen nummer. Jou zo persoonlijk 
mogelijk begeleiden, dat is wat we 
willen. Jouw groepsreis moet in 
één woord fantastisch zijn. Voor 
minder doen we het niet. 

→ Volledigheid → Betrouwbaarheid → Ervaren betrokken reisleiders  
→ Comfort → Veiligheid → Reizen op maat → De klant is geen nummer

Vertrouw op een ervaren gids

Over ons

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

OPENINGSUREN
Maandag t.e.m. vrijdag
van 10u - 12u30, 14u - 17u
Zaterdag en zondag: gesloten
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↑  Jerash, één van de mooist bewaarde 
Romeinse steden, Jordanië

↑  Ingang van de stad Petra, Jordanië

1

2

1

4

3

www.hoboreizen.be/
middenoosten

Alle info

Midden-Oosten

Magisch Midden-Oosten

Jordanië
Hemels natuurschoon. In de 
Wadi Rumwoestijn verzamelde 
Lawrence van Arabië zijn troepen 
om Aqaba te bevrijden. Hij stond 
perplex van het onmetelijke en 
goddelijke natuurschoon. Maar de 
mens kan de natuur ook overtreffen. 
Petra is de allermooiste antieke 
bezienswaardigheid van het Midden-
Oosten: met hamer en beitel hakten 
de Nabateeërs deze stad uit de 
honderden meters hoge roze-rode 
rotsen. En dan moet je nog Jerash 
zien, de best bewaarde Romeinse 
site buiten Italië. Voor liefhebbers 
van schoonheid!  

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
02 april 2022 € 2.350 [A]
09 april 2022 € 2.350 [A]
17 september 2022 € 2.400 [A]
09 oktober 2022 € 2.400 [A]
30 oktober 2022 € 2.400 [A]
01 april 2023 € 2.450 [B]
08 april 2023 € 2.450 [B]
[A] Toeslag single € 470
[B] Toeslag single € 490
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↑  Burj Khalifa 830 meter hoog, Dubai ↑  Vuurtoren en traditionele boot  
in de baai van Sur, Oman

↑  De archeologische site Hegra,  
Saoedi-Arabië

← Expo 2020: de wereldtentoonstelling in Dubai

← Duurzaamheidspaviljoen Expo 2020, Dubai

2 3 4

Midden-Oosten

Dubai (wereldexpo) · 
Abu Dhabi
Wereldtentoonstelling, futurisme 
en	woestijn.	Dubai organiseert 
als eerste Arabische land de 
wereldtentoonstelling met als thema 
‘Connecting Minds, Creating the 
Future’. Na twee dagen rondzwerven 
op de tentoonstelling maak je 
kennis met het oude en het nieuwe, 
futuristische Dubai.  
In Abu Dhabi krijg je als hoogte
punten het Louvre-museum en 
de indrukwekkende Sheikh Zayed 
Grand Moskee. Een jeepsafari in de 
woestijn maakt de reis helemaal af.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
7 dagen / 6 nachten
Afreisdata  Prijs 
05 februari 2022 € 2.050 [A]
19 februari 2022 € 2.050 [A]
05 maart 2022 € 2.050 [A]
12 maart 2022 € 2.050 [A]
[A] Toeslag single € 490

Oman   
(+ verlenging Dubai)
Het natuurwonder Oman. Wie 
kent niet de zandgolven tot aan de 
horizon van de Wahibawoestijn? Bij 
zonsondergang lichten ze op in vijftig 
tinten oranje. Aan de Indische Oceaan 
ga je in het holst van de nacht met je 
zaklamp op zoek naar de reusachtige 
zeeschildpadden die naarstig kuilen 
graven en eieren leggen. Daarna volgt 
de Jebel Shams, met 3009 meter de 
hoogste berg van het Hadjargebergte. 
Je zal versteld staan van de 
spectaculair kliffen. Tiens, ligt de Grand 
Canyon niet in de Verenigde Staten?

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
9 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
12 februari 2022 € 2.700 [A]
26 februari 2022 € 2.750 [A]
19 maart 2022 € 2.750 [A]
02 april 2022 € 2.750 [A]
24 september 2022 € 2.800 [B]
29 oktober 2022 € 2.800 [B]
19 november 2022 € 2.800 [B]
11 februari 2023 € 2.850 [B]
28 februari 2023 € 2.850 [B]
18 maart 2023 € 2.850 [B]
01 april 2023 € 2.850 [B]
[A] Toeslag single € 500
[B] Toeslag single € 550

Verlenging Dubai
  € 790 [A]
[A] Toeslag single € 250

Saoedi-Arabië
Voorbij	de	laatste	grens.	Het land 
bleef lang potdicht voor Westerse 
toeristen, maar nu kunnen Belgen 
eindelijk een toeristenvisum 
krijgen. Op het programma: Mada’in 
Saleh (Hegra) waar de Nabateeërs 
tweeduizend jaar geleden 
81 graftombes in de rotsen uithakten. 
Dan volgt Al ‘Ula, 800 opeengepakte 
lemen huizen van meer dan 
tweeduizend jaar oud, de krater 
Al Wahba, de oude binnensteden 
van Jeddah en Riyadh, de Bijbelse 
site Dedan, de indrukwekkende 
rotstekeningen van Jubbah en de 
oude ommuurde stad Al Dir’iyah, 
eerste hoofdstad van het koninkrijk.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
11 dagen / 8 nachten
Afreisdata  Prijs 
10 maart 2022 € 4.150 [A]
24 maart 2022 € 4.150 [A]
22 september 2022 € 4.250 [A]
27 oktober 2022 € 4.250 [A]
03 november 2022 € 4.250 [A]
09 maart 2023 € 4.300 [A]
23 maart 2023 € 4.300 [A]
[A] Toeslag single € 690
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Heb jij de reiskriebels ook te pakken? Wij alvast 
wel. We hebben het een beetje gehad met dat 
binnen blijven en nu en dan even de benen 
strekken in het bos om de hoek. We zijn weer toe 
aan meer avontuur, ontspanning en quality time. 
En als het even kan iets verder weg. 
Je hebt het Hobo Reizen-magazine in handen. 
Dan merk je zeker en vast dat we ons aanbod in 
een moderner jasje hebben gestopt. We hebben 
ons reismagazine dunner, overzichtelijker 
én aantrekkelijker gemaakt. Wat hetzelfde 
is gebleven? De boeiende reistips naar de 
allermooiste bestemmingen geïllustreerd met de 
meest prachtige en zinnenstrelende beelden. 

Met dit magazine willen we je niet alleen 
inspireren voor je volgende reis. We willen dat je 
nog meer dan anders geniet bij het kiezen ervan. 
Wat niets is moeilijker dan keuzes maken, en dat 
geldt zeker voor reizen. Je kan werkelijk overal 
heen, van oost naar west, van zuid naar noord, 
je kan zelfs beslissen in het midden te landen. 
We helpen	je	graag	bij	je	keuze.
Laat het kiezen van je reis vooral genieten 
worden. Blader even door dit magazine en laat je 
verrassen. Maakt een bestemming je enthousiast? 
Neem dan contact op met Hobo Reizen. Voor jou 
aan de slag te gaan, doet ons dan weer dubbel 
genieten. 

Tip

Kiezen is ook genieten 

8
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↑  Bizons in Yellowstone NP, USA ↑  Niagarawaterval, Canada

←  Zicht op Waterton Lake, Canada

1

2

2

1

www.hoboreizen.be/
noord-amerika

Alle info

Noord-Amerika

De magnifieke natuur en 
innemende steden van Canada

Canada Oostkust
‘Ça a d’allure!’ Québec, Ottawa, 
Montréal en Toronto mag je 
gerust op het lijstje van de meest 
romantische, statige, veelzijdige en 
kosmopolitische steden ter wereld 
plaatsen. Daarnaast heeft deze kant 
van Canada ook fantastische natuur: 
de donderende Niagara Falls, de 
woeste kliffen van Rocher-Percé, 
het schilderachtige berglandschap 
van Charlevoix, het schiereiland 
Gaspé — een natuurparadijs met 
mooie vissershavens — en de brede, 
majestueuze St Laurent-rivier. 
Moeder Aarde op haar paasbest.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
17 juli 2022 € 3.950 [A]
07 augustus 2022 € 3.950 [A]
11 september 2022 € 3.950 [A]
[A] Toeslag single € 790

Canada Westkust
Verwachte en onverwachte 
ontmoetingen. Je verkent de 
nationale parken Grand Teton en 
Yellowstone met The Old Faithfull-
geiser, die stipt op tijd stoom 
afblaast. Je geniet van de granieten 
grandeur van The Rocky Mountains 
en de merenpracht van Peyto, Bow, 
Waterton en Louise. Je bezoekt 
Vancouver, één van de mooiste 
steden ter wereld, en toert met de 
sneeuwmobiel op de ijsvelden van 
Columbia. En bestaat er een mooiere 
vakantieherinnering dan een plotse 
ontmoeting met een bruine beer, 
een buffel of een eland? 

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
20 dagen / 18 nachten
Afreisdata  Prijs 
04 juni 2022 € 4.750 [A]
25 juni 2022 € 5.190 [A]
02 juli 2022 € 5.250 [A]
23 juli 2022 € 5.250 [A]
13 augustus 2022 € 5.250 [A]
[A] Toeslag single € 920

9
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↑  Grizzlyberen bij Brooks Falls, Alaska

5

3

4

3

www.hoboreizen.be/
noord-amerika

Alle info

Noord-Amerika

Onvergetelijke 
Verenigde Staten

Alaska
Onverdorven wildernis. In 1867 
kocht de VS deze uithoek van de 
wereld voor 7,2 miljoen dollar van 
de bijna bankroete Russen. Zeer 
tegen haar zin ging het Congres 
akkoord met de deal. Maar daarna 
begon men de schatten van deze 
ruige regio te ontdekken: eerst 
de dierenrijkdom met walvissen, 
zalmen, grizzly’s en de Amerikaanse 
zeearend. Maar men vond ook goud: 
de ‘frontier towns’ zijn er nu de stille 
 getuige van. Een reis langs prachtige 
fjorden en gletsjers en wie weet een 
ontmoeting met een grizzly.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
17 dagen / 15 nachten
Afreisdata  Prijs 
03 juli 2022 € 5.300 [A]
10 juli 2022 € 5.300 [A]
[A] Toeslag single € 980

10
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↑  De kabeltram in San-Fransisco, USA↑  Rotspaleis in Mesa Verde, USA

←  Arches NP, USA

54

Noord-Amerika

USA Zuidwest
Vijftig	tinten	rood	in	de	Canyon-
lands: meer dan 1.300 vierkante 
kilometer kloven, tafelbergen en 
grillige rotsformaties. Nog op het 
programma staan indrukwekkende 
parken zoals het Rocky Mountain 
National Park, Mesa Verde National 
Park, Black Canyon of the Gunnison 
National Park en het Arches National 
Park met niet minder dan 2.000 
natuurlijke bogen. Nog meer? 
De rotswoningen van de Anazasi, 
de dinosaurusfossielen van het 
Dinosaur National Park, de Trail 
Ridge Road, de mooiste weg van 
de VS en de Valley of the Gods, dat 
andere Monument Valley.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
04 juni 2022 € 3.900 [A]
02 juli 2022 € 3.900 [A]
06 augustus 2022 € 3.900 [A]
[A] Toeslag single € 750

USA Westkust
Best of the West! De iconische 
steden Los Angeles, San Francisco, 
San Diego en de casinostad Las 
Vegas zijn natuurlijk toeristische 
toppers. Maar hoofddoel van deze 
reis zijn de vele prachtige nationale 
parken. Yosemite met zijn immense 
granietwanden en monumentale 
sequoias, Bryce Canyon met 
zijn grillige, bijna buitenaardse 
rotsformaties, de immense kloof 
van de Grand Canyon, de monolieten 
van Monument Valley, de eindeloze 
schoonheid van het bloedhete Death 
Valley... Ervaringen die een leven 
lang meegaan.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
19 dagen / 17 nachten
Afreisdata  Prijs 
07 mei 2022 € 4.400 [A]
04 juni 2022 € 4.400 [A]
02 juli 2022 € 4.700 [B]
30 juli 2022 € 4.700 [B]
20 augustus 2022 € 4.700 [B]
[A] Toeslag single € 860
[B] Toeslag single € 890
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↑  San Cristobal de las Casas, Mexico

→  Teotihuacan, Mexico

1

Midden-Amerika

Magnifieke Mayacultuur

Mexico
De wondere wereld van de 
Maya’s,	Zapoteken	en	Tolteken.	
De Mexicaanse romancier Octavia 
Paz schreef: ‘Tijdens de fiëstas fluit, 
joelt en zingt de anders zo zwijgzame 
Mexicaan. Zijn ziel ontladend, stijgt 
zijn geschreeuw als een raket op 
naar de hemel, ontploft daar en 
stort neer, gouden vonken achter 
zich aan slepend.’ Menig reiziger 
herkent dit na het bezoek aan Mexico 
City — de grootste stad ter wereld —, 
de spectaculaire Sumiderocanyon, 
de koloniale pareltjes San Cristobal 
de las Casas en nog heel veel meer.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
03 april 2022 € 4.135 [A]
10 juli 2022 € 4.135 [A]
16 oktober 2022 € 4.135 [A]
13 november 2022 € 4.135 [A]
02 april 2023 € 4.135 [A]
[A] Toeslag single € 650
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↑  Feest voor Santo-Tomas  
in Chichicastenango, Guatemala

2

2

1

www.hoboreizen.be/
midden-amerika

Alle info

Midden-Amerika 

Guatemala · Honduras
In	het	spoor	van	de	Maya’s.	
De Maya’s waren getalenteerd, 
met straffe architecten, pientere 
wiskundigen, creatieve kunstenaars 
en vooruitstrevende astronomen. 
Maar van de ene op de andere 
dag verdween hun beschaving. 
Wat overblijft zijn de majestueuze 
tempelcomplexen in de jungle. 
Je bezoekt maar liefst vier zo’n 
Unesco-werelderfgoedsites. 
Daarnaast ga je naar de kleurrijke 
marktjes van Chichi castenango, 
maak je een boottocht tussen 
imposante vulkanen op het 
helderblauwe meer van Atitlan 
en beklim je de prachtige 
Pacayavulkaan.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
14 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
20 januari 2022 € 3.650 [A]
17 februari 2022 € 3.650 [A]
07 april 2022 € 3.650 [A]
07 juli 2022 € 3.800 [B]
20 oktober 2022 € 3.750 [B]
17 november 2022 € 3.750 [B]
19 januari 2023 € 3.800 [B]
16 februari 2023 € 3.800 [B]
06 april 2023 € 3.800 [B]
[A] Toeslag single € 420
[B] Toeslag single € 450

13
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↑  Kleurrijke boomkikkers uit het regenwoud, 
Costa Rica

↑  Zwavelborsttoekan, Panama

→  Tweevingerige luiaard, Panama

3 4

Natuurparels aan de 
wereldkroon

Midden-Amerika

Panama
Het kanaal en véél, véél meer. 
Natuurlijk bezoek je het vernieuwde 
en indrukwekkende kanaal dat 
schepen van maar liefst 366 meter 
lang kan verwerken. Maar je gaat 
ook naar Panama-City, dat de de 
vergelijking met New York of Miami 
best kan doorstaan. Maak kennis 
met het koloniaal erfgoed, de zee-
schildpadden op Isla Cana, Boquete 
— een ‘Zwitsers bergdorp’ omringd 
door prachtige junglewouden en 
vulkanen — en Bocas del Toro, een 
paradijs voor de liefhebbers van 
gifkikkers, tropische jungle en 
mooie koraalriffen.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
11 januari 2022 € 4.300 [A]
01 februari 2022 € 4.300 [A]
01 maart 2022 € 4.300 [A]
04 oktober 2022 € 4.300 [B]
01 november 2022 € 4.300 [B]
10 januari 2023 € 4.350 [B]
31 januari 2023 € 4.350 [B]
28 februari 2023 € 4.350 [B]
[A] Toeslag single € 590
[B] Toeslag single € 600

Costa Rica
Natuurpracht in Centraal-Amerika.  
Dit land is gezegend met maar 
liefst twaalf verschillende klimaat-
zones, telkens met een eigen, 
ongeëvenaarde flora en fauna. 
Tussen de tropische stranden vind 
je groene heuvellandschappen, 
nevelwouden, regenwouden, 
vulkanen en heetwaterbronnen. 
Je bezoekt de mooiste 
nationale parken Tortuguero, 
Monteverde en Manuel Antonio. 
Je wandelt op hangbruggen in de 
boomtoppen, bezoekt de grootste 
mangrovegebieden van Midden-
Amerika en maakt een boottocht 
naar dolfijnen en walvissen.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
23 januari 2022 € 4.550 [A]
13 februari 2022 € 4.550 [A]
06 maart 2022 € 4.550 [A]
23 oktober 2022 € 4.550 [B]
20 november 2022 € 4.550 [B]
22 januari 2023 € 4.600 [C]
12 februari 2023 € 4.600 [C]
05 maart 2023 € 4.600 [C]
[A] Toeslag single € 990
[B] Toeslag single € 995
[C] Toeslag single € 1.020
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↑  De beste sigaren vind je in Havana, Cuba

↑  De kathedraal in Santiago de Cuba, Cuba

↑  Havana, Cuba

↓  Trinidad, Cuba

3
4

5

5

www.hoboreizen.be/
midden-amerika

Alle info

Het echte Cuba, 
onvervalst

Midden-Amerika 

Cuba
Sigaren, salsa, rum, cultuur en 
natuur. Laat je verrassen door 
de authenticiteit van Cuba en de 
uiterst vriendelijke en gastvrije 
Cubanen. Oud Havana, Santiago 
de Cuba, Trinidad en Cienfuegos 
zijn ware openluchtmusea van de 
koloniale tijd. Maak een rit met een 
Amerikaanse oldtimer. Probeer 
niet te verdwalen in het doolhof 
aan straatjes van Camagüe. Ervaar 
op elke straathoek de rumba- en 
salsamuziek en -dans. En voor 
ongerept regenwoud en de idyllische 
stranden moet je in het paradijselijke 
Humboldt National Park zijn.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
14 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
04 april 2022 € 3.940 [A]
13 november 2022 € 3.990 [B]
[A] Toeslag single € 400
[A] Toeslag single € 420
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Interview

Ann: “Reizen en leren hebben me altijd geboeid. Ik volgde 
daarom de CVO-opleiding om internationaal reisleider 
te worden, een initiatief van Toerisme Vlaanderen om de 
kwaliteit van reisleiders te optimaliseren. In die opleiding 
leerde ik over geschiedenis, kunstgeschiedenis en 
aardrijkskunde. Voor mijn stage kwam ik bij Hobo Reizen 
terecht en ik ben daar niet meer weggegaan. Eerlijk? 
Werken als reisleider voor Hobo Reizen is ideaal voor 
iemand met mijn persoonlijkheid. Ik ben leergierig, 
nieuwsgierig en sta altijd open voor nieuwe kennis.”

Je hebt al verschillende reizen begeleid, merk ik. 
Waar haal je al die kennis vandaan?

Ann: “Ik heb al reizen begeleid in Zuid-Amerika, Azië 
en Europa. Staat er een groepsreis op het programma, 
dan lees ik ongeveer alles wat ik over dat land of die 
streek te pakken krijg. En ik kan zo genieten van die 
voorbereiding. Passief lezen kan ik dat niet echt noemen, 
want ik weet dat ik die kennis zal moeten activeren. 
Dat ik de informatie die ik lees op een enthousiaste 
en uitnodigende manier aan een groep zal moeten 
overbrengen. Dat is altijd een hele uitdaging, maar het 
lukt iedere keer wonderwel. Tussen de reisbegeleiders 
van Hobo heerst er ook veel solidariteit. Wanneer ik 
informatie vraag aan een collega die een reis eerder 
heeft gedaan, word ik meteen geholpen met plannetjes, 
documentatie, boeken, nota’s… Dat komt de kwaliteit van 
de reis zeker ten goede.” 

Heb ik het goed dat met mensen kunnen omgaan 
een van de basisvereisten is van een goede 
reisbegeleider?

Ann: “Dat is zeker zo. Je kennis op een goede manier 
kunnen overbrengen is één zaak, goed omgaan met de 
mensen in de groep is een andere. Ik vind het geweldig 
als ik een bepaald dynamisme in de groep zie ontstaan. 
Als ik opeens merk dat mensen die elkaar voordien totaal 
niet kenden, elkaar spontaan beginnen te helpen op 
moeilijke punten. Ik geef even een voorbeeld. Tijdens een 
reis in Peru was een deel van de groep op een dag heel 
ziek. De volgende dag gingen we toch op pad voor een 
wandeling en het was werkelijk hartverwarmend om te 
zien hoe de groepsleden elkaar de helling op hielpen.” 

Hoe zou je de reizen van Hobo beschrijven aan een 
geïnteresseerde?

Ann: “Hobo biedt mooie culturele reizen aan met veel 
comfort en elk programma is goed overdacht. Het 
Hobo-kantoor doktert het programma altijd uit samen 
met een lokaal reisbureau, maar herwerkt en bewerkt 
het in functie van de Hobo-reiziger. En altijd opnieuw 
ligt de nadruk op een mooi uitgewerkt, cultureel en 
gevarieerd programma op maat. Met een ruime mate aan 
comfort, goede lokale gidsen, mooie hotels, lekker eten… 
Het programma zit werkelijk perfect in elkaar voor een 
groep tot 16 personen. Hobo steekt van elke ervaring ook 
zaken op, zodat de reizen steeds beter worden. Op het 
eind van de reis schrijf ik altijd een verslag en ik merk 
dat mijn opmerkingen gelezen en opgevolgd worden. 
Dat vind ik enorm belangrijk, want dat komt de kwaliteit 
van de toekomstige reizen alleen maar ten goede.” 

“Ik wil dat de reiziger die westerse bril 
afzet en écht kennismaakt met 
de cultuur ter plaatse.” 

Hobo reisleider  
aan het woord Ann

Ann vult haar job als oogarts tweemaal per jaar aan als reisbegeleider voor 
Hobo Reizen. Het lijkt me een mooie openingsvraag om even te peilen naar de 
reden daarvan. 

16



Interview

Mag ik even polsen naar je favoriete reis? 

Ann: “Dat is moeilijk want ik ben breed geïnteresseerd 
en elke bestemming heeft zijn unieke eigenschappen. 
Zuid-Amerika heeft zeker mijn hart gestolen, maar 
ook India is zeer mooi. Bovendien zal ik nog andere 
bestemmingen ontdekken in de toekomst. Het is de kunst 
als reisleider de reiziger te laten kennismaken met de 
cultuur ter plaatse, hem of haar de kans te geven die 
cultuur te beleven en te waarderen met meer dan enkel 
die westerse bril op. Als dat lukt, is dat gewoon hemels. 
Ik illustreer even met een voorbeeld. Ooit was er een 
dame mee op groepsreis naar India die in het begin 
heel bang was van wat haar te wachten stond. Ze kende 
de verhalen over de drukte, de warmte, de armoede, 
de chaos …. De eerste dagen waren heel spannend. 
Maar ergens midden in de reis kwam ze op me toe, gaf 
me een spontane dikke knuffel en bedankte me dat ik 
haar het land écht had leren kennen. Dat vond ik een 
fantastisch moment. En daarom doe ik het.”

Ann

17
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↑  Foz do Iguaçu, Brazilië

↑  Pantanal, Brazilië

↓ De jaguar is de koning van de Pantanal, Brazilië

1

Zuid-Amerika

Landen als 
smeltkroezen

Brazilië
500	jaar	natuur	en	cultuur.	Brazilië 
is niet alleen het grootste land van 
Zuid-Amerika, maar ook het meest 
indrukwekkende. De watervallen 
van Iguaçu, de barokke pracht van 
de Minas Gerais, het natuurwonder 
van de Pantanal wisselen af met 
met het spetterende Rio de Janeiro, 
de Afrikaanse roots van Brazilië in 
Salvador de Bahia, koloniale steden, 
historische gebouwen en een 
enorme variëteit aan culturen, met 
als muzikale getuigen de samba en 
lambada.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
01 april 2022 € 5.100 [A]
08 juli 2022 € 5.100 [A]
30 september 2022 € 5.100 [A]
11 november 2022 € 5.100 [A]
[A] Toeslag single € 500
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↑  Doodshoofdaapje, Suriname

↑  De snelste manier om het regenwoud te 
ontdekken, Suriname

↓ Nieuw Amsterdam, Suriname

2

2

1

www.hoboreizen.be/
zuid-amerika

Alle info

Zuid-Amerika

Suriname
Smeltkroes van culturen, 
overweldigende natuur. 
Het vroegere Nederlands Guyana 
stond lang geleden bekend als 
de wilde kust. Hier spreekt men 
trouwens nog steeds Nederlands! 
Laat je bekoren door de koloniale 
houten gebouwen van de stad 
Paramaribo, het tropische 
regenwoud en de grote rivieren. 
Maak kennis met de lokale 
Maronbevolking, afstammelingen van 
de weggelopen slaven. Als kers op de 
taart bezoeken we in Frans Guyana 
de raketlanceerbasis van de ESA in 
Kourou en de Papillongevangenis.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
14 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
06 februari 2022 € 3.600 [A]
06 maart 2022 € 3.600 [A]
07 augustus 2022 € 3.600 [A]
04 september 2022 € 3.600 [A]
23 oktober 2022 € 3.600 [A]
05 februari 2023 € 3.650 [B]
05 maart 2023 € 3.650 [B]
[A] Toeslag single € 600
[B] Toeslag single € 620
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↑  Graftombes van de Heren van Sipan, Peru

↑  De Candelabro langs de kust van Peru

↑  Het plattelandsleven zit  
er vol kleur, Colombia

3 4

Zuid-Amerika

De Andes, ruggengraat van een continent

Colombia
Colombiaans magisch-realisme. 
Treed in de voetsporen van Zorro, 
de schrijver Gabriel Marquez en 
Christoffel Columbus die zijn naam 
aan dit land gaf. Maak kennis met de 
ongelofelijk vriendelijke bevolking. 
Ontdek de schier oneindige 
variatie van het Andesgebergte, 
de precolumbiaanse schatten, 
de pittoreske dorpjes, de groene 
koffievalleien en de idyllische 
stranden. Bezoek Cartagena, 
de mooiste stad van Latijns
Amerika, en San Agustin, de grootste 
archeologische vindplaats.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
21 januari 2022 € 3.990 [A]
04 maart 2022 € 3.990 [A]
15 juli 2022 € 3.990 [A]
05 augustus 2022 € 3.990 [A]
02 september 2022 € 3.990 [A]
18 november 2022 € 3.990 [A]
20 januari 2023 € 3.990 [A]
03 maart 2023 € 3.990 [A]
[A] Toeslag single € 510

Peru
Het	rijk	van	de	Inca’s.	Peru is 
één van Zuid-Amerika’s meest 
authentieke landen. Je bezoekt de 
adembenemende hoogvlaktes van 
het Andesgebergte, de rokende 
vulkanen, het legendarische 
staalblauwe Titicacameer, de 
Colca Canyon — woonplaats van de 
condor — en ontdekt vanuit de lucht 
de imposante geometrische figuren 
van de Nazcacultuur. Hoogtepunten 
zijn — letterlijk en figuurlijk — Machu 
Picchu, naast Cuzco, hoofdstad van 
het Incarijk, en de koninklijke graven 
van Sipan in het noorden.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
18 dagen / 16 nachten
Afreisdata  Prijs 
17 april 2022 € 4.950 [A]
05 juni 2022 € 4.950 [A]
10 juli 2022 € 4.950 [A]
07 augustus 2022 € 4.950 [A]
04 september 2022 € 4.950 [A]
11 september 2022 € 4.950 [A]
18 september 2022 € 4.950 [A]
[A] Toeslag single € 895
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↑  Blauwvoetgenten voeren  
een paringsdans uit, Ecuador

↑  Uyuni zoutvlakte, Bolivië

↓ Flamingo's zijn nopvallende bezoekers van 
de zoutvlaktes, Bolivië

6

6

3 

4

5

5

www.hoboreizen.be/
zuid-amerika

Alle info

Zuid-Amerika

Ecuador
De Highlands en de Galapagos-
eilanden. Wat had je gedacht van 
indrukwekkende besneeuwde 
vulkanen, de hooglanden van de 
Andes en de indianendorpjes met zijn 
kleurrijke markten en kunstenaars? 
Vlieg daarna naar de unieke 
Galapagos eilanden met de meest 
uiteenlopende (en vaak zeldzame) 
dieren als zeeleeuwen, leguanen, 
flamingo’s en reuzenschildpadden. 
Kijk ook niet verbaasd op als je een 
pinguïn voorbij ziet waggelen. Na het 
bezoek begrijp je meteen waarom 
Darwin hier op zijn evolutietheorie 
kwam.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
16 dagen / 14 nachten
Afreisdata  Prijs 
04 maart 2022 € 6.300 [A]
08 juli 2022 € 6.300 [A]
16 september 2022 € 6.300 [A]
28 oktober 2022 € 6.300 [A]
[A] Toeslag single € 1.400

Bolivië
Het hart van de Andes. Door 
de besneeuwde bergtoppen, 
eindeloze savannes en het schier 
ondoordringbaar regenwoud 
lijkt Bolivië het meest gesloten 
land van het continent. Maar 
na de ontmoetingen met de 
hartelijke lokale bevolking denk 
je daar helemaal anders over. 
Je bezoekt de witte stad Sucre 
en de zeshoekige zoutschotsen 
van Salar de Uyuni. Nog op het 
programma: het wereld erfgoed 
in Potosi, de indianen markt van 
Tarabuco, de prachtige 18de eeuwse 
kerkjes van de Missiones en het 
helblauwe Titicacameer, wieg van 
de Incabeschaving.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
17 dagen / 14 nachten
Afreisdata  Prijs 
03 mei 2022 € 4.999 [A]
12 juli 2022 € 4.999 [A]
13 september 2022 € 4.999 [A]
11 oktober 2022 € 4.999 [A]
[A] Toeslag single € 650
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↑  Cerro de los Siete Colores, Argentinië ↑  Het grote zoutmeer Salar de Atacama, Chili
7

7

9

8

8

www.hoboreizen.be/
zuid-amerika

Alle info

Zuid-Amerika

Naar  
het mooiste einde van de wereld

Chili
Het mooie lange land. Chili 
is maar 180 km breed en toch 
wacht je 4.300 km verrassingen! 
De Atacamawoestijn met zijn 
zoutmeren, flamingo’s en op 
vierduizend meter hoog de Tatio 
Geisers. Het ruige en bergachtige 
Torres del Paine, het mooiste 
natuurpark van Zuid-Amerika, 
met door de gure wind uitgesleten 
granieten pilaren die tot ruim 
twee km boven de Patagonische 
steppe uittorenen. Het geïsoleerde 
eiland Chiloe. Maar er is ook veel 
gezelligheid, onder andere in het 
bruisende Santiago.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
16 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
02 april 2022 € 5.480 [A]
22 oktober 2022 € 5.480 [A]
05 november 2022 € 5.480 [A]
[A] Toeslag single € 960

Argentinië
Passionele voltreffer. Denk je bij 
‘Argentijnse cultuur’ automatisch 
aan de tango? Dans, passie, erotiek? 
Klopt! Maar na deze reis denk je aan 
véél meer: het bruisende Buenos 
Aires, het koloniale erfgoed van 
Salta, de machtige watervallen van 
Iguazú, de schilderachtige valleien 
en magische canyons in het noorden, 
de azuurblauwe gletsjers en ijsvelden 
van Patagonië en de laatste halte 
van de wereld, Ushuaia. Nooit 
vergeet je de natuurwonderen in het 
zuidelijkste puntje van dit continent. 

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
17 dagen / 14 nachten
Afreisdata  Prijs 
15 januari 2022 € 5.900 [A]
12 februari 2022 € 5.900 [A]
05 maart 2022 € 5.900 [A]
29 oktober 2022 € 6.000 [A]
05 november 2022 € 6.000 [A]
19 november 2022 € 6.000 [A]
14 januari 2023 € 6.100 [B]
11 februari 2023 € 6.100 [B]
04 maart 2023 € 6.100 [B]
[A] Toeslag single € 860
[B] Toeslag single € 890
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↑  Perito Moreno gletsjer, Argentinië

↑  Torres del Paine natuurpark, Chili

9

Zuid-Amerika

Argentinië · Chili 
(Patagonië)
Imponerende natuurpracht van 
Patagonië. De ultieme bestemming 
van elke rechtgeaarde wereld reiziger 
blijft Ushuaia, de laatste halte van 
de wereld, en Torres del Paine, 
het mooiste natuurpark van Zuid
Amerika. Onderweg de kleurrijke 
flora van Chili, de door de wind 
gegeselde pampa’s van Argentinië, 
de kurkdroge step pes en glooiende 
valleien met de sneeuwbedekte 
Andestoppen op de achtergrond. In 
de lucht de wilde ganzen, spechten, 
ibissen en kieviten — en met wat 
geluk ook arenden en condors. 

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
18 dagen / 15 nachten
Afreisdata  Prijs 
09 januari 2022 € 6.650 [A]
06 februari 2022 € 6.650 [A]
06 maart 2022 € 6.650 [A]
23 oktober 2022 € 6.750 [B]
07 november 2022 € 6.750 [B]
08 januari 2023 € 6.800 [B]
05 februari 2023 € 6.800 [B]
05 maart 2023 € 6.800 [B]
[A] Toeslag single € 990
[C] Toeslag single € 995
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↑  Foto gemaakt tijdens een IJsland fotoreis

Ook aanbod individuele reizen 

Tips

Wil	je	individueel	op	reis? 
Zelf bepalen hoe, wanneer, met 
wie en waarheen je reist? 

Ook dan kan je bij ons terecht. 
We stellen graag je individuele 
droomreis samen, in alle 
periodes en in alle mogelijke 
formules. Roadtrips, actieve 
vakanties, familiereizen in 
Europa, Amerika, Azië, Afrika …. 
The sky is letterlijk the limit. 

Hobo Reizen doet het werk en 
organiseert je vakantie. Telkens 
opnieuw op maat, zoals jij het 
wilt. Jij boekt en geniet in alle 
vrijheid.

24
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↑  De Gouden Tempel in Kyoto, Japan

↑  Een geisha in Tokyo, Japan

↑  Foto gemaakt tijdens een IJsland fotoreis

1

1

www.hoboreizen.be/
azie

Alle info

Azië

Poëtisch Japan

Japan
Pure poëzie. Deze reis is zoals een 
haiku: elk stukje ervan is onmisbaar. 
Of je nu het futuristische Tokyo 
verkent, de Mount Fuji observeert 
of door de feeërieke tuinen van de 
Kenrokuen slentert, altijd en overal 
vind je de grootsheid maar ook de 
onvatbaarheid van Japan terug. 
Ook op het programma: de vlottende 
schrijn van Itsukushima op Miyajima
eiland, de charmante straten en 
de buitengewoon goed bewaarde 
koopmanshuizen van Takayama en 
de tempels, paleizen en tuinen van 
Kyoto.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
14 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
26 maart 2022 € 5.450 [A]
02 april 2022 € 5.450 [A]
7 mei 2022 € 5.450 [A]
09 juli 2022 € 5.200 [A]
22 oktober 2022 € 5.450 [A]
29 oktober 2022 € 5.450 [A]
05 november 2022 € 5.450 [A]
25 maart 2023 € 5.450 [A]
01 april 2023 € 5.450 [A]
[A] Toeslag single € 750
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↑  Meenakshi hindoetempel in Madurai, India↑  Thar woestijn, India ↑  De mooie combinatie van bergen,  
kloosters en gebedsvlaggen, India

↓ Theeceremonie, India

32 4

Azië

Het gigantisch(e) mooie 
India

Rajasthan
Welkom in de wereld van duizend-
en-één-nacht. In Delhi, met zijn 
brede boulevards omzoomd met 
amandelbomen en bougainvilleas, 
start onze feeërieke forten- en 
paleizentocht naar Mandawa, Bikaner 
en Jaisalmer — het lijkt wel een 
zandkasteel voor reuzen. Minstens 
even verbluffend zijn het imposante 
fort van Jodhpur, de barokke 
paleizen van Udaipur en natuurlijk 
de Taj Mahal. Een kamelentocht naar 
de duinen van Sam maakt de reis 
helemaal af. 

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
16 dagen / 14 nachten
Afreisdata  Prijs 
22 januari 2022 € 2.700 [A]
19 februari 2022 € 2.700 [A]
02 april 2022 € 2.750 [A]
22 oktober 2022 € 2.750 [A]
05 november 2022 € 2.850 [B]
(Pushkar Festival)
13 november 2022 € 2.750 [A]
23 december 2022 € 2.850 [B]
21 januari 2023 € 2.750 [A]
18 februari 2023 € 2.750 [A]
01 april 2023 € 2.750 [A]
[A] Toeslag single € 690
[B] Toeslag single € 720

Verlenging Varanasi – Khajuraho
  € 850 [A]
[A] Toeslag single € 250

 

Zuid-India
Tempels en tradities. Keer terug 
in de tijd naar de Dravidische, 
reusachtige complexen, naar Kochi — 
het Venetië van het oosten —, naar 
de overdadig versierde Hoysala 
tempels van Halebid en Belur, 
naar de Meenakshitempel met 
maar liefst 33.000 sculpturen 
en het openluchtmuseum van 
Mahabalipuram. Het natuurlijke 
waterbekken van de backwaters, 
zanderige kuststroken en tropische 
heuvels maken deze streek 
uitzonderlijk, maar het is vooral 
de authentieke leefwijze van de 
gastvrije en kleurrijke bevolking die 
jouw hart zal veroveren.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
16 dagen / 14 nachten
Afreisdata  Prijs 
22 januari 2022 € 2.850 [A]
19 februari 2022 € 2.850 [A]
02 april 2022 € 2.850 [A]
10 september 2022 € 2.850 [A]
22 oktober 2022 € 2.850 [A]
18 november 2022 € 2.850 [A]
23 december 2022 € 2.950 [B]
21 januari 2023 € 2.950 [B]
18 februari 2023 € 2.950 [B]
01 april 2023 € 2.950 [B]
[A] Toeslag single € 720
[B] Toeslag single € 760

Ladakh
Op zoek naar de Gompa’s. Ladakh 
is een van de meest afgelegen 
en geheimzinnige plekken ter 
wereld, met haar kraterachtig 
maanlandschap tegen het decor van 
eeuwig besneeuwde bergtoppen. 
Dit ruige hoogland is het laatste 
toevluchtsoord van de Tibetaanse 
kloostercultuur. Hier vind je de 
Gompa’s of kloosters als arends-
nesten op de toppen van machtige 
pieken. Om deel te kunnen nemen 
aan lokale, klooster festivals passen 
we gewoon het programma aan.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
13 dagen / 11 nachten
Afreisdata  Prijs 
16 juli 2022 € 3.180 [A]
06 augustus 2022 € 3.180 [A]
03 september 2022 € 3.180 [A]
[A] Toeslag single € 620
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↑  Theeplukker, Sri Lanka

↑  Theeplantage Sri Lanka

3

2
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Alle info

Azië

Sri Lanka
Tropische parel in de 
Indische oceaan. In het 
Sanskriet betekent Sri Lanka 
‘eerbiedwaardig schitterend eiland’. 
Dat klopt. Je gaat naar de 2.500 jaar 
oude koningsstad Anaradaphura, 
centrum van het boeddhisme, met 
zijn ontelbare stupa’s en badhuizen, 
je klimt naar het beroemde rotspaleis 
van Sigiriya met zijn verfijnde 
kleurrijke fresco’s van 500 vrouwen 
in vol ornaat. Laat je ook ontroeren 
in het olifantenweeshuis waar 
honderden dieren een thuis vinden 
en maak de reis helemaal af op de 
theeplantages van Nuwara Eliya.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
06 februari 2022 € 3.250 [A]
03 april 2022 € 3.300 [A]
16 juli 2022 € 3.150 [A]
13 augustus 2022 € 3.320 [A]
23 oktober 2022 € 3.150 [A]
20 november 2022 € 3.300 [A]
05 februari 2023 € 3.300 [A]
02 april 2023 € 3.300 [A]
[A] Toeslag single € 630
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↑  Stijlvol in de rij, Bhutan
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Azië

Langs en in de 
imposante Himalaya 

Darjeerling · Sikkim · 
Bhutan
Het dak van de wereld. Door hun 
geïsoleerdheid hebben Sikkim en 
Bhutan een mysterieuze charme. 
Vandaar dat zij ook het laatste 
Shangri La worden genoemd, 
het laatste paradijs. Op deze reis 
geraak je Bhutan binnen en bezoek 
je de dzongs, de strategisch 
gelegen kloosterburchten met hun 
wachttorens, dompel je je onder 
in de sprookjesachtige sfeer van 
de hoofdstad Thimphu en trek je 
helemaal tot aan de voet van de 
Mount Everest. Het bezoek kan 
aangepast worden om deel te 
kunnen nemen aan lokale, klooster-
festivals.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
17 dagen / 15 nachten
Afreisdata  Prijs 
04 maart 2022 € 4.990 [A]
30 maart 2022 € 4.990 [A]
28 september 2022 € 4.990 [A]
22 oktober 2022 € 4.990 [A]
29 oktober 2022 € 4.990 [A]
[A] Toeslag single € 750
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↑  Boeddhistische stupa, Nepal ↑  Gebedsmolens, Tibet

←  De berg Machhapuchare (6997), Nepal

7 8

Azië

Nepal
Hoogtepunten,	letterlijk	en	
figuurlijk.	Nepal ligt te midden 
van de hoogste bergtoppen ter 
wereld, zoals de Mount Everest en 
de Annapurna. Maar in de vallei 
van Kathmandu staan andere 
hoogtepunten: de koningssteden 
bijvoorbeeld. De ene stupa al 
indrukwekkender dan de andere. 
Het Chitwan Nationaal Park zet de 
kroon op deze reis want je komt nu 
eenmaal niet elke dag een Indische 
neushoorn of een Bengaalse tijger 
in de vrije natuur tegen.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
14 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
16 februari 2022 € 3.300 [A]
13 maart 2022 € 3.300 [A]
16 oktober 2022 € 3.400 [A]
30 oktober 2022 € 3.400 [A]
13 november 2022 € 3.400 [A]
15 februari 2023 € 3.400 [A]
12 maart 2023 € 3.400 [A]
[A] Toeslag single € 580

Tibet
Treed binnen in de wereld 
van boeddhisme, karma en 
reïncarnatie. Je ervaart de enorme 
weidsheid van de hoogvlakte waar 
herders met hun kudden yaks 
vaak het enige teken van leven 
zijn. Maar verderop verschijnen 
indrukwekkende monnikenkloosters 
van de Geelmutsen en Roodmutsen 
en het majestueuze Potalapaleis 
van de Dalai Lama in het hart van 
Lhasa. Duizenden bontgekleurde 
gebedsvlaggetjes zullen je toewuiven 
alsof ze je willen verwelkomen. 
Helemaal bijzonder ten slotte is 
het bezoek aan de pandaberen in 
Chengdu.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
30 april 2022 € 4.200 [A]
17 september 2022 € 4.200 [A]
[A] Toeslag single € 540
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↑  Tempelfestival, Bali

↓ De opvallende tongkonans op Sulawesi

↑  De Oeran Oetang is de bekendste inwoner 
van het regenwoud, Borneo

↑  Het regenwoud, een fascinerend  
ecosysteem, Borneo

109

Azië

Gastvrij en zachtaardig 
Zuidoost Azië

Borneo
Orang-oetans en ex-koppen-
snellers. In de quasi-
ondoordringbare jungle ligt het 
wildreservaat Kinabatangan: 
tussen bontgekleurde vlinders, 
neushoornvogels, wilde orchideeën 
en gigantische vleesetende 
bekerplanten zoek je naar de 
merkwaardige neusaap. Orang-
oetans vind je dan weer in de 
reservaten Semenggoh en Sepilok. 
Ook de nationale parken Bako en 
Mulu — een wereld van grotten 
spelonken — zijn bijzonder. 
Tussendoor geniet je van de 
gastvrijheid van de Iban, vroeger 
koppensnellers genoemd.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
12 juli 2022 € 4.600 [A]
13 september 2022 € 4.600 [A]
11 oktober 2022 € 4.600 [A]
[A] Toeslag single € 600

Bali · Java · Sulawesi
Drie edelstenen uit de gordel 
van smaragd. Meer dan 18.000 
eilanden vormen samen Indonesië 
en drie daarvan vormen een niet te 
missen bestemming. In Java staat 
’s werelds grootste boeddhistische 
monument Borobudur te pronken, 
Sulawesi betovert met de oeroude 
begrafenisrituelen van de Toraja’s en 
Bali is waarlijk een paradijs op aarde 
met onder andere de rijke Balinese 
cultuur in Ubud. We wandelen er 
tussen prachtige rijstterrassen. In 
Java maken we een spectaculaire 
wandeling naar de Ijen vulkaan.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
18 dagen / 15 nachten
Afreisdata  Prijs 
12 mei 2022 € 4.420 [A]
07 juli 2022 € 4.420 [A]
04 augustus 2022 € 4.420 [A]
01 september 2022 € 4.420 [A]
22 september 2022 € 4.420 [A]
[A] Toeslag single € 890
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↓  De Rode Dao, Vietnam

↑  Trotse bergvolken verwelkomen  
je graag, Vietnam

↑  Het immense Angkor-Wat, Cambodja
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Alle info

Azië

Laos · Cambodja
De schatten van de Mekong. 
De authentieke en lieve bevolking, de 
diepgelovige boeddhistische cultuur 
en de prachtige natuur maken van 
Laos het meest bekoorlijke land van 
Zuidoost Azië. Je bezoekt Luang 
Prabang, de oude koningsstad, met 
zijn schitterende tempels en het 
voormalige koninklijk paleis, én de 
mysterieuze vlakte der kruiken, én de 
Khongeilanden. Onvergetelijk. Daarna 
ga je naar buurland Cambodja om het 
verbluffende wereldwonder Angkor 
uitgebreid te bezoeken.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
17 dagen / 14 nachten
Afreisdata  Prijs 
20 januari 2022 € 4.300 [A]
17 februari 2022 € 4.300 [A]
31 maart 2022 € 4.350 [A]
14 juli 2022 € 4.350 [B]
27 oktober 2022 € 4.350 [B]
19 januari 2023 € 4.400 [C]
16 februari 2023 € 4.400 [C]
30 maart 2023 € 4.400 [C]
[A] Toeslag single € 720
[B] Toeslag single € 740
[C] Toeslag single € 760

Vietnam (+ verlenging 
Cambodja)
Van Ho Chi Minh naar de 
bergdorpjes	van	Sapa.	Vietnam 
mag je gerust een Aziatisch juweel 
noemen, dat schittert met zijn 
mooie pagodes, Franse koloniale 
architectuur en ruïnes uit de 
Cham-periode. Je maakt kennis met 
de unieke cultuur, spectaculaire 
landschappen en gastvrije bevolking. 
Je brengt een onvergetelijk bezoek 
aan de kleurrijke markt van Cocly, 
My Son — Vietnams belangrijkste 
archeologische site —, de keizerlijke, 
verboden purperen stad Hué, het 
werelderfgoed Hoi An en de tunnels 
van Cu Chi.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
 18 dagen / 15 nachten
Afreisdata  Prijs 
04 maart 2022 € 5.190 [A]
(met verlenging Cambodja)
1 april 2022 € 4.250 [B]
29 juli 2022 € 4.350 [B]
14 oktober 2022 € 4.350 [B]
28 oktober 2022 € 5.260 [A]
(met verlenging Cambodja)
4 november 2022 € 4.350 [B]
03 maart 2023 € 5.300 [C]
(met verlenging Cambodja)
31 maart 2023 € 4.400 [D]
[A] Toeslag single € 1.050
[B] Toeslag single € 900
[C] Toeslag single € 1.060
[D] Toeslag single € 920
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↑  De Chinese muur, hier kan je  
eindeloos kuieren, China

↓  De verboden stad , China

↑  Het terracottaleger met duizenden levensgrote soldaten, China

13

Azië

Gekend en ongekend 
China

China
In de voetsporen van de laatste 
keizer. Voel aan den lijve de vroegere 
grandeur van de ‘Verboden Stad’ 
waar de Ming-keizers resideerden, 
het grootste pagodepaleis ter wereld 
waar je gemakkelijk een halve dag 
kan ronddwalen. Beijing biedt nog 
veel meer zoals de Hemel tempel, 
het Zomerpaleis en natuurlijk de 
beroemde Chinese Muur. Je maakt 
ook een fotogenieke boottocht 
tussen de kalkstenen rotsformaties 
van Guilin, bezoekt het stenen woud 
van Lunan, het terracottaleger 
in Xian en ontdekt de wereldstad 
Shanghai.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
18 dagen / 16 nachten
Afreisdata  Prijs 
27 maart 2022 € 4.390 [A]
08 mei 2022 € 4.490 [B]
10 juli 2022 € 4.500 [B]
11 september 2022 € 4.615 [C]
06 oktober 2022 € 4.640 [D]
[A] Toeslag single € 765
[B] Toeslag single € 780
[C] Toeslag single € 800
[D] Toeslag single € 810
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↓  China's bekendste ambassadeur

↑  Bijzondere huizen in een Hakka dorp, China

↑  Traditionele klederdracht van de Miao, China

14
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Azië

China (authentiek)
De vele andere hoogtepunten van 
China. China is veel meer dan de 
Verboden Stad, de Grote Muur en het 
terracottaleger. In Leshan bezoek 
je het grootste Boeddhabeeld ter 
wereld en in Qingyan de 14de eeuwse 
historische stad. Je gaat naar het 
Wolong Nationaal Park waar liefst 
60% van alle reuzenpanda’s leven. 
Je ontdekt de huizen in de Hakka-
dorpen, gemiddeld 40.000 m2 groot! 
Je ontmoet etnische minderheden, 
zoals de Miao met de subgroepen 
Geija en Langde en de Dong en 
Hakka. Waar mogelijk pik je één van 
hun festivals mee.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
11 april 2022 € 4.990 [A]
17 november 2022 € 5.060 [B]
[A] Toeslag single € 690
[A] Toeslag single € 720
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↑  Traditionele cultuur blijft belangrijk,  
Noord-Korea

↑  Een sprookjeswereld van oude paleizen 
en tempels, Taiwan
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Azië

Het onbekende 
Verre Oosten

Taiwan · Zuid-Korea
Feng shui. Menselijk geluk 
bevorderen door een (goede/
betere/excellente) inrichting van 
de omgeving. Voilà, duidelijker 
kunnen die Koreanen niet zijn. 
Meesterwerken van boeddhistische 
kunst, prachtige berglandschappen 
en schilderachtige meren? Iemand? 
Overnachten in een boeddhistisch 
klooster, werelderfgoedsites, oude 
paleizen, tempels en traditionele 
dorpen bezoeken? En even naar het 
prachtige Taiwan? Hoeveel geluk kan 
je jezelf zomaar geven?

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
16 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
03 mei 2022 € 4.190 [A]
11 oktober 2022 € 4.910 [A]
01 november 2022 € 4.910 [A]
[A] Toeslag single € 820

Noord-Korea
Waar niemand binnen geraakt, 
behalve	jij.	Het kan. En verrassen 
zal dit land met zijn unieke mix 
van stalinisme en boeddhisme. De 
plaatselijke variant van de Arc de 
Triomphe in Pyongyang overtreft 
het Franse origineel, het enorme 
Kim Il Sung-plein dat van Tian’amen 
in Beijing. En toch neemt de 
traditionele cultuur ook hier een 
belangrijke plaats in. Mysterieuze 
boeddhistische tempelcomplexen, 
de historische kuststad Wonsan, 
de havenstad Nampo, de bergen en 
tempels van Myohyang. Een bijzonder 
land, zonder enige twijfel.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
01 september 2022 € 3.500 [A]
[A] Toeslag single € 550
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Interview

“Ik probeer de mensen op het juiste 
moment van het jaar, op het juiste 
moment van de dag, op de enige 
juiste plek te laten staan. Om daar 
dan de allermooiste foto’s te 
maken.”

Johan: “Mijn eerste fotoreis was er een naar het 
Himalaya-gebergte, die was zo prachtig! Later volgden er 
winterreizen naar IJsland, een trip naar de arendjagers in 
Mongolië, woestijnen, gebergten en nomaden in Iran, op 
een houten zeilschip naar Groenland, de Danakilwoestijn 
van Ethiopië, het Pushkarfestival in India… En ik vergeet 
er nog wel een paar.”

Welke mensen gaan mee op de fotoreizen 
van Hobo?

Johan: “Een heel scala aan mensen. Er zijn collega-
beroepsfotografen en amateurfotografen, maar ook 
mensen die weinig of niets met fotografie hebben. 
Ze gaan in de eerste plaats mee omdat ze de 
reisbestemming fantastisch vinden. En net die mix van 
profielen maakt de reis interessant en aangenaam, 
ook voor de reizigers onderling. Het is trouwens 
opmerkelijk hoe elke reis telkens weer een verzameling 
is van gelijkgestemde zielen. Vanaf dag twee zie je 
één grote vriendschap ontstaan. Vaak verblijven we in 
natuurgebieden waar je bereid moet zijn om iets in te 
boeten aan comfort. Door de aard van de reis moeten 
we ons soms behelpen met wat voorhanden is. De nacht 
doorbrengen in een tent kan al wat kouder zijn, maar er is 
niemand die daarom maalt.” 

Breng je de reizigers de basis en de finesses van 
het fotograferen bij? 

Johan: “Goed dat je die vraag stelt want ik wil even 
benadrukken dat een fotoreis bij Hobo Reizen geen 
fotocursus is. Het is wel een heel mooie reis waar 
je prachtige foto’s kan maken. Nog meer dan bij de 
andere groepsreizen probeer ik de mensen op het 
juiste moment van het jaar, op het juiste moment van 
de dag, op de enige juiste plek te laten staan. Om daar 
dan de allermooiste foto’s te maken. Je hoeft echt geen 

fotograaf te zijn om mee te gaan. Als begeleider geef ik 
wat tips en kijk ik soms mee over de schouder. Maar je 
krijgt vooral veel vrijheid en ruimte om te improviseren. 
Elke avond bekijken we vrijblijvend de foto’s. Geen nood 
voor wie dat niet ziet zitten, we blijven even goede 
vrienden.” 

Ik kan me voorstellen dat zeker voor deze 
fotoreizen een kleinere groep aangewezen is? 

Johan: “Zeker weten. In Groenland biedt de zeilboot plek 
aan maximaal twaalf mensen. In Mongolië trekken we 
in 4x4 voertuigen naar de winterstek van de nomaden. 
Komen we met meer dan 10 personen, dan wordt alles 
te onoverzichtelijk en dringen we te hard binnen in hun 
leven. En dat is uiteraard het laatste wat we willen.” 

Beroepsfotograaf 
en fotoreisleider 
aan het woord

Johan Vancutsem
Fotograaf Johan Vancutsem is volgend jaar tien jaar bezig als fotoreisleider 
bij Hobo Reizen. Als ik hem vraag wat zijn eerste fotoreis was, steekt hij 
enthousiast van wal.
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↑  Persepolis, Iran

↑  De Perzische schoonheid van Isfahan, Iran
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Azië

Aan en rond de Zijderoute

Iran
De	verfijnde	Perzische	traditie.	
Een reis naar het oude Perzië en zijn 
indrukwekkende archeologische 
vindplaatsen. Het wervelende 
Teheran, het kleurrijke en ontroerend 
mooie Isfahan, het artistieke 
Shiraz, het antieke Persepolis 
met zijn schitterende reliëfs, 
de traditionele kleiarchitectuur 
van Yazd… Daartussen de 
prachtige landschappen: desolate 
woestijngebieden onderbroken door 
bergketens met besneeuwde toppen. 
Wat je ook moge denken over dit 
land, je komt als een ander mens 
terug.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
 14 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
05 september 2022 € 3.240 [A]
02 oktober 2022 € 3.240 [A]
17 oktober 2022 € 3.240 [A]
24 april 2023 € 3.240 [A]
08 mei 2023 € 3.240 [A]
[A] Toeslag single € 400
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↑  Het Sevan kloostercomplex, Armenië

↑  Khor Virap kerk met Ararat Berg op de 
achtergrond, Armenië

↑  Oude tempel in Sheki, Azerbeidzjan
18 19

Azië

Azerbeidzjan
Land van contrasten. Op de 
grens van oost en west. Zowat alle 
buren en koloniale mogendheden 
zijn hier binnengevallen en 
lieten hun culturele sporen na. 
In het stadscentrum van de 
kosmopolitische hoofdstad Bakoe 
staan talloze stokoude, door de 
Unesco erkende bouwwerken, in 
de rand futuristische 21ste-eeuwse 
wolkenkrabbers. Het nieuwe Dubai? 
Verder op het programma:  
Yanar Dag, de ‘brandende berg’; 
de 12.000 jaar oude rotstekeningen 
in het Nationaal Park Gobustan; 
Sheki, een van de oudste steden 
van het land en ook Unesco-
werelderfgoed.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
 11 dagen / 9 nachten
Afreisdata  Prijs 
20 augustus 2022 € 3.000 [A]
24 september 2022 € 3.000 [A]
[A] Toeslag single € 640

Armenië · Georgië
Christelijke	cultuur	en	ongerepte	
natuur in de Kaukasus. ‘Iedere 
gast komt van God.’ Zo word je 
als toerist ook echt behandeld! 
Ontdek de meest gastvrije mensen 
ter wereld, de onontgonnen 
toeristische bestemmingen, 
de hoogste toppen en de oudste 
bouwwerken uit de christelijke 
cultuur. Als dit niet volstaat, bezoek 
dan ook het Georgisch wijngebied, 
het geboortehuis van Stalin, 
de bruisende steden Yerevan en 
Tbilisi en de grottenstad Vardzia. 
(Maar vertel het niet voort, anders 
komt daar teveel volk.)

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
14 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
23 april 2022 € 2.850 [A]
28 mei 2022 € 2.850 [A]
09 juli 2022 € 2.850 [A]
30 juli 2022 € 2.850 [A]
27 augustus 2022 € 2.850 [A]
24 september 2022 € 2.850 [A]
[A] Toeslag single € 450
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↑  De Ger-tent is thuiskomen voor dit 
nomadenvolk, Mongolië

↑  Traditionele klederdracht wordt met trots 
gedragen, Mongolië

20

20

21

22

www.hoboreizen.be/
azie

Alle info

Azië

Eindeloos Centraal Azië

Mongolië
Het	rijk	van	de	steppen.	
De Mongolen behoren tot de meest 
gastvrije volkeren ter wereld. 
Dat was vroeger wel anders. 
Nu tonen ze op het Nadaamfestival 
hun krijgskunsten in drie disciplines: 
boogschieten, worstelen en 
natuurlijk paardrijden. De prachtige 
traditionele klederdracht blijft 
daarbij niet in de kast hangen! 
Je reist naar de Gobiwoestijn met 
zijn dinosaurussporen, je bezoekt 
de prachtig gelegen boeddhistische 
kloosters en natuurlijk ook 
Kharkhorin, de oude hoofdstad van 
de gevreesde krijger Ghengis Khan.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
04 juni 2022 € 4.250 [A]
07 juli 2022 € 4.400 [A]
Nadaamfestival
23 juli 2022 € 4.250 [A]
[A] Toeslag single € 620
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↑  Het Registanplein in Samarkand,  
Oezbekistan

↓  Het Zwitserland van Azië, Kirgizstan

↑  Het Almatymeer, Kazachstan

↑  Lunar Canyon, Kazachstan

21 22

Azië

Kazachstan
Overweldigende natuur en mooie 
cultuursteden. Kazachstan grenst 
aan China, Kirgizstan, Rusland, 
Turkmenistan en Oezbekistan. 
De culturele invloeden daarvan 
heeft het land als een spons 
opgeslorpt. Ga maar eens kijken naar 
het Mausoleum van Khoja Ahmed 
Yasawi. En dan die natuur… Overal, 
maagdelijk: het bevreemdende 
Kaindy Lake, de stille steppe, de 
zingende duinen van Altyn Emel, de 
Charyn canyon. En zoals gebruikelijk 
in deze gebieden, de gigantisch 
gastvrije bevolking.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
07 mei 2022 € 3.950 [A]
04 juni 2022 € 3.950 [A]
13 augustus 2022 € 3.950 [A]
17 september 2022 € 3.950 [A]
01 oktober 2022 € 3.950 [A]
[A] Toeslag single € 430

Kirgizstan · 
Oezbekistan
Het verborgen deel van de 
zijderoute.	Treed in de voetsporen 
van Dzjengis Khan en Timur Lenk 
die van oost naar west trokken 
om een en ander te veroveren. 
En ook niet vergeten de handelaars, 
missionarissen en geleerden die 
zijde, specerijen, porselein en kennis 
van het verste puntje van Azië 
naar het hart van Europa droegen. 
Geniet van de sprookjesachtige 
gebouwen en monumenten in Khiva, 
Bukhara en Samarkand. Dan is er 
nog Kirgizstan, het Zwitserland van 
CentraalAzië, met zijn schitterende 
berglandschappen, heldere meren 
en weidse zichten.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
15 dagen / 13 nachten
Afreisdata  Prijs 
02 april 2022 € 3.200 [A]
29 april 2022 € 3.200 [A]
10 juni 2022 € 3.200 [A]
05 augustus 2022 € 3.200 [A]
02 september 2022 € 3.200 [A]
23 september 2022 € 3.200 [A]
01 april 2023 € 3.300 [B]
[A] Toeslag single € 500
[B] Toeslag single € 550
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↓  Wadi Rum, Jordanië

Interview

Yolande: “Vroeger gingen we op groepsreis met 
Best Tours, maar dat waren we op een bepaald moment 
echt beu. De groepen daar waren veel te groot, soms 
35 man, Franstaligen en Nederlandstaligen door elkaar, 
onvoorziene kosten…. We zochten een beter alternatief 
en botsten toevallig op het aanbod van Hobo Reizen.” 

Roubi: “Dat bleek zo’n verademing, het verschil kon niet 
groter zijn! Aangename kleine groepen en een volledig 
reisprogramma waarin alle uitgaven duidelijk en op 
voorhand worden aangegeven. De prijs die je betaalt 
is dan ook volledig all-in. Er zijn geen bijkomende dure 
excursies waarvoor je extra moet betalen en je komt niet 
voor verrassingen te staan. Die eerste reis met Hobo 
waren we zo onder de indruk dat we zijn blijven plakken. 
En we hebben daarvan nog geen seconde spijt gehad 
want er zat geen enkele slechte ervaring tussen.” 

Wat vinden jullie zo goed aan Hobo Reizen? 

Yolande: “In de eerste plaats staat Hobo Reizen open voor 
kritiek, ook negatieve, en ze volgen die op. Na elke reis 
stuur ik hen een mailtje met een aantal opmerkingen, wat 
ik van de reis vond en wat in mijn ogen beter kon. Zo zijn 
we ooit naar Jordanië gereisd. We kwamen van een reis 
doorheen de werkelijk prachtige natuur van de Wadi Rum 
woestijn aan in de havenstad Aqaba. Daar sliepen we 
in een vijfsterrenhotel, maar verder was er niets te zien 
en nog minder te beleven. Na afloop van de reis mailde 
ik Hobo met het volgende voorstel: ‘Waarom laat je de 
reizigers niet in tenten slapen in het midden van al dat 
natuurschoon?'. Het volgende jaar was het programma in 
die zin aangepast. Ik vind het heel mooi dat ze naar ons, 
de reizigers, luisteren.” 

Roubi: “Hobo staat inderdaad heel open voor hun 
klanten. Ooit hadden we problemen op het vlak van 
logies in Brazilië en moesten we onze kamer delen met 
anderen. Leuk was dat niet. Ik was van plan na afloop 
van de reis daar iets over te zeggen en eventueel een 
compensatie te vragen. Maar meteen al de dag dat we 
thuis waren, stond er een bedrag op onze rekening om 
ons te 'vergoeden voor de geleden schade'. Spontaan, 
zonder dat we daarom hadden hoeven te vragen. 
Zo menselijk is Hobo dus. Ook de reisvouchers die we 
kregen als gevolg van het corona-reisverbod werden 
op aanvraag terugbetaald. Heel wat anders dan de 
grotere reisorganisaties die cash terugbetaling radicaal 
weigerden.”

Roubi: “Ook meegenomen is de vriendenkring die je 
opbouwt door met Hobo op reis te gaan. Nog altijd 
spreken we af met mensen die we op een of andere 
groepsreis hebben leren kennen, soms met de reisleider 
zelf. Binnenkort gaan we trouwens naar Canada, 
samen met de elf reizigers die deel uitmaakten van een 
vroegere groepsreis naar Costa Rica. Uiteraard ook met 
Hobo Reizen.”

“Hobo weet zijn medewerkers 
zeer goed uit te kiezen.”

Hobo reizigers 
aan het woord Yolande Van Mieghem en Roubi Weyn 

Een gesprek met wellicht de grootste ambassadeurs van Hobo Reizen. 
Volgend jaar zitten Yolande en Roubi al aan hun twintigste reis met Hobo. 
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↓  Koninklijk klooster van Santa Maria de Guadalupe in Extremadura, Spanje ↓  Comfortabel het regenwoud ontdekken, Costa Rica

Interview

Yolande: “De prijs-kwaliteit van een Hobo-reis zit 
trouwens heel goed. Je krijgt echt waar voor je geld, je 
slaapt in goede, comfortabele hotels, het programma is 
altijd fantastisch uitgewerkt en de groepen zijn klein en 
aangenaam.”

Goede groepsreizen worden gedragen door de 
groep, maar ook door de reisbegeleiders. Ook met 
hen hadden jullie goede ervaringen? 

Roubi: “Hobo weet zijn medewerkers echt uit te kiezen. 
Alle reisleiders weten enorm veel en slagen erin hun 
kennis op een interessante en enthousiaste manier aan 
ons door te geven. Ze dompelen ons echt onder in de 
plaatselijke cultuur. Om eerlijk te zijn hebben we nog 
geen enkele reisleider gehad die tegenviel. Ook met de 
lokale gidsen klikt het altijd goed. Veel van hen leveren 
zelfs vaak iets extra’s. Onlangs zijn we naar het Spaanse 
Extremadura gegaan. Zoals je weet houden ze daar 
tussen 14.00 en 18.00 uur een siësta. Dan is alles potdicht 
en is er niets meer te doen of te bezichtigen. De reisleider 
en de lokale gids zorgden ervoor dat die uren extra 
werden ingevuld. Ze pasten het programma op onze maat 
aan en dat vonden we heel aangenaam en attent.”

Yolande: “Werkelijk alles is top. Zelfs de nieuwsbrieven 
van Hobo zijn zalig om te lezen, met al die leuke reistips, 
fijne weetjes en lekkere gerechten. Mijn man en ik 
bevelen Hobo Reizen aan iedereen aan.” 
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↑  Himbavrouw, Namibië

↓  Hererovrouw met  
de traditionele hoofdtooi, Namibië

↑  Kaap-Hollandse gouverneurswoning  
Simon Van der Stel, Zuid-Afrika

↑  Stokstaartjes, altijd alert, Zuid-Afrika

21

Afrika

Mensen, dieren, natuur: 
groots Zuidelijk-Afrika

Zuid-Afrika
Een wereld in één land. Je brengt 
een uitgebreid bezoek aan Pretoria, 
Kaapstad en de Kaapprovincie. 
Je speurt naar de witte neushoorn 
in Hluhluwe en naar olifanten in het 
Addo Elephant National Park. God’s 
Window, Blyde River Canyon en de 
Three Rondavels doen je hart sneller 
kloppen. Voor je koers zet naar het 
beroemde Kruger National Park, heb 
je al kennisgemaakt met de kleurrijke 
Ndebele-stam, de schooltjes en 
dorpen in eSwatini en Transkei, en de 
Panoramaroute. Ongemeen boeiend 
en afwisselend programma!

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
20 dagen / 17 nachten
Afreisdata  Prijs 
07 maart 2022 € 3.900 [A]
04 april 2022 € 3.900 [A]
04 juli 2022 € 3.900 [A]
25 juli 2022 € 3.900 [A]
29 augustus 2022 € 3.900 [A]
19 september 2022 € 3.900 [A]
10 oktober 2022 € 3.950 [B]
31 oktober 2022 € 3.950 [B]
21 november 2022 € 3.950 [B]
06 februari 2023 € 3.950 [B]
06 maart 2023 € 3.950 [B]
10 april 2023 € 3.950 [B]
[A] Toeslag single € 720
[B] Toeslag single € 740

Namibië
Uitzonderlijke	natuurschatten	
en	kleurrijke	mensen.	Ontdek 
de Namibwoestijn met de 
prachtig gekleurde zandduinen 
van Sossusvlei, de hoogste ter 
wereld. We leggen contact met de 
Himba’s, de Bosjesmannen en de 
Herero. Je gaat op safari in Etosha, 
de thuis voor vier Big Fivedieren. 
Je gaat op zoek naar de zeldzame 
woestijnolifant, maakt een boottocht 
in Walvisbaai en verblijft in de 
mooiste lodges op de meest unieke 
plaatsen. De honderden jaren oude 
rotstekeningen in Twyfelfontein 
maken de reis helemaal af.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
14 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
21 januari 2022 € 4.400 [A]
02 april 2022 € 4.400 [A]
04 juni 2022 € 4.400 [A]
09 juli 2022 € 4.400 [A]
06 augustus 2022 € 4.400 [A]
03 september 2022 € 4.400 [A]
17 september 2022 € 4.400 [A]
01 oktober 2022 € 4.400 [A]
05 november 2022 € 4.400 [A]
20 januari 2023 € 4.400 [A]
01 april 2023 € 4.400 [A]
[A] Toeslag single € 460
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↑  Leeuwen op de weg, Zimbabwe

↑  Cheetah, Namibië

←  Koedoe, Botswana

↓  Olifanten op stap, Zimbabwe

2

1

3

3

www.hoboreizen.be/
afrika

Alle info

Afrika

Botswana · Zambia · 
Zimbabwe · Namibië
Het	laatste	Afrikaanse	paradijs.	
Livingstone ontdekte in 1855 de 
Victoria Falls en schreef in zijn 
dagboek: ‘Geen enkel uitzicht 
in Engeland kan de schoonheid 
hiervan overtreffen.’ Gigantisch 
breed (2 km!), gigantisch hoog 
(100 m!), gigantisch luid. In het Chobe 
National Park vind je de grootste 
olifantenpopulatie ter wereld en in 
het Hwange National Park, thuis 
van de sabel antilopen, een enorme 
dierendiversiteit. En heel speciaal 
zijn de Caprivistrook en de kleine 
Okavangodelta, zoek het maar 
even op.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
14 dagen / 11 nachten
Afreisdata  Prijs 
21 maart 2022 € 6.200 [A]
06 juli 2022 € 6.200 [A]
07 september 2022 € 6.200 [A]
26 september 2022 € 6.200 [A]
16 oktober 2022 € 6.200 [A]
26 oktober 2022 € 6.200 [A]
[A] Toeslag single € 800
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↑  Even indrukwekkend als zijn bewoners 
 is het landschap, Oeganda

↑  Een ontmoeting met deze rustige reuzen laat 
een diepe indruk na, Oeganda

4

4

5

www.hoboreizen.be/
afrika

Alle info

Afrika

De dierenpracht van 
Midden-Afrika

Oeganda
Op zoek naar de apen. Je maakt 
een trekking naar het leefgebied 
van de gorilla’s: in hun natuurlijke, 
weelderige biotoop zijn ze nog 
indrukwekkender dan je je ooit 
had kunnen inbeelden! In Kibale 
Forest dan weer doen de 700 luid 
schreeuwende chimpansees hun 
uiterste best om jouw aandacht te 
trekken. Je gaat ook op trekking 
naar de bedreigde gouden meerkat, 
de panda onder de apen. En het 
Queen Elizabeth National Park is 
het wildrijkste van Oeganda.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
13 dagen / 11 nachten
Afreisdata  Prijs 
11 januari 2022 € 6.300 [A]
08 februari 2022 € 6.300 [A]
04 maart 2022 € 6.300 [A]
05 juli 2022 € 6.300 [A]
06 september 2022 € 6.300 [A]
25 oktober 2022 € 6.300 [A]
17 januari 2023 € 6.300 [A]
07 februari 2023 € 6.300 [A]
04 maart 2023 € 6.300 [A]
[A] Toeslag single € 650
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↑  De gnoe op trektocht, Kenia

←  Streepjescodes op de savanne, Tanzania

5

Afrika

Kenia · Tanzania
Hier	kom	je	voor	een	safari.	
Nergens in Afrika is de natuur zo 
veelzijdig als in het natuurpark 
Masai Mara. En op de eindeloze 
grasvlakten van het wereldberoemde 
Serengeti National Park speur je 
naar The Big Five. Soms krijg je zelfs 
de kans om de overdonderende 
trek van duizenden gnoes gade 
te slaan. Onderweg ontmoet je de 
kleurrijke, rijzige Masaistam, bezoek 
je de krater van Ngorongoro en het 
Amboseli nationaal park, geflankeerd 
door de Kilimanjaro, de hoogste 
vrijstaande berg ter wereld.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
11 dagen / 9 nachten
Afreisdata  Prijs 
02 juli 2022 € 5.400 [A]
24 september 2022 € 5.400 [A]
08 oktober 2022 € 5.400 [A]
[A] Toeslag single € 790
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↑  Baobabbos, Madagaskar

↓  Een nieuwsgierige Rode vari, Madagaskar

↑  Een Hamarvrouw uit de Omo Vallei,  
Ethiopië 

↑  Een Mursivrouw uit de Omo Vallei,  
Ethiopië 

7

7

6

6

9

8

www.hoboreizen.be/
afrika

Alle info

Afrika

Parels van Afrika: 
onbekend, onbemind, 
onterecht

Zuid-Ethiopië
Het cultureel pakhuis van 
Afrika. Het diepe zuiden met 
zijn schitterende mozaïek 
aan nomadische volkeren en 
animistische stammen zijn een 
droombestemming voor wie 
liever weinig betreden gebieden 
verkent. In de Omo vallei wonen 
vele authentieke stammen: de Karo, 
Konso, Hamar, Bena, Dassanech, 
Tsemay, Ari en de Mursi waar de 
vrouwen houten en kleischijven 
dragen in hun onderlip of oorlellen. 
Met een beetje geluk kunnen we een 
Bull Jumping ceremonie en/of een 
Evangadi dans van de Hamar stam 
bijwonen. De reis is afgestemd op de 
vele markten in de Omo vallei.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
12 dagen / 9 nachten
Afreisdata  Prijs 
16 februari 2022 € 2.470 [A]
02 november 2022 € 2.470 [A]
16 november 2022 € 2.470 [A]
18 januari 2023 € 2.470 [A]
08 februari 2023 € 2.470 [A]
22 februari 2023 € 2.470 [A]
[A] Toeslag single € 270

Madagaskar
Is	dit	het	paradijs?	Hier is 
het landschap erg gevarieerd: 
frisgroen regenwoud, roestkleurige 
plateaus, dor woestijngebied met 
enorme doornhagen tot en met 
palmomzoomde eilanden. Je bezoekt 
de nationale parken van Andasibe 
en Isalo, je laat je verbazen door de 
unieke fauna van lenige lemuren, 
kameleons en andere bontgekleurde 
reptielen. Je maakt ook kennis 
met de lokale Antandroystam, 
het Vezo-vissersvolk, bezoekt de 
kleurrijke graven van de Mahafaly en 
natuurlijk de schitterende, iconische 
Baobablaan.

Minimum 10 deelnemers

Reisduur
19 dagen / 16 nachten
Afreisdata  Prijs 
06 juli 2022 € 4.550 [A]
03 augustus 2022 € 4.550 [A]
24 augustus 2022 € 4.550 [A]
14 september 2022 € 4.550 [A]
19 oktober 2022 € 4.550 [A]
[A] Toeslag single € 680
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↓  Zicht op de Koutoubia-moskee  
in Marrakesh, Marokko↓  Panorama van Cirque de Mafate, Réunion

↑  Marokko moet je ook letterlijk proeven

↑  De vulkaan Piton de la Fournaise, Réunion ↑  De Kasbah Ait Ben Haddou  
nabij Ouarzazate , Marokko

8 9

Afrika

La Réunion
Welkom in Jurassic Park! Woeste 
oerbossen, immense vulkanen, 
eindeloze vergezichten en peilloos 
diepe ravijnen. Watervallen plenzen 
300 meter lager in helblauwe 
lagunes. Neem daar eens een 
douche! Je bezoekt de historische 
hoofdstad Saint Denis, de immense 
vulkaankraters, het keteldal van Les 
Cirques Cilaos, de (actieve) vulkaan 
Piton de la Fournaise, de steile 
kusten en de fraaie zandstranden. 
Trakteer jezelf op dit nauwelijks 
bekende maar ontzaglijk eiland, 
het zal je niet spijten.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
12 dagen / 9 nachten
Afreisdata  Prijs 
06 mei 2022 € 3.500 [A]
23 september 2022 € 3.500 [A]
14 oktober 2022 € 3.500 [A]
[A] Toeslag single € 700

Marokko
Een	gigantisch	filmdecor.	
In Marrakesh, Rabat, Meknes en Fés 
hebben ooit koningen gewoond. 
In deze koningssteden zijn de 
imposante paleizen, monumenten 
en open tuinen daar getuige van. 
Je doorkruist de Todracanyon, 
de vallei van rozen en duizenden 
kasba’s, en bezoekt Volubilis, de 
grootste Romeinse ruïnestad van 
Marokko. In Aït-Ben-Haddou vind 
je het spectaculairste fort en op 
het Djemaa el Fna-plein doen 
slangenbezweerders, muzikanten 
en acrobaten hun ding. Overnachten 
doe je in stijl in een authentieke riad.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
10 dagen / 9 nachten
Afreisdata  Prijs 
26 maart 2022 € 1.700 [A]
02 april 2022 € 1.700 [A]
07 mei 2022 € 1.760 [A]
04 juni 2022 € 1.760 [A]
10 september 2022 € 1.760 [A]
24 september 2022 € 1.760 [A]
08 oktober 2022 € 1.760 [A]
01 april 2023 € 1.790 [B]
22 april 2023 € 1.790 [B]
[A] Toeslag single € 280
[B] Toeslag single € 300
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↑  Iconische boombewoner, Australië

↑  Operahouse Sydney, Australië

1

1

2

www.hoboreizen.be/
oceanie

Alle info

Oceanië

Down under  
but oh so beautiful

Australië
Down under is variatie troef. 
Je vindt er oneindige tropische 
regenwouden, wijde hoogvlakten, 
de onmetelijke outback met de 
beroemde monoliet Ayers Rock, 
de wijnstreek rond Adelaide en 
de kosmopolitische wereldsteden 
Melbourne en Sydney. Ontdek 
met een catamaran de wondere 
onderwaterwereld van het Great 
Barrier Reef en maak kennis met 
de dieren van Kangaroo Island. 
Geniet van de schitterende natuur 
in het Wilson Promontory Park en 
Campbell National Park, en van 
Coober Pedy, de ondergrondse 
wereldhoofdstad van de opaal.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
22 dagen / 19 nachten
Afreisdata  Prijs 
02 juli 2022 € 6.200 [A]
17 september 2022 € 6.200 [A]
15 oktober 2022 € 6.200 [A]
[A] Toeslag single € 990
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←  Milford Sound, Nieuw-Zeeland

↑  Geothermische activiteit in  
Te Puia Rotorua, Nieuw-Zeeland

2

Oceanië

Nieuw-Zeeland
‘Het land van de lange witte wolk’. 
Zo omschrijven de Maori’s hun land 
met zijn onovertroffen ongerepte 
natuur. Verwacht je aan woeste 
bergen, machtige gletsjers, idyllische 
fjorden, ruige rotskusten, prachtige 
meren, wilde rivieren, actieve 
vulkanen en tropische regenwouden. 
Aan de hagelwitte palmkusten duiken 
vaak walvissen en dolfijnen op. 
Je gaat op boottocht op de Milford 
Sound en bezoekt het geothermisch 
wonderland op het Noorder eiland. 
Dat alles gekaderd binnen de 
onovertroffen kunst en cultuur van 
de Maori.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
19 dagen / 15 nachten
Afreisdata  Prijs 
29 januari 2022 € 5.780 [A]
26 februari 2022 € 5.780 [A]
17 november 2022 € 5.900 [A]
28 januari 2023 € 5.900 [A]
25 februari 2023 € 5.900 [A]
[A] Toeslag single € 860
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Europa

Begeleide Europareizen
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↑  Papegaaiduikers zijn een opvallende en 
grappige verschijning, IJsland

↑  Gasadalur dorp, Faeröer Eilanden

←  Rotsen van Scandola NP, Corsica

1

1

2

2

www.hoboreizen.be/
europa

Alle info

Europa

Ruwe schoonheid  
in de Noordzee

IJsland
De geboorte van de aarde. 
Treed het land van vuur en ijs 
binnen met zijn hoog opspattende 
warmwaterbronnen, kleurrijke 
zwavelgebieden, withete 
lavastromen en pruttelende 
modderpoelen. Zo moet de 
geboorte van de aarde er miljoenen 
jaren geleden uitgezien hebben. 
Maar verwacht je aan nog veel meer: 
eindeloze steen en zandwoestijnen, 
grillige rotsformaties, fraaie 
tafelbergen, indrukwekkende 
gletsjers en watervallen. Een reis uit 
de duizend!

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
12 dagen / 11 nachten
Afreisdata  Prijs 
12 juni 2022 € 5.050 [A]
10 juli 2022 € 5.050 [A]
17 juli 2022 € 5.050 [A]
[A] Toeslag single € 920

Faeröer Eilanden
Ruwe schoonheid en authenticiteit. 
De archipel tussen Schotland en 
IJsland werd in 2015 door National 
Geographic uitgeroepen tot de 
mooiste reisbestemming. Dat klopt: 
het vogelparadijs in de omgeving 
van Mykines met de papegaaiduikers 
en Jan van Genten, de beroemde 
waterval in de buurt van Gasadalur, 
ruwe landschappen met watervallen, 
afgelegen dorpjes en grillige valleien 
met honderden schapen. Geniet van 
het steeds wisselend en dramatisch 
licht, de stilte en de panoramische 
uitzichten.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
3 juni 2022 € 3.500 [A]
10 juli 2022 € 3.500 [A]
[A] Toeslag single € 420
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↑  Meren vol rust en schoonheid, Finland↑  Tallinn, Estland

↑  Sint-Petersburg, Rusland

4

4

3

5

3

Europa

Het nabije Noorden

Finland
Land van de ultieme rust. De 
nationale toeristische dienst noemt 
Finland bescheiden ‘Het land van de 
1.000 meren’. Het zijn er 168.000! Je 
bezoekt het Saimaameer, het mooie 
stadje Savonlinna, verspreid over 
een aantal eilanden, en het kasteel 
Olavinlinna, de best bewaarde 
middeleeuwse burcht van Noord-
Europa. Steden komen ook aan bod: 
de vroegere hoofdstad Turku, Porvoo 
met zijn mooie houten huisjes 
en Helsinki met zijn bijzondere 
architectuur. Finland is etherische 
schoonheid, peis en vree.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
13 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
18 mei 2022 € 3.875 [A]
15 juni 2022 € 3.785 [B]
10 augustus 2022 € 3.770 [C]
02 september 2022 € 3.815 [D]
[A] Toeslag single € 650
[B] Toeslag single € 550
[C] Toeslag single € 630
[D] Toeslag single € 540

Baltische Staten
(+ verlenging Sint- Petersburg/
Moskou)
Eén groot openluchtmuseum. 
Estland, Letland en Litouwen waren 
eeuwenlang de speelbal van de 
geschiedenis, en dat merk je. Neem 
nu Riga. Het oude centrum met zijn 
smalle straatjes met kinderkopjes 
is omringd door monumentale 
Jugendstilgebouwen, versierd met 
nimfen, waterspuwers en saters. 
Ook de oude stad van Vilnius is 
Unescowerelderfgoed en Tallinn mag 
je gerust schilderachtig noemen. 
Je bezoekt ook de oude stad Trakai, 
omgeven door meren, en het paleis 
van Rundale, een meesterwerk van 
barokke architectuur.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
9 dagen / 8 nachten
Afreisdata  Prijs 
10 mei 2022 € 2.020 [A]
05 juli 2022 € 2.020 [A]
09 augustus 2022 € 2.020 [A]
30 augustus 2022 € 4.000 [B]
met verlenging  
St.-Petersburg/Moskou

[A] Toeslag single € 320
[A] Toeslag single € 670
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↑  Gdansk, Polen

↑  De Wawelburcht in Krakau, Polen

↑  Mazurië, 
Polen

5

www.hoboreizen.be/
europa

Alle info

Europa

Polen
Prachtig erfgoed. Unesco heeft 
in Polen maar liefst veertien 
werelderfgoedmonumenten erkend, 
waaronder de volledige historische 
centra van Warschau, minutieus 
heropgebouwd na WOII, en Krakau, 
het Florence van Polen. Gdansk met 
zijn duizend jaar lange geschiedenis 
is een van de mooiste steden van 
Noord-Europa. Maar ook een hele rist 
natuurlijke rijkdommen zitten in de 
Europese top 10: de duizend meren 
van Mazurië, het vogelparadijs in het 
Biebrzanski Nationaal Park en het 
grillige Tatragebergte. Je bezoekt 
ook de concentratiekampen 
Auschwitz en Birkenau.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
12 dagen / 11 nachten
Afreisdata  Prijs 
09 mei 2022 € 3.470 [A]
04 juli 2022 € 3.470 [A]
03 augustus 2022 € 3.470 [A]
05 september 2022 € 3.470 [A]
[A] Toeslag single € 550
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↑  Meteora, Griekenland

↑  Geen Griekenland zonder tempels en 
een amfitheater

↑  In Berat doet de glazenwasser  
gouden zaken, Albanië

7

7

6

6

8

9

10

www.hoboreizen.be/
europa

Alle info

Europa

Bemin de Balkan!

Albanië
Een gigantisch museum zonder 
muren. Ottomaanse, Italiaanse, 
Romeinse, Griekse en Illyrische 
invloeden steken hier elkaar de 
loef af. Maar je vindt er ook een van 
de mooiste kustlijnen ter wereld, 
bergtoppen met adembenemende 
vergezichten en verstilde dorpjes 
waar de 21ste (en zelfs de 20ste) 
eeuw aan voorbijging. Je bezoekt 
Berat, de stad met 1000 ramen, 
je maakt één van ’s werelds mooiste 
boottochten op het Komanimeer 
en je wandelt over de grootste en 
best bewaarde Ottomaanse brug, 
Ura e Mesit. Onbekend Europa, 
ten onrechte.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
10 dagen / 9 nachten
Afreisdata  Prijs 
02 mei 2022 € 1.900 [A]
01 juli 2022 € 1.950 [B]
31 augustus 2022 € 1.950 [B]
[A] Toeslag single € 250
[B] Toeslag single € 260

Griekenland
Volg	het	orakel?	In Delphi mocht 
je een vraag over je toekomst aan 
Pythia stellen, een oude vrouw die 
rechtstreeks in contact stond met 
de Griekse god Apollo. Zij voorspelde 
dat jij de liefdesgodin Aphrodite zal 
tegenkomen en spontaan verliefd 
zal worden op de Acropolis, het 
Parthenon en Olympia, een belangrijk 
Zeusheiligdom. Over de 11de-eeuwse 
meteoren kloosters op de rotspieken 
in een verbluffend landschap heeft 
ze gezwegen. Over nog veel meer 
bleef het stil. Hm, toch maar eens 
naar het programma kijken?

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
10 dagen / 9 nachten
Afreisdata  Prijs 
08 mei 2022 € 3.150 [A]
05 juni 2022 € 3.150 [A]
11 september 2022 € 3.150 [A]
[A] Toeslag single € 450

54



 ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

↑ Het Bled meer, Slovenië ↑  Het Zwarte meer Durmitor NP, Montenegro ↑  Rilaklooster, Bulgarije
8 9 10

Europa

Slovenië
Wat niet weet, niet verwacht. 
Slovenië is het land waar de 
Slavische, Romaanse, Germaanse en 
Finoegrische culturen samenkomen. 
Slovenië is het meest bergachtige 
land ter wereld. Slovenië doet het 
beter dan Noorwegen als het om 
de helderheid van haar rivieren gaat. 
Slovenië heeft het oudste druivenras 
ter wereld, de Stara trta van 
440 jaar. Slovenië heeft Ljubljana, 
de gezelligste hoofdstad van Europa, 
het idyllische Bled, de diamant van 
de Adriatische Zee Piran, en de 
grootste en mooiste grotten van 
de wereld in Postojna.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
14 mei 2022 € 2.760 [A]
11 juli 2022 € 2.760 [A]
05 september 2022 € 2.760 [A]
[A] Toeslag single € 320

Bosnië-Herzegovina · 
Montenegro
Geen mooiere baai om het anker 
uit te gooien dan de havenstad 
Kotor. Maak kennis met deze 
landen, geen standaard toeristische 
trekpleisters maar daarom des te 
aantrekkelijker. Ongerept landschap 
en verbluffend natuurschoon: de 
baai van Kotor, Durmitor National 
Park en de watervallen van Kravice. 
Veel historisch erfgoed: de prachtige 
historische stadjes Mostar, Kotor, 
Budva en Cetinje. Maak ook mooie 
boottochten op het Skadatmeer, het 
Biogradskomeer en een vaartocht 
naar de Onze Lieve Vrouwe van de 
Rots-kerk in Perast.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
11 dagen / 10 nachten
Afreisdata  Prijs 
14 juni 2022 € 2.870 [A]
02 augustus 2022 € 2.920 [B]
06 september 2022 € 2.870 [A]
[A] Toeslag single € 440
[B] Toeslag single € 460

Bulgarije
De minst bekende vakantie-
bestemming van Europa. 
Een mild mediterraan klimaat. 
Cultureel divers. De hele 
Europese geschiedenis passeert: 
de Thracische graftombes 
van Kazanlak, rijke Romeinse 
monumenten, Byzantijnse basilieken, 
het 10de-eeuws Rilaklooster, 
renaissancehuizen in Plovdiv, 
Bansko, Koprivshtitsa en Sofia, 
en Veliko Tarnovo, tweemaal de 
hoofdstad van Bulgarije. Ook de 
natuur kan tellen: hoge pieken in 
het Piringebergte, indrukwekkende 
grotten en kloven, peilloze 
diepe meren en een ongeziene 
biodiversiteit. 

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
9 dagen / 8 nachten
Afreisdata  Prijs 
09 mei 2022 € 1.980 [A]
18 juli 2022 € 1.980 [A]
12 september 2022 € 1.980 [A]
[A] Toeslag single € 240
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↑  De boten hebben er ogen, Malta↑  Bonifacio, Corsica ↑  Een eiland vol geschiedenis, Sicilië
1211 13

Europa

Voorbij de stranden van 
de Middellandse Zee

Sicilië
Fascinerend spektakel. Liefhebbers 
van natuur en cultuur komen hier 
ruimschoots aan hun trekken. 
Het adembenemende zicht op 
de majestueuze Etna vanuit het 
pittoreske stadje Toarmina voor 
je met de kabelbaan naar de 
top vertrekt. Palermo met zijn 
unieke bouwwerken in talloos 
verschillende historische stijlen. 
De ongeëvenaarde tempelvallei van 
Agrigento en de prachtige barok van 
Noto en Ragusa. De schilderachtige 
baaien van de Eolische eilanden en 
de talloze tempels, die nergens beter 
bewaard bleven.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
11 dagen / 10 nachten
Afreisdata  Prijs 
08 april 2022 € 3.350 [A]
29 april 2022 € 3.350 [A]
08 juli 2022 € 3.350 [A]
02 september 2022 € 3.350 [A]
[A] Toeslag single € 370

Corsica
Île de Beauté. Hier is alles in 
overvloed: ruige bergen, blauwe 
zee, grillige rotskusten, prachtige 
stranden, weelderige plantengroei. 
Soms kleurt het landschap wit bij 
de adembenemende kalkrotsen van 
Bonifacio, dan weer rood op het Île 
Rousse of de Calanques van Piana. 
Het eiland is de uitgelezen plek voor 
wie van oude charmante stadjes 
houdt. Maak een boottocht langs 
de kust van havenstad Bastia of 
bezoek Ajaccio, de geboorteplaats 
van Napoleon. En geniet van de 
eigen taal en cultuur, en natuurlijk 
de lekkere lokale keuken! 

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
07 mei 2022 € 2.465 [A]
11 juni 2022 € 2.465 [A]
03 september 2022 € 2.465 [A]
[A] Toeslag single € 330

Malta
Klein maar vol historie. Van de 
megalitische tempels van Ggantija 
in het midden van Gozo over de 
ommuurde kleine ‘stille stad’ Mdina 
tot de historische binnenstad van 
Valletta met de pracht en praal van 
de ridders van de orde van St.-Jan. 
Heel de Europese geschiedenis 
is samengeperst op dit kleine 
eiland. Maar er is ook wondermooie 
natuur. Het zustereiland Gozo 
bekoort je met steile kliffen, kleine 
kreken en baaien, zandstranden 
en gezellige vissershaventjes. Een 
van de mooiste plekjes is de Blue 
Grotto, de zee kleurt er prachtig 
blauw omdat het water ontzettend 
helder is.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
5 dagen / 4 nachten
Afreisdata  Prijs 
19 mei 2022 € 1.535 [A]
15 september 2022 € 1.630 [A]
29 september 2022 € 1.580 [A]
[A] Toeslag single € 150
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↑  Kourion tempel, Cyprus

↓  De abdij van Kykkos, Cyprus

↑  De Amalfitaanse kust, Italië
14

1412

13

15
11

15

www.hoboreizen.be/
europa

Alle info

Europa

Cyprus
Achter elke bocht een 
bezienswaardigheid. Het is 
er allemaal: goed bewaarde 
archeologische sites, pittoreske 
kerken, robuuste kloosters en 
imposante tempels. Je bezoekt 
werelderfgoed Paphos met de 
koningsgraven en de mozaïekvloeren, 
het Kykkosklooster met zijn vele 
mozaïeken en je bewondert de 
prachtige fresco’s in de Byzantijnse 
kerken. Ook wat natuur? Je zwemt 
rond de beroemde rots van 
Aphrodite, geboorteplaats van deze 
mythologische godin, en wandelt 
door het fraai natuurgebied van 
het Trodoösgebergte.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
20 maart 2022 € 1.850 [A]
09 april 2022 € 1.850 [A]
18 september 2022 € 1.950 [A]
09 oktober 2022 € 1.950 [A]
[A] Toeslag single € 290

Napels (citytrip)
Napels zien en dan doorreizen. 
Je verkent het levendige Napels 
met de prachtigste historische 
gebouwen, authentieke steegjes 
én ontelbare lekkernijen om daarna 
het charmante en lieflijke eiland 
Capri, het versteende dagelijks leven 
van de Romeinen in Pompeï en de 
adembenemende Amalfikust met 
zijn schitterende panoramische 
uitzichten en pastelkleurige dorpjes 
te ontdekken. Ook het koninklijk 
paleis van Caserta, een uniek 
hoogtepunt van de barok, mag je 
niet missen.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
7 dagen / 6 nachten
Afreisdata  Prijs 
05 mei 2022 € 1.995 [A]
08 september 2022 € 1.995 [A]
22 september 2022 € 1.995 [A]
[A] Toeslag single € 450
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↑  Klifs of Moher, Ierland

↑  Giants Causeway, Ierland

16

16

17

18

19

www.hoboreizen.be/
europa

Alle info

Europa

Legendarisch Ierland

Ierland
Ierland	is	mysterieus,	wees	daar	
maar zeker van. Geesten, legenden, 
fantastische verhalen, ze zijn nooit 
ver weg. Reuzen wandelden op 
Giant’s Causeway, goden speelden 
op de kliffen van Moher. Maar je kan 
als mens ook gewoon wandelen in 
de karstgebieden van Burren en 
langs de Connemara-meren. Nog 
wat parken, kastelen en abdijen 
op rotsmassieven nodig? Grotten, 
archeologische plekken en oude 
landhuizen? Of Dublin, met het 
Guinness Storehouse, het Book 
of Kells in Trinity College en de 
ommuurde stad Derry?  
Damn, too much!

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
9 dagen / 8 nachten
Afreisdata  Prijs 
22 mei 2022 € 2.360 [A]
7 augustus 2022 € 2.360 [A]
[A] Toeslag single € 390
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↑  St Michaels Mount nabij Marazion  
Cornwall, England

↑  Een vuurtoren op Anglesey, Wales ↑  Kastelen, meren en bergen, Schotland
17 18 19

Europa

Real Britain 
Real Schotland 
Real Wales

Zuid-Engeland & 
Cornwall
Mystiek	Engeland.	Er is dat af te 
vinken lijstje van plaatsen die je moet 
gezien hebben en Stonehenge staat 
daar zeker bij. Maar ga ook eens 
naar Cornwall met zijn weelderige 
tuinen en palmen. Onderweg die 
pittoreske vissersdorpen, ruige 
kusten, prachtige kliffen en warme 
gastvrijheid. Maar the best is yet 
to come: St. Michael Mount of de 
Engelse versie van de Mont Saint 
Michel en het moorland of de 
heidevelden van Dartmoor. Let op 
voor de hond van de Baskervilles!

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
17 juli 2022 € 3.100 [A]
11 september 2022 € 3.100 [A]
[A] Toeslag single € 430

Wales
Het kleinste land van het VK. Wales 
is vooral eigenheid, gul bezaaid met 
kolossale kastelen, kristalheldere 
meren en schilderachtige dorpjes. 
Je bezoekt twee kastelen met 
een lange geschiedenis: het 
schilderachtige Caernarfon Castle 
en het prachtige Pembroke Castle. 
Vlakbij ligt het oogverblindende 
Pembroke National Park en verderop 
maak je een rit met de stoomtrein 
door de groene Rheidolvallei. Ruige 
kusten met indrukwekkende kliffen 
vind je op Anglesey en voor de 
tuinliefhebbers zijn er de prachtige 
Bodnant Gardens.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
05 juni 2022 € 2.900 [A]
24 juli 2022 € 2.900 [A]
[A] Toeslag single € 420

Schotland
Sterke	verhalen	en	whisky.	Bestaat 
het monster van Loch Ness? Dragen 
de Schotten een onderbroek onder 
hun kilt? Geen idee, maar het 
verbluffend natuurschoon is om van 
te smullen en om later dwingend aan 
te bevelen aan vrienden en familie. 
De Lowlands, de Highlands, de vele 
Lochs, de honderden eilanden (al 
dan niet met whiskystokerijen), de 
historische kastelen en imposante 
landhuizen, de onvermijdelijke 
schapen en de Royal Mile van 
Edinburgh naar de hedendaagse 
hypestad Glasgow. Eens gezien, 
altijd heimwee.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
14 mei 2022 € 2.500 [A]
04 juni 2022 € 2.500 [A]
09 juli 2022 € 2.500 [A]
[A] Toeslag single € 400
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↑  Monfrague, Spanje ↑  Ronda, Spanje↑  Paleis in Sintra, Portugal
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www.hoboreizen.be/
europa

Alle info

Europa

Iberische 
bijzonderheden

Spanje (Andalusië)
Andalusië is veel meer dan 
de costa’s. Het is het land van 
contrasten, de olijfolie en de sherry, 
de Flamenco en de Andalusiërs. 
De Moorse invloed is na 1200 jaar 
nog steeds sterk aanwezig in de 
muziek, het eten en de prachtige 
architectuur. Zuiderse cultuur 
afgewisseld met unieke natuur. 
Dit alles maakt het zuiden van Spanje 
zo speciaal. Ga mee met ons op 
ontdekking naar dit prachtige stukje 
Spanje.

Minimum 11 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
24 april 2022 € 2.740 [A]
29 mei 2022 € 2.740 [A]
11 september 2022 € 2.740 [A]
[A] Toeslag single € 520

Spanje 
(Extremadura)
Het best bewaarde geheim van 
Europa. Ver van de Spaanse costa’s 
ligt dit prachtig onherbergzaam 
gebied: niet alleen een 
ornithologisch paradijs maar ook 
de streek van prachtige stadjes en 
een rijk historisch patrimonium 
uit de tijd van de Romeinen, Moren 
én conquistadores. Je bezoekt de 
parels van Unescosteden Caceres, 
Merida en Guadalupe. Maar ook het 
Nationaal Park van Monfrague mag 
je  niet missen: het is een van de 
belangrijkste roofvogelgebieden 
van Europa.

Minimum 11 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
07 mei 2022 € 2.800 [A]
11 juni 2022 € 2.800 [A]
03 september 2022 € 2.800 [A]
[A] Toeslag single € 490

Portugal
Het glorieuze verleden. 
De rijkdommen die de 
conquistadores naar Portugal 
brachten, uiten zich in majestueuze 
gebouwen en indrukwekkende 
standbeelden te hunner ere en glorie. 
Maar er valt hier natuurlijk meer te 
beleven: de stad Guimarães waar 
de Portugese natie ontstond, Porto 
en de universiteitsstad Coimbra, 
Sintra met zijn extravagante villa’s 
en kasteeltjes en natuurlijk de 
bruisende hoofdstad Lissabon. 
Je bezoekt ook het Casa de Matheus, 
de Quinta de Marrocos en het 
klooster van de Cisterciënzers in 
Alcobaça.

Minimum 10 deelnemers
Reisduur
10 dagen / 9 nachten
Afreisdata  Prijs 
06 juni 2022 € 2.490 [A]
05 september 2022 € 2.490 [A]
[A] Toeslag single € 325
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↑  Drijfhout ↑  Een landschap als abstracte kunst ↑  Noorderlicht
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Alle info

www.hoboreizen.be

Fotoreizen

Onuitgegeven Ĳsland

Fotoreis: IJsland, 
het onbekende 
noordoosten
Het onbekende noordoosten met 
een 4x4. Fotografeer duizenden 
papegaaiduikers vanop twee meter, 
grillig gevormde basaltformaties 
met grote kolonies Jan van Genten, 
de kleurrijke rhyolietbergen van 
Borgarfjordur Eystri, de afdaling 
naar Seydisfjordur met zijn vele 
watervallen. Het houdt niet op: 
de indrukwekkende panorama’s 
vanop bergpassen, de mysterieuze 
Artic Henge en de resten van het 
Navostation op Langanes. Asbyrgi 
vraagt om een stevige wandeling 
en ook het nieuwste lavaveld van 
IJsland ontbreekt niet.

Maximum 8 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
27 mei 2022 € 4.990 [A]
[A] Toeslag single € 350

Fotoreis: IJsland, het 
woeste binnenland
Het woeste binnenland. Met een 
verhoogde 4x4 rij je dwars door 
gletsjerrivieren naar onaardse 
landschappen, ver weg van de 
ringweg. Hoogtepunten zijn het 
bezoek aan de Eyjafjellajökullgletsjer 
in Thorsmork, de 122 meter 
hoge Haifosswaterval en het 
kleurrijke rhyolietgebergte van 
Landmannlaugar. Aan Kerlingarfjoll 
ontmoeten vuur en ijs elkaar: 
sissende stoompotten op een 
blauwgrijze bergflank en warme 
rivieren in een gele bedding net 
onder een gletsjer: je gelooft je 
ogen niet!

Maximum 8 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
20 juni 2022 € 4.900 [A]
[A] Toeslag single € 350

Fotoreis: IJsland, 
winterreis
De	magie	van	de	IJslandse	winter.	
Het fotogenieke eiland vergast ons 
op bevroren watervallen, fumarolen 
en dampende lava van een recente 
vulkaanuitbarsting. Je vliegt naar 
het noorden en een verhoogde 
4x4 brengt je naar de fantastische 
Aldeyjarfoss, de warme natuurbaden 
van Myvatn, het schiereiland 
Snaefellsnes met zijn mythische 
ijskap, het Unescogeopark  op het 
schiereiland Reykjanes, de zwarte 
stranden en de Kirkjufell. Bereid je 
maar al voor: de kans op een foto van 
het sprookjesachtig noorderlicht is 
hier groot.

Maximum 8 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
15 februari 2022 € 4.990 [A]
[A] Toeslag single € 350
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↑  Beren fotograferen, Finland ↑  Zeilen tussen ijsbergen ↑  Het Nauryzarendfestival
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www.hoboreizen.be

Alle info

Fotoreizen

De mooiste en meest 
bijzondere fotoreizen

Fotoreis: Finland
Beren, veelvraten en wolven. 
Je reist naar het Boreal Wildlife 
Centre waar deze wilde dieren 
vrij spel hebben. Fotograferen 
met de Finse herfstkleuren op de 
achtergrond kan je vanuit goed 
gecamoufleerde observatietentjes. 
Ook op het programma staat het 
Ollorinjarvimeer, de broedplaats 
van vele vogels, en een bezoek aan 
de bijzondere architectuur en de 
interessante cultuur van Helsinki.

Maximum 11 deelnemers
Reisduur
8 dagen / 7 nachten
Afreisdata  Prijs 
17 september 2022 € 2.725 [A]
[A] Toeslag single € 330

Fotoreis: Groenland
Op expeditie met een historisch 
zeilschip. Een historische 
tweemaster brengt je naar de 
mooiste plekjes die te fotograferen 
zijn. Alleen al de trip op het water 
maakt deze reis meer dan de 
moeite waard. Verwacht je aan 
prachtige foto’s van fantastische 
landschappen, dieren en 
gigantische ijsbergen.

Maximum 12 deelnemers
Reisduur
10 dagen / 9 nachten
Afreisdata  Prijs 
17 augustus 2022 € 6.900 [A]
[A] Toeslag single € 130
Enkel geldig voor twee nachten 
hotel — Geen single mogelijk op 
zeilschip

Fotoreis: Mongolië 
(Nauryzfestival)
Op trektocht met de nomadische 
Kazakken. Je maakt kennis met 
de Kazakse arendjagers. Op hun 
winterse Nauryzfestival doen hun 
getrainde arenden wedstrijden 
op snelheid en behendigheid. 
Je vergezelt twee dagen een 
jager met zijn arend op zoek naar 
sneeuwluipaarden en op jacht 
naar vossen en konijnen. Daarna 
ga je op stap met een Mongoolse 
familie naar de Twin Peaks. 
Je helpt met het opzetten van 
de gertenten om te overnachten. 
De bezienswaardigheden van Ulaan 
Baatar, de hoofdstad van Mongolië, 
maken de reis helemaal af.

Maximum 10 deelnemers
Reisduur
14 dagen / 12 nachten
Afreisdata  Prijs 
15 maart 2022 € 3.375 [A]
[A] Toeslag single € 290
Enkel geldig voor de nachten in de 
hotels - geen single mogelijk in de 
gertenten
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↑ In groep op stap, Botswana

↑ Panama↑ Australië↑ Kirgizstan

Colofon

Alle info Alle info Alle info

INFO

Beurzen
Zet nu meteen de datum vast in je 
agenda: op 9	januari	2022 zetten 
we de deuren van de Brabanthal 
in Leuven voor je open.

Infovoorstellingen
Een audiovisuele voorstelling 
van uw favoriete bestemming 
ingeleid door een ervaren 
reisleider. Check regelmatig onze 
website en nieuwsbrieven.

Reisvoorwaarden
Algemene reisvoorwaarden van 
de Geschillencommissie Reizen 
voor pakketreis-overeenkomsten 
(Wereldreizen).

Bij Hobo reis je veilig, met mate(n)!
Corona is de wereld nog niet uit. Deskundig advies van 
een betrouwbare reisadviseur is belangrijker dan ooit. 
Bij Hobo Reizen kan je op de beide oren slapen. Want 
we dragen zorg voor jou, welke reis je ook bij ons boekt. 

Groepsreizen
Wil je veilig op groepsreis? Dan zit je goed bij Hobo 
Reizen, want jouw welzijn is voor ons een belangrijk 
aandachtspunt. Boek gerust je reis.

REDACTIE
An Zellien, Peter Bosmans, Heleen Weynants,
Dirk Robbeets

FOTO’S
www.oogenblik.be, foto’s reisleiders,
shutterstock.com

ONTWERP & PRODUCTIE
Magelaan cvba

VERANTWOORDELIJKE	UITGEVER
Adry Godts
Bondgenotenlaan 165 - 3000 Leuven

A5581
Alle prijzen onder voorbehoud van drukfout.
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↑  Authentieke mensen, Colombia ↑  Prachtige landschappen, IJsland

↓  Verrassend wildleven, de dansende sifaka, Madagaskar

Bondgenotenlaan 165
3000 Leuven

travel@hoboreizen.be
tel. 016 20 80 47

www.hoboreizen.be


